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RESUMO 

 

Esta pesquisa pretende contribuir para o entendimento da formação e da manutenção de 

uma fronteira cultural no contexto do médio Amazonas, durante o período pré-colonial 

tardio.  

O objeto de estudo insere-se no âmbito do ápice demográfico na Amazônia central, 

decorrente da convergência de movimentos populacionais em larga escala, associados à 

expansão das duas últimas grandes tradições culturais pré-coloniais: a Polícroma da 

Amazônia e a Inciso-Ponteada. 

Tal período foi descrito ressaltando a ocorrência de fortes conflitos em um processo de 

reconfiguração cultural.  

Através de uma abordagem que considera as fronteiras como processos históricos, 

propomos que na região do baixo rio Urubu (AM), a partir do ano 1000 d. C., a 

penetração de elementos exógenos faça de contrapeso à formação de um estilo local, a 

tradição Saracá, capaz de incorporar tais elementos e naturaliza-los sobre a base de uma 

ideologia de persistência cultural. Portanto, a hipótese com a qual trabalhamos vira ao 

avesso a visão tradicional, ao sustentar que à base da formação dessa fronteira 

persistente tenhamos que admitir o desenvolvimento e a afirmação de uma política 

interacionista. 

Com o objetivo de testar tal hipótese, investigamos o contexto de uma casa, localizada 

no sítio arqueológico Bom Socorro (Itacoatiara-AM); partindo do pressuposto que o 

âmbito doméstico possa ser altamente informativo das relações que se instauram entre o 

nível local e o nível regional. 

A escavação de tal estrutura possibilitou inserir a variabilidade artefatual dentro da 

dimensão social de uma comunidade circunscrita.  

Os resultados apontam para um período de ocupação do sítio entre 1430 e 1650 AD, 

quando, a interação entre diferentes grupos na região tem levado a formação de grandes 

assentamentos, compostos por casas comunais dispostas segundo fileiras paralelas. No 

setor central da maloca foi encontrada uma área de consumo de alimentos, 

possivelmente associada ao âmbito político-convivial. As cerâmicas desse contexto 

condensam toda a variabilidade estilística regional, revelando a ocorrência de relações 

sociais que perpassam as fronteiras culturais. 

O estudo das relações estilísticas entre a cerâmica Saracá e os outros conjuntos demostra 

que essa tradição local compartilha muitos traços diagnósticos também com os estilos 
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mais antigos; inclusive, é evidente uma forte semelhança iconográfica com a arte 

rupestre regional.  

Tais elementos apontam para a produção de um estilo local fortemente embasado na 

tradição, que possivelmente reflete a intenção de reificar uma fronteira social. 

 

Palavras-chave: arqueologia amazônica; rio Urubu; estruturas domésticas; fronteiras 

culturais; tradição Saracá. 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to understand the formation and maintenance of a cultural frontier in 

the context of Middle Amazonas, during the late pre-contact period. 

The scope of this research is focused on the demographic peak period of central 

Amazonia, due to large population movements, along with the spread of the two last 

important traditions of pre-contact period: Polychrome and Incised and Punctate. 

This period has been characterized by heavy conflicts in a context of culture change. 

If we consider the frontier as an historical process, we argue that in this region, from 

1000 AD onward, exogenous cultural elements are coexistent with a local style, Saracá 

tradition, which was able to include these items on a pre-existing ideological 

conservativism. 

Because of this, we argue the opposite of customary approach, stressing that at the very 

basis of this cultural frontier a cultural interchange has been developed and 

strengthened. 

In order to test this hypothesis, from the standpoint that domestic context is highly 

informative, we studied a communal house of Bom Socorro archaeological site 

(Amazonas state, Brazil).  

The excavation of this domestic structure made possible the contextualization of this 

artefactual variability in the social dimension of a small community, showing the 

connections of different cultural traditions with extra-frontier social bonds. Results point 

to an occupation period which extends between 1430 and 1650 AD, when the 

interaction between different groups lead to formation of large settlements made by 

large communal houses placed in parallel lines. In the central area of the house a 

feeding area has been recovered, possibly associated to a political or religious function. 
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Ceramic production from this context is a synthesis of the entire regional stylistic 

variability, pointing to social relationships crossing cultural frontiers. The study of 

stylistic relationship between Saraca ceramics and other groups demonstrates that this 

local tradition shares many specific traits with the oldest stylistic assemblages. A strong 

iconographic relationship with regional rock art is also evident. All these elements point 

to the production of a local style deeply rooted into the tradition, maybe reflecting the 

aim of stressing a real social frontier. 

 

Keywords: Amazonian Archaeology; Urubu River; Household Archaeology; Cultural 

Boundaries; Saracá Tradition 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação do Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade de São Paulo (PPG-MAE/USP) e financiada pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pelo Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), é o resultado da colaboração entre o 

Laboratório de Arqueologia dos Trópicos (ARQUEOTROP), coordenado pelo Prof. Dr. 

Eduardo Góes Neves e o projeto Arqueologia Regional e História Local no Baixo 

Urubu, municípios de Itacoatiara e Silves/AM, liderado pela Dra. Helena Pinto Lima. 

A sinergia entre essas realidades de estudos amazônicos criou as condições para que o 

presente trabalho fosse inserido dentro do debate contemporâneo sobre a arqueologia da 

Amazônia central.  

Como veremos no primeiro capítulo, esta tese repercorre alguns dos temas fundamentais 

que acompanham a trajetória dos estudos amazônicos, focando em problemas clássicos 

da indagação arqueológica como a relação entre língua, cultura e artefatos. Tais 

questões, de fato, estão à base de todas as tentativas de se escrever uma história de longa 

duração dos povos indígenas da região; e, apesar de proporcionarem numerosas insídias 

para os pesquisadores, na arqueologia amazônica continuam demonstrando uma 

vitalidade inesperada. Portanto, o tema fundamental sobre o qual se articula nossa 

argumentação é aquele da interação entre diferentes grupos; e será abordado através de 

uma perspectiva construída sobre o conceito de fronteira cultural. Tal questão será 

debatida dentro de um contexto particularmente estimulante: o médio Amazonas do 

final do período pré-colonial e, no específico, a região do baixo rio Urubu. Aqui, a partir 

do ano 1000 DC, se assiste à formação da chamada tradição regional Saracá, que se 

configura como um conjunto artefatual que, apesar de apresentar influências das 

tradições limítrofes, mantem uma própria coerência interna. 

No segundo capítulo trataremos o conceito de fronteira a partir das teorias sobre 

identidade cultural e etnicidade, procurando amarrar a argumentação com as 

informações etnográficas sobre os modelos de reprodução social amazônicos. A partir 

de tais perspectivas, será proposto um modelo generalista onde se fundamenta a 

hipótese que as estruturas domésticas possam ser altamente informativas das relações 

que se instauram entre o nível local e o regional; portanto, que esse âmbito possa se 
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tornar um proxy para o estudo da relação entre reprodução social e identidade na 

formação e manutenção de fronteiras culturais. 

O terceiro capítulo visa fornecer alguns elementos de geomorfologia histórica regional, 

enfocando a reconstituição hipotética das sucessivas paleogeografias que antecederam a 

atual configuração da paisagem da bacia do rio Urubu. O texto pretende oferecer alguns 

subsídios para o entendimento da paisagem na qual são distribuídos os sítios 

arqueológicos da região; e portanto vai servir para fundamentar as escolhas das nossas 

áreas amostrais; que serão apresentadas no quarto capítulo, junto com os resultados dos 

levantamentos  dos sítios arqueológicos realizados na região. 

No mesmo capítulo será abordado o tema fundamental desse trabalho, que enfoca sobre 

o estudo de uma unidade doméstica no sítio AM-IT-35 Bom Socorro. Serão 

apresentados os trabalhos de campo e discutidas as metodologias através das quais se 

procura caracterizar tal estrutura em relação aos principais aspectos da organização dos 

espaços e das atividades. Através de uma abordagem extensiva, se procurará produzir 

evidências para entender o modelo de assentamento do sítio Bom Socorro.  

No capítulo cinco será discutida a elaboração dos dados, compreendendo a 

reconstituição hipotética das unidades domésticas do sítio, a partir da discussão das 

principais feições escavadas e da variabilidade química do solo. 

Além disso, serão apresentados os dados provenientes das análises das cerâmicas 

coletadas nos quatro sítios arqueológicos pesquisados e se procurará discutir, de um 

lado, as relações entre a tradição Saracá e os outros complexos presentes na região, do 

outro, sua coerência interna.  

Finalmente, no capítulo 6, serão discutidos os resultados e será caracterizada a formação 

e a manutenção da fronteira cultural no baixo rio Urubu, a partir de uma perspectiva 

comparativa com os contextos da Amazônia central. 
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

“... Não existe uma só região onde se possa compreender, por inteiro, o estilo de arte 

como um produto interno e uma expressão da vida cultural de uma só tribo...”  

(Boas, 1947: 173). 

 

Os povos indígenas na Amazônia têm produzido diferentes estilos de cerâmica ao longo 

dos milênios, os quais foram classificados pelos arqueólogos em diferentes tradições 

com padrões de distribuição em escala continental.  

O significado de tais categorias em termos sociológicos é objeto de um intenso debate, 

sendo que foi observado certo grau de covariação com a distribuição das línguas 

indígenas e com outros dois processos: o aumento demográfico e a intensificação na 

ocupação da Amazônia pré-histórica.  

Devido à resolução macrorregional e à perspectiva de longa duração com a qual foram 

definidas as tradições culturais amazônicas, poder-se-ia esperar a ocorrência de limites 

culturais fluidos e mutáveis. No entanto, pesquisas arqueológicas em escala regional 

vêm mostrando que, na Amazônia, a transição entre estilos cerâmicos pode apresentar 

características bem marcadas, que envolvem sensíveis variações em diferentes aspectos 

do registro arqueológico.   

Essas evidências foram consideradas como indícios do desenvolvimento de fronteiras 

sociais, que fazem de contraponto à persistência de práticas culturais de longa duração, 

que envolvem áreas amplas com intensidades intermitentes. 

Os principais modelos construídos para interpretar tais evidências foram fundados sobre 

uma concepção essencialista da cultura, segundo a qual diferentes grupos etno-

linguísticos teriam se espalhado ao longo de vastos territórios através de migrações. À 

base de tal expansão démica estaria o desenvolvimento de um complexo sistema de 

adaptação ao ambiente que foi chamado Cultura de Floresta Tropical (Lowie, 1948). 

Entretanto, a clássica representação das sociedades amazônicas como “sociedades 

frias”, caracterizadas por uma pequena abertura para о exterior, uma trama social 

interna elaborada e a recusa de um devir histórico (Lévi-Strauss 1973: 375-6), criou 
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uma ponte hermenêutica entre a alta biodiversidade das Terras Baixas e sua pluralidade 

cultural.  

Com esses pressupostos, a região do médio Amazonas foi considerada um exemplo 

paradigmático de uma fronteira cultural. De fato, os 350 km que intercorrem entre a 

bacia do rio Urubu e aquela dos rios Trombetas/Nhamundá, foram descritos como os 

limites regionais da expansão das duas maiores tradições arqueológicas do período pré-

colonial tardio, a saber: a tradição Polícroma da Amazônia (TPA) e a tradição Inciso-

Ponteada (TIP). 

Apesar da relevância da hipótese e de seus possíveis desdobramentos teóricos para a 

interpretação do processo geral de expansão cultural, o estudo dessa hipotética fronteira 

tardia saiu rapidamente da agenda das pesquisas; e foi privilegiada a investigação dos 

centros de difusão cultural. Dessa forma, foi implicitamente reiterado o respaldo à visão 

essencialista das tradições, mas, como veremos adiante, foi também construída a base 

empírica para despertar um renovado interesse sobre os fenômenos de interação. 

Hoje em dia se dispõe de uma caracterização crono-cultural geral para ambas essas 

tradições arqueológicas, mas suas conexões históricas ainda não foram suficientemente 

investigadas e, portanto, a natureza da hipotética fronteira do médio Amazonas resta 

indefinida.  

No entanto, levantamentos macrorregionais extensivos e pesquisas exploratórias no rio 

Urubu e no Nhamundá demonstram que a região foi intensamente ocupada e enquadram 

essa fronteira dentro de um processo de interação que se estendeu desde o final do 

primeiro milênio d.C. até o começo do período colonial, quando a região apresentava-se 

aos cronistas do contato como um acervo de povos com línguas e culturas diferentes.  

Excluindo a hipótese irrealista que a diferença cultural foi mantida por acerca de sete 

séculos devido ao isolamento geográfico ou social, restam a serem compreendidas as 

maneiras através das quais foi possível reiterar essa fronteira, apesar de sua 

permeabilidade. Ou melhor, é preciso demonstrar em que medida a mobilidade, o 

contato e o fluxo de informação podem ter promovido relações estáveis e persistentes, 

que estruturaram diferentes categorias de adscrição social e identitária.  

Para abordar tal questão é preciso abandonar temporariamente o contexto arqueológico 

e abrir nosso campo de indagação para o período atual e os povos indígenas 

contemporâneos. De fato, os últimos trinta anos de pesquisas etnográficas têm sido 

fundamentais para a consolidação de uma visão mais aprofundada e complexa das 

sociedades indígenas da Amazônia; e algumas questões desafiam diretamente os 
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modelos propostos, com importantes consequências para a interpretação da 

variabilidade do registro arqueológico: a observação de que o esvaziamento da 

dimensão temporal não é necessariamente um invariante sociológico tão generalizado 

na região (Carneiro da Cunha e Viveiros de Castro, 1985; Fausto, 2001); o 

reconhecimento da ocorrência de sistemas multicomunitários complexos, caracterizados 

por estruturas político-rituais de articulação interlocal que perpassam as fronteiras 

linguísticas (Farage, 1991; Dreyfus, 1993; Howard, 1993; Hugh-Jones, 1993; 

Heckenberger, 2005; Chernela, 2008); e, finalmente, a constatação de que o próprio 

panorama dos idiomas amazônicos é caracterizado por fenômenos de multilinguismo, 

de mudança e pela ocorrência de línguas francas (Jensen, 1999; Aikenvald, 2002; 

Facundes e Brandão, 2011). Todas essas evidências sugerem relações muito mais 

fluidas entre geografia, uso da língua e identidade (Hornborg e Hill, 2011).    

Nesse quadro é claro que padrões na cultura material e fronteiras sociais podem se 

combinar de forma complexa; portanto, a correlação direta entre a distribuição de 

culturas arqueológicas e a diversidade etnolinguística deve ser problematizada. O risco 

que se corre consiste na transposição de conceitos eurocêntricos na interpretação de 

trajetórias sócioculturais não ocidentais, coisa que leva à reificação de categorias 

analíticas éticas (Conkey, 1990; Jones, 1997). 

 

Aqui já se entrevê o problema de fundo com o qual nos depararemos ao longo dessa 

tese. De fato, quando nos comprometemos com o estudo de uma região considerada 

uma possível fronteira cultural arqueológica, nosso primeiro objetivo foi definir uma 

estratégia graças à qual fosse possível produzir dados úteis não somente para 

caracterizar tal região em termos históricos e culturais, como também, sobretudo, para 

investigar a natureza das relações sociais refletidas na variabilidade do registro 

arqueológico. Esta escolha decorreu do fato que acreditamos que o estudo dos modos de 

reprodução social amazônicos possa oferecer novas contribuições para além do campo 

da arqueologia regional, chegando a informar o debate da antropologia social que se 

articula em volta dos conceitos de fronteira e etnicidade. De fato, o contexto 

arqueológico amazônico parece desafiar um dos principais alicerces teóricos de tal 

campo de indagação, que verte sobre a ideia que a insurgência de mecanismos de 

instrumentalização de identidades coletivas e a manutenção de fronteiras culturais sobre 

pressupostos étnicos sejam produtos de estratégias políticas decorrentes de situações de 

stress social, em contextos dominados pela presença opressora do Estado (Paine, 1984: 
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212; Cohen, 1994: 51; Salter, 2011: 66; Wilson e Donnan, 2012: 48). Segundo esta 

idéia, o Estado é considerado o principal ator nessas transações, por causa de seu caráter 

territorial e coercitivo; e devido ao fato que normalmente não desenvolve ciclos de 

formação e dissolução de breve período (Fortes e Evans-Prichard, 1940:10; Cohen, 

1978; Claessen e Skalnik, 1978: 6, 32; Tainter, 1988: 26-27). 

Esse modelo mal se encaixa no panorama da Amazônia pré-colonial, onde a persistência 

de tradições culturais em escala macrorregional e a reiteração de suas fronteiras 

precisam ser interpretadas dentro de um contexto caracterizado pela ausência de um 

poder centralizado; como também, onde se desenvolveu uma grande diversidade 

linguística apesar de um meio-ambiente que não proporciona barreiras geográficas 

capazes de inibir a interação social; finalmente, onde a impressionante biodiversidade 

possibilitou o desenvolvimento de meios de produção diversificados, que podem 

propiciar a autonomia de pequenas comunidades independentes.   

Apesar de partir de pressupostos tão diferentes, um exame mais aprofundado do registro 

arqueológico amazônico, como também a revisão das notícias etno-históricas e 

etnográficas, parecem sugerir que não é sempre possível admitir a existência de uma 

descontinuidade tão marcada entre pelo menos algumas das características típicas das 

sociedades ditas complexas e o contexto amazônico. Territorialidade e conflito, 

capacidade de mobilizar trabalho e recursos, a ocorrência de acumulo, armazenagem e 

redistribuição de bens, e certo nível de estratificação social e hierarquia são feições 

relativamente comuns em tais sociedades; assim como, foi observado que nem sempre 

os ditos Estados possuem um verdadeiro monopólio do poder (Carneiro, 1981: 68). De 

consequência, conforme observou Cohen (1978), a grande variabilidade das formas 

sociais pode ser mais bem representada como uma gradual transição; e a 

complexificação social deve ser pensada como um fenômeno contínuo, ao invés de 

procurar definir uma divisão neta entre sociedades com e sem Estado. Para tanto, a 

investigação da formação e manutenção de fronteiras culturais na Amazônia pode se 

tornar uma ferramenta heurística capaz de proporcionar novos insights para fertilizar 

assuntos clássicos e repensar em antigos problemas. Assim, ao abordar as maneiras com 

as quais as relações sociais indígenas possam transcender os limites categoriais do 

mundo moderno ocidental, se adota uma perspectiva na qual a dialética entre centro e 

periferia ganha a precedência sobre a visão substancialista da cultura e sua 

representação enquanto organismo homogêneo. Isso também envolve uma mudança 

epistemológica que comporta o fato das fronteiras serem pensadas como processos, 
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dentro de uma lógica que transforma as periferias em novos centros (Horstmann e 

Wadley, 2006). 

Logo, a meu ver, isso se traduz na necessidade de articular diferentes perspectivas, de 

modo tal que as teorias sociológicas sobre fronteiras sociais e identidade possam 

fertilizar a noção de cultura que tem contribuído à criação do quadro interpretativo no 

qual se insere nosso objeto de pesquisa; e que, no mesmo tempo, ambas sejam 

informadas pelo corpus hoje em dia bastante vasto de literatura etnográfica, que vai 

servir como teoria de médio alcance para viabilizar a comunicação entre o registro 

arqueológico e o contexto sistêmico onde se dão as relações sociais. 

Em primeira instância, então, serão aqui discutidos os termos dentre dos quais seja 

possível interpretar a variabilidade artefatual, não mais somente a partir das categorias 

de forma, espaço e tempo, mas extrapolando dos dados etnográficos amazônicos as 

relações fundamentais que estão detrás da produção de identidades e da reprodução 

social.  

Para tanto, formularemos uma hipótese de caráter generalista, que organize a 

multiplicidade dos modos de reprodução social indígenas dentro de uma estrutura que 

possa dar conta de representar os diferentes contextos em que se dão tais relações e, no 

mesmo tempo, que evidencie a interação dos diferentes campos, segundo vários graus 

de resolução.  

A relação identidade-reprodução social será, então, posta sob análise e submetida a uma 

perspectiva espacial organizada sobre a oposição centro-periferia; dessa maneira se 

procurará demonstrar que é possível estabelecer uma categoria de entrada para 

interpretar os mecanismos através dos quais no médio Amazonas se produziu um 

panorama recalcitrante à tradicional classificação arqueológica. 

Todavia, antes disso, vale a pena se deter um pouco sobre a definição dos termos dentre 

dos quais seja possível estabelecer tal relação, de uma forma que não exclua o diálogo 

entre as diferentes perspectivas que pretendemos articular. 

 

1.1 Uma paz desconfiada: o ano 1000 d.C. na Amazônia central 

“...On commencera donc par inviter l´historien a voir, dans l´Amerique indienne, un 

Moyen Âge auquel aurait manqué sa Rome : masse confuse, elle-même issue d´un vieux 

syncrétisme dont la texture fut sans doute très lâche, et au sein de laquelle subsistèrent 

çà et lá, pendant plousieur siècles, des foyers de haute civilisation et des peuples 

barbares, des tendances centralizatrices et des forces de morcellement... » 

(Lévi-Strauss, 1964: 16-17) 
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A virada entre I e II milênio d.C. recentemente está sendo considerada como um período 

chave para o entendimento da configuração moderna das sociedades indígenas 

amazônicas. 

De forma geral, esse período corresponde ao auge demográfico na Amazônia central, 

associado a um relevante aumento de comportamentos territoriais e do conflito, à 

catalisação dos processos etnogenéticos e a um sensível incremento da complexidade 

social.  

A causa de tal mudança é individuada na pressão demográfica decorrente da penetração 

na calha do Amazonas/Solimões de numerosas levas migratórias de grupos indígenas 

provenientes das fronteiras do sistema (Moraes e Neves, 2012; Neves, 2012; Tamanaha, 

2012; Moraes, 2013). O resultado desse processo consiste na reconfiguração 

sociocultural da região; mas o fenômeno evidentemente extrapola a Amazônia central, 

caracterizando-se como o ápice de uma longa parábola de intensificação da ocupação, 

que começa no primeiro milênio d.C. e abrange diferentes áreas das terras baixas do 

continente.  

Já foi ressaltado como esse período possa ser considerado como o começo do “presente 

etnográfico” (Neves, 2011a), de certa forma configurando-se como um importante 

“gargalo” ‒ tomando emprestado o jargão da genética (Mayr, 1942) ‒ para a história de 

longa duração dos povos indígenas da Amazônia.  

As características específicas desse processo histórico nos fundamentam na empreitada 

de interpretar a formação de uma fronteira cultural a partir de uma abordagem 

sociológica; enquanto, se o “Ano 1000” representa um receptáculo de processos 

complexos, no mesmo tempo, de forma sintética, como conceito, proporciona o 

potencial heurístico para caracterizar tal processo histórico à luz das teorias da 

interação. Nesse sentido, pode representar algo análogo ao “Contato” entre as 

sociedades ameríndias e os brancos; ou, como sugere Lévi-Strauss no pequeno trecho de 

Do mel às cinzas transcrito no cabeçalho desse parágrafo, pode ser pensado como uma 

“Idade Média”, da mesma maneira como tal conceito foi reutilizado, 

descontextualizando-o, para caracterizar o período liminar da história helênica marcado 

pelas invasões dos dórios e o fim da civilização de Micenas.  

Em propor essa analogia, não se pretende, porém, carregar seu significado de uma 

dimensão evolucionista, no sentido social; nem suportar a ideia que a história se 

desenvolva em ciclos que se repetem; apenas se sugere que, conforme Dixon tinha 
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proposto em um ensaio sobre o surgimento e a “morte” das línguas (1997), durante o 

decorrer da história é possível observar longos períodos de equilíbrio dinâmico, 

caracterizados por mudanças graduais; interrompidos por vagas de transformação 

abrupta e fragmentação; e, eventualmente, seguidos de novo por outros períodos de 

ajuste.  

A consequência direta dessa observação é que existem processos que comportam 

diferentes graus analíticos de resolução; e, sobretudo, que a indagação arqueológica, 

analogamente àquela linguística, pode atingir o nível da história e caracterizar suas 

relações específicas, principalmente dadas algumas circunstâncias que ajam como um 

gargalo, catalisando a variação.    

O ano 1000 d.C., portanto, representa para a Amazônia pré-colonial um caso 

paradigmático do impacto sobre as formas sociais do aumento da escala de interação; e 

fornece o contexto ideal para investigar o papel dos contatos culturais e do fluxo de 

informação não somente enquanto subprodutos dos processos de migração, mas como 

as causas da formação de identidades coletivas sob pressupostos que extrapolam o 

parentesco. 

De fato, não podemos esquecer que o que definimos de “ano 1000” nada mais é que um 

longo período que começa bem antes da virada do milênio e que se estende até o 

Conato; e, em algumas regiões, se sobrepõe a esse último, dando a impressão de lhe 

correr paralelo, ou dos dois se articularem, como no alto Xingu, até o presente. Este fato 

nos alerta sobre os riscos que se correm em tratá-lo a partir de um ponto de vista 

sincrônico; e em caracterizá-lo dando maior ressalte às rupturas que indubitavelmente 

comportou, em detrimento do fato que tais descontinuidades fazem sentido somente se 

inseridas no movimento constante de integração dos opostos. Assim como a Europa 

medieval não pode ser entendida somente com os tons foscos que acompanham a 

desagregação do império romano e a chegada dos bárbaros; da mesma forma como o 

termo Idade Média Helênica destoa com o fato que foi o contexto de formação da épica 

homérica; e, finalmente, assim como não podemos pensar o Contato como o fim da 

história indígena amazônica. Portanto, a partir de tais reflexões se explica o motivo pelo 

qual este parágrafo intitula-se Uma paz desconfiada: o ano 1000 d.C. na Amazônia 

central; apesar do fato que nessa região a atual interpretação de tal período seja 

fortemente determinada pelo conflito, o qual se torna o principal marcador de um 

processo que deve ter se caracterizado muito mais pelo exercício da política que pela 

sua negação, a guerra. Esta provocação, porém, não deve ser interpretada como uma 
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crítica à importância do papel do conflito e da tensão na Amazônia do ano 1000, mas 

como a proposta de uma abordagem complementar e paralela que tem como objetivo a 

análise de como se passou a gerenciar a pressão, para além da tentativa de evitar o 

contato através de fortificações ou buffer zones (DeBoer, 1981; Moraes, 2013; 

Tamanaha, 2012).  Portanto não é de se maravilhar se a fronteira objeto de nosso estudo 

será procurada nos contextos de integração e convívio, sejam eles as conexões fluviais 

que dão acesso à região do rio Urubu, como também as estruturas domésticas, numa 

perspectiva que demonstrará a tendência a privilegiar os modos com os quais se 

construíram pontes entre o próximo e o distante, o interior e o exterior e, enfim, entre 

passado e presente. 

Nessa perspectiva, a indagação das áreas de fronteira se torna um antídoto à visão 

essencialista da cultura, no sentido que nos permite abordar a mudança mantendo o foco 

apontado para os fatores externos ao natural processo evolutivo, ou seja, aqueles 

determinados por acidentes históricos; mas, em segunda instância, viabiliza o estudo das 

maneiras com as quais tais estímulos exógenos são processados ao interno da sociedade, 

desencadeando uma sensível arritmia no fluxo da estruturação.  

Circunstâncias desse tipo devem ter ocorrido numerosas vezes durante a ocupação 

humana da Amazônia e, como veremos, sua identificação pode servir para explicar as 

trajetórias não lineares que se materializam em frente de quem queira abordar essa 

região com uma perspectiva diacrônica profunda. Portanto, o gargalo fundamental para 

essa história deve ter ocorrido quando os primeiros povoadores da América do Sul 

começaram a penetrar no continente.  

 

1.2 Línguas, culturas e sociedades amazônicas: contextualizando o problema de 

pesquisa 

A pré-história amazônica até agora documentada afunda até acerca de 11.000 anos atrás. 

Todavia, nas periferias desse imenso bioma foram pesquisados contextos arqueológicos 

que remetem a épocas mais remotas ainda; e não é de se maravilhar se no futuro será 

possível recuar tal data também para a porção central da região. Aliás, já apareceram os 

primeiros indícios da provável existência de contextos mais antigos, a partir do casual 

encontro de artefatos líticos e oficinas de polimento em aluviões auríferos e estaníferos 

do Pleistoceno Superior, ao longo do Craton Amazônico (Veiga, 2001). 



 

30 

 

A caracterização arqueológica desse período inicial ainda depende de uma base 

empírica proveniente de um exíguo número de sítios (Roosevelt et al., 1996; Castaño-

Uribe, 2005; Vialou, 2005), os quais representam uma amostra insuficiente para dar 

conta de interpretar, com um adequado nível de resolução, as dinâmicas da ocupação 

regional. No entanto, se dispõe de evidências mais robustas que remetem a contextos 

menos recuados, entre o Holoceno Médio e Tardio, distribuídos ao longo de toda a 

região amazônica (Miller 1983, 1992a; Magalhães, 1994; 2005; Gnecco, 1999; Barse, 

2003; Mora, 2003; Caldarelli et al., 2005; Kipnis et al., 2005; Costa, 2009; Bueno, 

2010; 2013; Neves, 2012). 

A característica principal do registro arqueológico vinculado a esse extenso período é a 

alta variabilidade das indústrias líticas, que compreendem lascas simples e retocadas, 

raspadores plano-convexos e pontas de projétil bifaciais, além de instrumentos polidos e 

picotados. Tal variabilidade parece apontar para um processo de ocupação mais longo e 

complexo do que se esperava segundo o clássico Modelo Paleoíndio (Araújo, 2004); e, 

paralelamente, nos informa sobre a ocorrência de estratégias econômicas voltadas à 

exploração de um amplo leque de recursos, representados pelos numerosos restos 

arqueobotânicos e faunísticos associados aos depósitos culturais que se localizam ao 

longo do gradiente ecológico presente no domínio amazônico (Roosevelt et al., 1996; 

Mora, 2003; Vialou, 2005; Van der Hammen, 2006).  

Nesse quadro se insere também o fenômeno da arte rupestre, que, como veremos mais 

adiante, marca toda a história da ocupação humana dessa região; e demonstra como o 

manejo do meio ambiente tenha se acompanhado, desde o começo, à produção de 

paisagens culturais.  

As primeiras cerâmicas associadas a contextos de ocupação com fortes índices de 

sedentarismo são registradas, no baixo Amazonas, entorno de 8.000 anos AP (Roosevelt 

et al., 1991; Roosevelt et al., 2002), em um panorama ainda dominado por modos de 

vida do tipo caçador-coletor pelo menos até o final do Holoceno Médio. O aparecimento 

de novas tecnologias, que, aliás, caracterizam-se pelo estilo já muito elaborado, 

combinadas com a intensificação de modos de vida orientados por padrões de 

assentamento mais estáveis, em locais com alta concentração de recursos, demonstra, 

pela primeira vez nas Américas, que diferentes estratégias econômicas alternaram-se ao 

longo do tempo; como também, que estratégias diversas pudessem coexistir de forma 

em parte simbiótica. Este último caso é bem documentado do ponto de vista etnográfico 

e poderia não representar somente um fato recente (Politis, 1996; 2001; Fausto, 2001).  
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A presença de plantas oriundas das terras baixas sul americanas ao longo do sopé dos 

Andes ocidentais do Peru, datadas entre 8.000 e 6.000 AP, demonstra, de um lado, que 

sua domesticação deve recuar até o Holoceno Inicial (Pearsall 1992), do outro, nos 

revela a dimensão da interação em larga escala e do fluxo de coisas e pessoas que devia 

caracterizar, inesperadamente, também o período arcaico1. 

Um aprofundamento sobre o potencial interpretativo dessa idiossincrasia amazônica se 

encontra em Neves (2012), que ressalta como a grande biodiversidade possa ter 

contribuído a um processo histórico aparentemente não linear, que levou ao surgimento 

e ao temporário abandono de modos de vida sedentários entre os mais antigos do 

continente americano.  

Nessa ótica, nomadismo e sedentarismo, domesticação e agricultura, assim como 

complexificação social e formação do Estado, perdem sua clássica trajetória 

consequencial; e surge a necessidade de se considerar outros modelos de interação que 

possam explicar a variabilidade do registro arqueológico e reflitam as categorias do 

comportamento ameríndio.  

Apesar da impressionante variabilidade artefatual do Holoceno Médio que compreende, 

em uma perspectiva sincrônica, as pontas de projétil com pedúnculo do tipo 

paleoindígena do sítio Dona Estela, na Amazônia central (Costa, 2009; Neves, 2012), e, 

no baixo Amazonas, as cerâmicas decoradas do sambaqui de Taperinha (Roosevelt et 

al., 1991), outro gargalo fundamental para o estudo da pré-história amazônica deve 

localizar-se em algum momento no final desse período. De fato, após um longo hiato na 

documentação arqueológica (possivelmente em parte causado por razões tafonômicas, 

associadas aos fenômenos erosivos do Holoceno Médio e por certo viés metodológico2), 

se supõe ter-se estabelecido um padrão de exploração dos recursos ambientais análogo 

àquele observado em Taperinha, apesar da distância cronológica que separa tal contexto 

daqueles onde foram encontradas as outras cerâmicas antigas da Amazônia (Simões, 

1981; Meggers e Danon, 1988; Perota e Botelho, 1992; Morales, 1998; Schaan, 2004; 

Gomes, 2005; Bandeira, 2008). 

                                                        
1 Vide também Hastorf, 2006. 

2 Aqui se remete à discussão sobre o assunto publicada por Neves em 2008. 
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Figura 1: exemplos de artefatos líticos datados na transição entre Pleistoceno e Holoceno. Adaptado de 

Veiga, 2001 e Roosevelt et al., 1996. 
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Figura 2: exemplos de artefatos líticos e cerâmicos do Holoceno Médio. Adaptado de Costa, 2009 e 

Roosevelt et al., 1991. 

 
O arco temporal coberto entre esse período e o presente foi investigado também por 

outra disciplina que tem influenciado profundamente a interpretação do registro 

arqueológico regional: a linguística; e, mais no específico, a análise glottocronológica, a 

qual infere as relações genéticas entre idiomas e implica o estabelecimento de hipóteses 

sobre suas trajetórias históricas.  
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O método baseia-se sobre o pressuposto que as línguas mudam ao longo do tempo; e 

que seja possível estabelecer relações entre idiomas até uma profundidade máxima que 

varia entre 5.000 e 8.000 anos atrás. Os traços linguísticos se difundem menos 

rapidamente de outros aspectos culturais; mesmo assim, ao longo do tempo, as línguas 

de diferentes grupos vizinhos, gradualmente, chegam a compartilhar sempre mais 

aspectos e, por consequência, podem gerar áreas linguísticas relativamente homogêneas. 

Dizer que um grupo de idiomas é geneticamente relacionado (como uma família 

linguística), pelo contrário, equivale a afirmar que descende de um ancestral comum, 

apesar da eventual ocorrência de mudanças devidas a acidentes históricos, que podem 

interferir de maneiras imprevisíveis sobre sua evolução (Dixon e Aikhenvald, 2006:11).  

São poucos os casos nos quais foi possível se servir de documentos textuais com a 

profundidade diacrônica necessária para determinar proto-línguas, com um grau de 

detalhe suficiente para caracterizar as mudanças ocorridas até os dias de hoje. Em outras 

circunstâncias, fragmentos de hipotéticas proto-línguas foram reconstruídos a partir das 

mudanças ocorridas nos idiomas já em época moderna.  

O caso das línguas amazônicas pertence parcialmente a este segundo grupo, portanto, 

apesar do fato que algumas famílias da região foram inferidas e organizadas desde 

várias décadas, não é ainda possível estabelecer ligações genéticas entre elas com o 

devido grau de precisão.  

A pobreza da documentação de época colonial3, combinada com os léxicos 

fragmentários compilados a partir do século XIX, não fornece a base de dados suficiente 

para eliminar o ruído que encontram os linguistas ao projetar suas investigações para o 

passado pré-colonial. Portanto, não é de se surpreender se, nos últimos cem anos, foram 

propostas numerosas sínteses contrastantes; e ainda não é possível determinar com 

clareza onde se situam os limites entre relação genética e empréstimo, para várias 

línguas amazônicas. 

Para fornecer um exemplo disso, podemos mostrar o paradoxo que se encontra na 

literatura sobre as línguas Carib, as quais foram primeiramente consideradas parentes 

dos idiomas Arawak, junto com o Chibcha e Maya (Schuller, 1919/20); foram, em 

                                                        
3 As únicas exceções dignas de menção são representadas pelos vocabulários, gramáticas e catecismos em 

Tupi elaborados pelos jesuítas desde os estudos de Anchieta (1595) e as primeiras descrições sistemáticas 

das línguas Arawak e Carib do Orenoco, que remontam aos padres Pierre Pelleprat (Del Rey, 1968) e 

Filippo Salvatore Gilii (1782). 
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seguida, ligadas com as línguas Gê, incluindo Pano e Nambiquara (Greenberg, 1960); e, 

por fim, foram propostas ligações genéticas entre o Carib e o Tupi (Rodrigues, 1985). 

Mesmo com tais dificuldades, ou, mais provavelmente por causa delas, o estudo do 

Holoceno Recente na Amazônia se conformou a partir da tentativa de relacionar a 

distribuição das línguas indígenas com os padrões de dispersão dos artefatos 

arqueológicos.   

Nessa linha, o modelo mais influente foi proposto por Donald Lathrap e seus discípulos 

(Lathrap, 1970a; Brochado, 1984; Lathrap e Oliver, 1987; Noelli, 1996: Oliver, 1989), 

os quais apresentaram uma hipótese geral segundo a qual os dois troncos linguísticos 

mais difundidos das terras baixas, Arawak e Tupi, tivessem uma origem comum na 

Amazônia central ao redor de 5.000 anos antes do presente. O correlato material dessa 

expansão linguística devia ser representado, segundo essa hipótese, pela difusão dos 

complexos cerâmicos dos quais teriam se desenvolvido, em seguida, as culturas 

arqueológicas reconhecidas no registro do Holoceno Final.  

Apesar das críticas avançadas, seja por alguns linguistas como também por arqueólogos 

atuantes na região, e apesar de tal modelo ter sofrido modificações ao longo do tempo 

pelos próprios proponentes, resta o fato que, no momento de operar a combinação 

língua-cultura material, foram jogadas as bases teórico-metodológicas para o 

desenvolvimento de um modus operandi destinado a ter profundas implicações para o 

tipo de reconstituição do passado com o qual hoje em dia temos que lidar.  

Esse modelo, na realidade, afunda suas raízes num debate particularmente espinhoso, 

que requer uma explicitação antes de analisarmos em que medida contribui para a 

interpretação do período ao redor do qual se concentra nossa análise.    

De fato, a difusão das línguas indígenas nas terras baixas da América do Sul é um 

assunto que chamou a atenção de vários pesquisadores desde a primeira metade do 

século XIX; e foi inaugurado, após a fundação do Museu Imperial em 1818 e do 

Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB) em 1838, a partir do ensaio Sobre a 

necessidade do Estudo e Ensino das línguas indígenas do Brasil de Varnhagen (1841) e 

com o texto Como se deve escrever a História do Brasil, publicado por Martius (1845).  

De forma geral, o programa que resultou de tais conjunturas desenvolvia-se segundo os 

seguintes objetivos: a institucionalização do discurso arqueológico e etnográfico; a 

necessidade de um estudo sobre as origens das populações indígenas, de sua 

organização social e de sua classificação; o desenvolvimento de pesquisas estatísticas e 

demográficas; e, por fim, a criação de um mapa etnográfico de localização.  
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Quanto à classificação, o método focava principalmente no fator linguístico e na 

antropologia física. Através de um exame sistemático de tais parâmetros, considerados 

os princípios gerais da variação cultural, pretendia-se organizar os diferentes grupos 

étnicos. Da mesma forma como os critérios classificatórios sobre o grau de civilização 

forneceram os dados para a elaboração de uma política indigenista de integração 

(Ferreira 2001), que se tornou mais urgente depois de 1871, ano de promulgação da lei 

do Ventre Livre, quando foi necessário assegurar à Nação uma mão de obra alternativa 

àquela africana. 

A partir de uma vocação prática que não difere muito daquela demonstrada pelos 

jesuítas do século XVI, o estudo dos idiomas indígenas se tornava um método de 

ordenação e domínio; e se implantava nas fundações dos estudos etnográficos o bloco 

língua–raça–cultura que, através de trajetórias não lineares, como vimos, chegou a 

influenciar direta ou indiretamente a grande maioria dos estudos sucessivos. 

O quadro que começou a se formar baseava-se sobre três hipóteses: a primeira propunha 

que alguns grupos etno-linguísticos apresentassem culturas mais desenvolvidas que 

outros; a segunda preconizava que tais grupos tivessem centros de dispersão exógenos 

às terras baixas; e a terceira sustentava certo grau de degeneração cultural devida à 

miscigenação ao longo do tempo. Tais temas tiveram forte repercussão intelectual e, 

como veremos, irão aflorar de várias formas e segundo diferentes combinações, ao 

longo da história recente.  

A perspectiva dos contatos culturais, fundada sobre a crença da existência de culturas 

essencialmente superiores, porém sujeitas à degeneração, deu adito a estudos 

etnográficos pioneiros sobre a difusão cultural em contextos de interação (Schmidt, 

1917; Nordenskiöld, 1930). Os reflexos de tais ideias, mesmo sobre bases ideológicas 

que se afastam categoricamente do imperialismo cultural típico das primeiras décadas 

do século XX, ainda podem ser perceptíveis. Por exemplo, seja na resiliência do papel 

dominante que jogam as culturas arawak e tupi nas interpretações arqueológicas; como 

também, na implícita aceitação da permanência de algum tipo de substância moral ou 

essência que possa caracterizar específicos grupos etno-linguísticos, ao longo de suas 

histórias milenares. Assim é muito frequente a menção da típica vocação política dos 

aruaques, da belicosidade tupi, ou do individualismo carib, entre outros. 

Associações deste tipo, mesmo quando não diretamente explicitas, propiciaram a ideia 

de encontros/colisões de mundos diferentes, que bem se adaptava ao caráter migratório 
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da difusão cultural proposta para a Amazônia e à classificação arqueológica que foi 

construída ao longo da segunda metade do século passado.  

De fato, foi com pressupostos análogos que Betty Meggers e Clifford Evans, 

arqueólogos do Smithsonian Institution de Washington, após suas investigações na 

região da foz do rio Amazonas (1957), propuseram uma sequência cultural regional 

composta por quatro horizontes cerâmicos de ampla distribuição espacial, mas de 

relativamente breve duração: Zonado-Hachurado, Borda Incisa, Polícromo e Inciso-

Ponteado (1961). Segundo os autores, tais complexos artefatuais refletiam um padrão 

centrífugo de ocupação, decorrente da adaptação humana a um ambiente que 

desencorajava hábitos sedentários prolongados. As causas eram individuadas no rápido 

empobrecimento dos solos tropicais e no presunto alto grau de uniformidade ambiental, 

que, combinado com a disponibilidade de numerosos rios navegáveis, teria impelido os 

habitantes da Amazônia a se deslocarem frequentemente, dando origem a verdadeiras 

migrações em escala continental (Meggers, 1954; Evans e Meggers, 1968: 108). 

O modelo geral de ocupação das terras baixas ao qual se inspiravam tinha sido 

argumentado por Steward e seus colaboradores, uma década antes; o cerne dessa 

proposta estava no estabelecimento de relações diretas entre cultura e ambiente; assim, a 

América Meridional encontrava-se dividida por macro áreas sócio-culturais. Nessa 

ordenação, as sociedades amazônicas ocupavam uma posição intermediária, do ponto de 

vista evolutivo; e eram consideradas tipologicamente híbridas. De fato, se reconhecia 

nelas alguma semelhança quanto à cultura material com as chefaturas circum-

caribenhas; mas, do ponto de vista sociopolítico, parecia que pouco se diferenciassem 

das tribos marginais do Brasil central (Steward, 1948). No âmbito da antropologia 

cultural, o modelo econômico atribuído a tais sociedades destacava a predominância da 

divisão sexual do trabalho, a produção segmentar por fins de consumo, o acesso 

autônomo aos meios de produção e uma tendência às relações centrífugas entre as 

unidades de produção.   

Com tal modelo em mente, em 1964, Meggers e Evans desenvolveram uma série de 

seminários no Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (CEPA), onde introduziram 

um novo método de interpretação de dados quantitativos provenientes das análises 

cerâmicas, o método Ford4, que teria possibilitado o desenvolvimento, em breve tempo, 

                                                        
4 O nome de James A. Ford está estreitamente ligado ao desenvolvimento de uma metodologia de 

seriação de frequência por tipos cerâmicos, que foi utilizado pela primeira vez no oeste do Missisipi e na 
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de um quadro geral crono-cultural da pré-história brasileira. Com o objetivo de testar tal 

método, em 1965, foi implantado no País um amplo projeto de levantamentos 

arqueológicos, o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA), 

patrocinado pelo CNPq, pelo Smithsonian Institution e pelo Museu Goeldi. Nesse 

âmbito se mapeou a distribuição das populações pré-coloniais através da classificação 

de suas indústrias cerâmicas, a partir de uma metodologia padronizada, baseada sobre as 

categorias de fase e tradição, cuja aplicação no âmbito americano tinha sido incentivada 

durante a década de 1950 por Willey e Phillips (Phillips e Willey, 1953; Willey e 

Phillips, 1958). 

Nesse período foi, de fato, realizado o propósito da institucionalização do discurso 

arqueológico, o qual, pela primeira vez atuando de forma coordenada, possibilitou a 

produção e a sistematização de uma extensa base de dados, que continua representando 

o esqueleto da grande maioria das pesquisas arqueológicas atuais, a nossa inclusa. Não 

por isso se pode negar que o método do PRONAPA tenha contribuído também para a 

reprodução de alguns dos vieses teórico-metodológicos que esse trabalho se propõe 

problematizar, especialmente no que concerne a apreciação da mudança cultural. De 

fato, parafraseando as palavras de Prudence Rice (1984: 233), ao ignorar a variação 

contínua entre comportamentos e traços e focalizando a atenção na comparação entre 

estados estáveis, se prejudicou a possibilidade de interpretar o processo de mudança; 

que, na verdade, é o cerne da nossa pesquisa.  

No entanto, é de se ressaltar que a argumentação da possível existência de uma fronteira 

cultural no médio Amazonas tem sido levantada de forma explícita justamente no 

âmbito de um projeto nascido de uma costela do PRONAPA (Simões, 1981); mesmo se 

o inquérito, naquele contexto, limitava-se à classificação e à delimitação de conjuntos 

artefatuais; e não se tinha o objetivo de problematizar a existência de uma fronteira para 

produzir inferências sobre a organização social dos grupos indígenas da região.  

De fato, entre 1965 e 1970, no Brasil, o foco da atenção tinha sido apontado quase 

exclusivamente para uma única classe de artefatos, a cerâmica, e, portanto, tinha-se 

produzido certo distanciamento da perspectiva antropológica.  

No entanto é logo após esse período que surgem os modelos propostos pela escola de 

Lathrap e, junto com a ideia que a Amazônia central devia representar um importante 

                                                                                                                                                                   
Luisiana oriental (Ford, 1935a; 1936); e que tinha sido objeto de uma revisão em 1962, pouco antes da 

fundação do PRONAPA. 
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centro de difusão cultural, se sugeria, pela primeira vez, que nessa região tinham se 

originado as migrações não apenas de uma, mas de duas famílias linguísticas. Dessa 

maneira colocava-se na mesa a hipótese que o médio Amazonas pudesse representar 

uma fronteira, não somente entre complexos cerâmicos, mas também entre grupos 

étnicos. 

 
Figura 3: Modelo cardíaco de expansão das línguas Tupi e Arawak proposto por Lathrap. (Modificado 

de Lathrap, 1970a). 

 

Uma possível consequência de tal hipótese é que à base da expansão cultural amazônica 

estivesse envolvido não somente certo grau de pressão demográfica na planície de 

inundação do Amazonas e, por causa disso, a ocorrência de circunscrição ambiental e 

social (Carneiro, 1970), mas, também, outro aspecto: a reiteração dos contatos entre 

diferentes grupos indígenas. De fato, competição por recursos e guerra ‒ sobretudo em 
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sua acepção evolutiva, voltada a maximizar o sucesso reprodutivo ‒ são elementos 

fundamentais para o desenvolvimento das argumentações seja de Lathrap que de Robert 

Carneiro (1970), os quais procuraram explicar as causas, respectivamente, da expansão 

cultural e da complexificação social. Todavia, nenhum dos dois aprofundou as 

consequências da etnogênese devida à estruturação do contato; apesar do fato que, 

apenas um ano antes, tinha sido publicado um ensaio, hoje clássico, sobre a organização 

social dos sistemas multiétnicos (Barth, 1969). 

Atualmente, o argumento do racionalismo econômico para explicar o conflito na 

Amazônia é posto seriamente em dúvida, a partir da observação que a guerra indígena 

dificilmente é conduzida para fins de conquista territorial. Além disso, são poucos os 

casos em que seja possível reconhecer claramente uma mobilização intensiva para tal 

empreendimento, mesmo quando a guerra possa parecer um elemento endêmico nas 

sociedades observadas. Portanto, é sugerido que a causa dos conflitos, na Amazônia, 

tenha de ser procurada no âmbito das relações políticas internas aos grupos; e que os 

próprios indivíduos sejam os principais atores nessas transações (Neves, 2009: 161).  

Tal observação condiz com alguns aspectos da tese perspectivista, sustida hoje em dia 

por numerosos antropólogos (Barreto, 2014; Vilaça, 2009; Taylor e Viveiros de Castro, 

2006; Viveiros de Castro, 2002a: 351; Fausto, 1999: 933), onde se sustem que a 

construção do corpo seja o processo com o qual se fabrica a identidade na Amazônia; e 

que tal procedimento opere a partir da metabolização do Outro que, dessa maneira, é 

entendido como a principal fonte à qual atingir para desencadear a reprodução social. 

Os estudos sobre identidade e interação, através da análise da troca simbólica, 

conseguiram também evidenciar como tal processo, ao atravessar fronteiras 

sociopolíticas, desempenha um papel constitutivo na definição de identidades coletivas 

(Lévi-Strauss, 1971b: 304-05; Viveiros de Castro, 2002; Barreto, 2008; Carneiro da 

Cunha, 2009).    

Portanto, o que polariza a visão do Handbook of South American Indians (Steward, 

1948) e aquela da economia simbólica da alteridade (Viveiros de Castro, 2002a; 

Descola, 2006; Fausto, 2001) é a mudança de perspectiva sobre a qual se baseia a 

interpretação da dialética entre escassez e abundância. A Ecologia Cultural procurava 

explicar a fragmentação sociocultural observada no registro etnográfico como a 

adaptação a um meio ambiente com recursos limitados ou desigualmente distribuídos, 

atribuindo ao meio físico uma influência constante no tempo e capaz de determinar as 

formas sociais. O discurso de derivação estruturalista, por contraste, ressalta a produção 
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e o consumo de identidades e alteridades como o motor da interação amazônica. Tal 

âmbito, portanto, não estaria, a priori, sujeito a limitações formais, mas mesmo assim, 

levaria em si o embrião da sociodiversidade e da atomização (Clastres, 2004), na 

medida em que estas últimas são necessárias para a reprodução social, tanto quanto a 

aglutinação.  

A incorporação das reflexões de Fredrik Barth, no entanto, fornece argumentações para 

operar uma síntese das duas perspectivas. Enquanto, através do conceito de etnicidade, 

explica as maneiras com as quais a manutenção da diferença entre grupos pode se tornar 

uma estratégia para lidar com ambientes caracterizados por recursos naturais 

desigualmente distribuídos (Barth, 1969: 12); e demonstra que o desenvolvimento de 

economias com aspectos complementares e simbióticos pode favorecer a formação de 

certo nível de estratificação social e, eventualmente, pode originar faccionalismo e 

desagregação (ibidem, p. 20).  

Dessa forma, teremos que admitir a existência de dois tipos de recursos estreitamente 

ligados: o primeiro tem a ver com a exploração do meio, ao passo que o segundo 

compreende a esfera dos bens “culturais”; sendo que, contrariamente às expectativas, 

este último participa de uma ordem hierárquica superior e, em certa medida, organiza o 

primeiro. 

Segundo tal perspectiva, a competição para os recursos se encena no âmbito de um meio 

ambiente sociopolítico; como observara Napoleon Chagnon (1968: 40) descrevendo o 

padrão de assentamentos dos Yanomami, cujas escolhas sobre a localização das aldeias 

dependem quase exclusivamente de fatores políticos, que incluem o cálculo dos riscos 

de subir agressões, como também a avaliação das vantagens de estabelecer novas 

alianças e, assim, garantir os benefícios decorrentes da expansão das esferas de 

reciprocidade, dos comércios, das trocas de mulheres e da guerra (ibidem, p. 97). Em 

mérito a tal questão, Brian Ferguson, autor de um interessante ensaio sobre a guerra 

Yanomami (1995), ressalta, entre outros fatores, a formação de antagonismos ligados à 

competição dos líderes para o acesso aos bens do mercado ocidental (Ferguson, 2008: 

33).                  

A hipótese de Lathrap sobre a ocorrência de pressão demográfica na várzea da 

Amazônia central desde pelo menos 5.000 anos AP (Oliver, 2001; Hornborg, 2005), no 

entanto, não é confirmada pelas recentes pesquisas arqueológicas na região 

(Heckenberger et al., 1998; Neves, 2003; 2008; 2012; Neves e Petersen, 2006). Apesar 

disso, o modelo que liga o aumento das relações sociais em locais de concentração de 
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recursos à etnogênese e à expansão cultural está sendo reproposto recentemente para 

explicar a difusão da tradição Polícroma da Amazônia a partir, desta vez, da região do 

alto Madeira, na segunda metade do primeiro milênio d.C. (Almeida, 2013; Almeida e 

Neves, 2014).  

O fato que, em ambos os casos, o processo de expansão seja descrito como uma difusão 

démica, com fortes conotações étnicas e belicosas, não deve ofuscar o papel da 

creolização cultural5 na insurgência do novo complexo cerâmico. A formação da 

tradição Polícroma é, de fato, descrita como o resultado da integração de elementos 

estilísticos locais mais antigos, com outros contemporâneos que refletem uma alta 

variabilidade sincrônica a nível regional (Almeida, 2013: 298).  Tais empréstimos são 

incorporados dentro de uma estrutura simbólica que, de muito fluida, se torna 

extremamente regrada no momento de sua expansão (Almeida e Neves, 2014: 179). A 

permeabilidade seletiva de alguns elementos estilísticos pode ser interpretada de várias 

maneiras; inclusive, como um aspecto inerente à transição gradual que normalmente 

comporta a dialética entre mudança e continuidade. Nesse caso, porém, os autores 

propõem que tal fenômeno tenha que ser investigado no contexto específico de um 

centro de articulação de uma antiga rede de relações multiétnicas, organizada em base 

regional. Nesse âmbito, foi sugerido que o trecho encachoeirado do alto Madeira 

pudesse ter funcionado como um melting pot cultural, a partir do poder de agregação 

exercitado por antigos imigrantes Arawak, sobre as numerosas populações Tupi que 

ocupavam o sudoeste da bacia amazônica.    

Segundo tal hipótese, a tradição Polícroma surgiria da influência de antigas cerâmicas 

possivelmente relacionadas com a tradição Pocó (Neves, 2012: 147-148; 2006: 55; 

Guapindaia, 2008; Hilber e Hilbert, 1980); e teria se espalhado rumo ao norte após o 

rompimento de equilíbrios que tinham perdurado por séculos.  

Ainda não se dispõe de elementos suficientes para compreender a fundo a natureza das 

interações que caracterizaram essa fase de possível aculturação. Todavia, a alta 

heterogeneidade do registro cerâmico regional e a existência de locais de concentração e 

catalisação da variabilidade permitiram relacionar tais evidências com o incremento e a 

estruturação dos contatos entre diferentes grupos; possivelmente através de trocas 

                                                        
5 Aqui se usa o termo “creolização” num sentido genérico, como um processo de hibridação e 

simplificação de alguns traços de um complexo cerâmico, quando adotados por grupos que não 

compartilham a mesma cultura dos produtores originários. 
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inseridas em contextos cerimoniais que deviam gravitar ao redor das cachoeiras 

(Almeida, 2013: 311-12). 

Existem vários exemplos etnográficos para ilustrar o funcionamento de formações 

sociais indígenas a caráter regional, organizadas em torno de lugares significativos; e, 

numerosos pesquisadores ressaltam a importância do papel dos grupos Arawak em tais 

articulações (Andrello, 2012; Hill e Santos-Granero, 2002:16; Zucchi, 2002:206). Da 

mesma forma, é recorrente que tais formações geopolíticas apresentem certo grau de 

estratificação social e hierarquia; e talvez não seja demasiado arriscado propor que a 

dispersão da tradição Polícroma tenha ocorrido em concomitância com um processo de 

mudança social, através da ativação de poderes que se sustentam sobre a capacidade de 

fazer prosélitos e, no mesmo tempo, de estabelecer fortes vínculos com um ideal de 

tradição e persistência cultural.   

Argumentações análogas foram propostas, no contexto da arqueologia dos pueblos do 

New Mexico, para sustentar a interpretação do surgimento de uma revolução religiosa, 

consagrada ao retorno a um estilo de vida mais “puro”, através da rejeição de inovações 

ligadas a um período de mudanças sociais. Tal revolução se demonstraria no abandono 

dos assentamentos tradicionais e na migração de massa, na violência entre facções rivais 

e no aumento do controle social para inibir comportamentos divergentes (Ortman, 2012: 

347-348).  

A metáfora do retorno ao passado, como também sua versão espacial que se traduz em 

migrações de massa, é muito recorrente nas sociedades das terras baixas. O primeiro 

aspecto, onde a relação com o tempo se da sob a forma de conjuração, foi teorizado com 

a denominação de sociedades-ioiôs (Carneiro da Cunha e Viveiros de Castro, 1985), nas 

quais a afirmação da identidade é constantemente posta em risco e: “Toda a cosmologia 

[...] parece fundada numa luta contra a entropia, [...] com um passado a ser 

recuperado.” (ibidem, p. 203).  O segundo caso, foi reportado nas crônicas do começo 

da colonização europeia, e refere-se aos movimentos messiânicos, ocorridos nos grupos 

Tupi-Guarani, que, coagidos por líderes religiosos, se aventuraram em longas migrações 

para escapar aos invasores e voltar à terra sem mal (Hill, 2011; Clastres, 1978; Métraux, 

1979). Ambas as configurações não devem ser pensadas, porém, como estados estáveis, 

ou como características inerentes um grupo cultural, tal como levaria a crer a definição 

de sociedades ditas frias ou quentes/históricas; ao contrário, podem ser consideradas 
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indícios da emergência e da manutenção de fenômenos etnogenéticos6, os quais, porém, 

precisam ser caracterizados e enquadrados dentro de específicos contextos históricos.  

Uma interpretação que integre aspectos desse tipo pode ser considerada válida para o 

local atualmente reputado o berço da tradição Polícroma (Almeida, 2013; Almeida e 

Neves, 2014); à condição que se possa demonstrar que a mudança na estrutura social se 

reflita, para além da cerâmica, em outros aspectos do registro arqueológico. De fato, é o 

que parece ocorrer ao longo do médio e baixo rio Madeira e na área da confluência dos 

rios Negro e Solimões, entre os séculos VII e XVII d.C., quando a expansão da tradição 

Polícroma é acompanhada pelo declino dos complexos cerâmicos Axinim e Paredão, 

por uma sensível mudança nos padrões de assentamento, e finalmente por fortes 

evidências de conflito em um considerável número de sítios arqueológicos (Neves, 

2008; Neves, 2011a; Moraes e Neves, 2012; Neves, 2012; Tamanaha, 2012; Almeida, 

2013; Moraes, 2013; Almeida e Neves, 2014). Tais evidências foram interpretadas 

como os correlatos materiais do processo de migração/expansão dos grupos Tupi do alto 

Madeira para a calha do Amazonas, que, segundo as hipóteses mais recentes 

(alternativas ao modelo de Lathrap) se sobreporiam, seguindo uma rota inversa, às mais 

antigas migrações dos Arawak. 

 

                                                        
6 Clastres defende a tese que tais movimentos religiosos não eram tentativas de restaurar a ordem social 

contra a desagregação derivada do contato com os europeus, mas a negação da expansão sociopolítica dos 

cacicados Tupi-Guarani, em ato desde antes da chegada dos brancos. A análise que ele propõe baseia-se, 

então, nas relações de poder internas às sociedades indígenas; não por isso é necessário concluir que seja 

um elemento estrutural da sociedade. O mesmo discurso vale para a específica relação com o tempo, 

considerada típica das sociedades frias, ou das sociedades-ioiôs, por exemplo, do alto rio Negro. Quando 

me refiro à insurgência e a manutenção de mecanismos etnogenéticos, estou utilizando o termo em sua 

acepção mais ampla, enquanto dispositivo de reorganização social em base identitária, como resposta 

igual e contrária a um estímulo que se torna o termo de comparação negativo.         
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Figura 4: Nova hipótese de migração/expansão dos grupos falantes línguas Arawak e Tupi. 

 

O quadro representado na figura 4 procura articular recentes sínteses de estudos 

linguísticos propostos para a região amazônica (Epps e Michael, 2015; Aikhenvald, 

2012), com os modelos arqueológicos criados para as expansões Tupi e Arawak 

(Almeida e Neves, 2014; Tamanaha, 2012; Moraes, 2013; Neves, 2012; Heckenberger, 

2002).  

Todavia, para interpretar o contexto do médio Amazonas, será necessário introduzir em 

nossa análise outro grupo de idiomas cuja distribuição interessa nossa área de pesquisa, 

a família Carib; a partir da qual se discutirão algumas interpretações propostas para o 

fenômeno geral de expansão cultural e se jogarão as bases para definir a estratégia de 

pesquisa com a qual pretendemos abordar a análise de uma fronteira cultural.  

Atualmente as línguas Carib representam a segunda maior família amazônica em termos 

numéricos e, na literatura, são reportadas dezenas de denominações de diferentes 

idiomas a elas vinculados. Recentemente, foi proposta uma classificação em cinco 

ramos principais (Meira, 2006); e já se dispõe de umas análises históricas que 

permitiram reconstruir específicos aspectos da morfossintaxe do Proto-Carib (Gildea, 

1998), como também de alguns de seus ramos (Meira e Franchetto, 2005; Gildea, 2003; 

Mattéi-Muller, 2002). A localização de tais idiomas se concentra na região das Guianas, 

mas existem grupos que ocupam o norte e sul da bacia do Xingu, como também um 

ramo no Orenoco e no sul da Colômbia e outro nas ilhas do Caribe. 
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Figura 5: Dispersão hipotética das línguas e culturas Carib, Arawak e Tupi. 

 

Se as migrações dos povos falantes línguas Arawak foram associadas à dispersão dos 

complexos cerâmicos Pocó/Saladóide e Borda Incisa/Barrancoide (Oliver, 2014: 97; 

Neves, 2012: 130-34; Eriksen, 2011; Lima, 2008; Hornborg, 2005; Heckenberger, 2002; 

Rouse, 1985; Lathrap, 1970a), existe uma forte tendência, na literatura sobre a 

arqueologia das Guianas, a interpretar a expansão cultural regional segundo um 

esquema análogo (Rostain, 2004). Em ambos os casos a explanação das sequências 

crono-culturais baseia-se sobre a comparação macrorregional entre o contexto da 

planície amazônica e o da Orenóquia; e o quadro histórico-cultural da região das 

Guianas é construído a partir da ordenação proposta por Boomert (1980) e Versteeg 

(1985), organizada a partir de três componentes culturais: Saladóide, Barrancóide e 

Arauquinóide, definidas enquanto sequência crono-cultural na região do médio e baixo 

Orenoco (Rouse, 1980).  Tal classificação se espelha com aquela sugerida por Meggers 

e Evans (1961), onde o complexo Arauquinóide seria representado, no baixo e médio 

Amazonas, pelo horizonte Inciso-Ponteado, como sustinha também Lathrap (1970a: 

184). Dessa interpretação surgiu a associação hipotética entre a cerâmica Inciso-

Ponteada/Arauquinóide e grupos falantes línguas Carib, que recolheu bastante consenso 

na literatura (Zucchi, 2010; Rostain e Versteeg, 2004; 1994b; Versteeg e Bubberman, 

1992; Versteeg, 1985; Boomert, 1980); e que está representada na figura 5.  



 

47 

 

O processo de expansão/migração dos dois macro-grupos linguísticos e culturais 

Arawak e Carib, mais uma vez, é descrito através de uma estrutura encentrada no 

contato. Analogamente ao contexto de formação da tradição Polícroma, ao princípio de 

tal movimento foram propostas mudanças decorrentes da ampliação das redes de 

interação regionais, da exploração mais intensa dos recursos ambientais e da guerra 

(Lathrap, 1970a).  

Lathrap argumenta que a expansão dos grupos Carib nas Guianas deu-se graças a uma 

gradual “caribização” das populações autóctones. O mecanismo de incorporação desses 

grupos baseava-se, segundo o pesquisador, sobre o ethos guerreiro dos conquistadores, 

os quais, através de guerras de baixa intensidade e frequentes raids em busca de 

prisioneiros e de mulheres, chegaram a submeter grande parte da região, sem, porém, 

aniquilar as populações locais. Tal processo de “substituição étnica parcial” (1970a: 

180), limitada à componente masculina da sociedade, explicaria o padrão de alta 

heterogeneidade estilística encontrado nas cerâmicas das Guianas, que Lathrap 

interpreta como uma assimilação rápida e incompleta. O mesmo teria acontecido do 

ponto de vista linguístico, com a formação de numerosos pidgins com influência Carib 

(idem).  

A ocorrência de formações sociopolíticas fluidas, abrangendo diferentes grupos e 

caracterizadas pela alternância de períodos de agregação e dissolução, ritmados pelas 

frequências dos intercâmbios, casamentos e pelas insurgências de conflitos, é recorrente 

na literatura sobre os povos das Guianas (Gallois, 2005). Inclusive, em alguns casos, 

seus efeitos podem ser observados com uma perspectiva diacrônica que aprofunda até o 

século XVIII.  

As interações entre Waiwai, Mawayana, Tarumã, Wapishana e Manaó7, na região de 

fronteira entre Guyana e Suriname, podem representar um exemplo de uma rede de 

interação multiétnica formada a partir de uma rota de escambo que interligava a bacia 

do rio Negro com as Guianas, muito provavelmente desde o período pré-colonial. 

Corrobora essa tese a ocorrência de numerosos sítios arqueológicos caracterizados por 

longas fases de ocupação pré-históricas na zona de interflúvio, ao norte do município de 

                                                        
7 Manaó, Wapishana e Mawayana são povos falantes línguas Arawak. Os Waiwai, hoje em dia, são um 

grupo resultado da convivência de diferentes etnias; em sua maioria falantes línguas Carib, entre elas: 

Parukoto, Tarumã, Xerew, Katuena, Tunayana e Karapawyana. Atualmente a língua predominante nesses 

grupos é o Waiwai, que possivelmente já funcionava como língua franca durante o período do contato. A 

língua Tarumã, invés, é classificada como um idioma isolado; mas, devido á sua fusão com o Parukoto no 

organismo sociopolítico Waiwai, está em fase de decadência.     
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Presidente Figueiredo (Shock, 2014 comunicação pessoal), no alto curso do Uatumã 

(Simões e Correa, 1987), como também na área das cabeceiras dos rios Mapuera e 

Cachorro (Jacome, 2011). Tais sítios demonstram a antiguidade e a persistência das 

ocupações em áreas tradicionalmente consideradas de baixo potencial demográfico.  

A ocorrência de profundos estratos de solos antrópicos (terra preta) aponta para a 

perpetuação, em tais locais, de modos de vida sedentários, possivelmente induzidos por 

sua localização estar em corredores de movimentação de pessoas e objetos. Jonathan 

Hill (2011: 268) relata situações que podem ser consideradas análogas nos interflúvios 

do alto rio Negro, quando utilizados como atalhos para passar de uma bacia a outra. A 

importância de tais conexões como corredores para as negociações entre sibs de 

diferentes frátrias ligados por afinidade, como também, enquanto rotas de fuga durante 

as épocas de mudanças traumáticas, chega a transformar tais áreas em paisagens 

altamente manejadas, seja do ponto de vista ambiental que simbólico.     

A ocorrência de conflitos entre tais grupos indígenas foi registrada pelos colonos 

holandeses, desde 1769 (Carlin, 2011: 229). Outro testemunho mais antigo foi reportado 

pelo padre jesuíta Samuel Fritz, durante uma visita no baixo rio Negro, quando, 

encontrando um grupo de Tarumã, menciona seus hábitos guerreiros e o conflito que 

tinham estabelecido com os Carabaina (Fritz, 1922).  

De acordo com a literatura etnográfica que trata o fenômeno da guerra nas Guianas, a 

intensificação dos conflitos se reflete na organização social, basicamente segundo duas 

modalidades opostas, mas em parte complementares. De um lado, se observa a 

formação de confederações, moldadas segundo um esquema favorecido pelo novo 

arranjo político decorrente da conquista europeia e das guerras coloniais. Nesse quadro, 

a aglutinação de diferentes grupos dentro de formações sociopolíticas mais amplas 

proporcionava maiores capacidades bélicas e representava uma adaptação à lógica da 

guerra ocidental. Além disso, através da ampliação das redes de troca, permitia a 

otimização do controle sobre o fluxo de bens provenientes dos interiores; e assegurava 

posições privilegiadas para a obtenção das mercadorias europeias, as quais se tornavam 

de fundamental importância para a manutenção de lideranças que precisavam exercer 

sua autoridade sobre amplos territórios. 

Do outro lado, o aumento dos conflitos a nível regional, devido à competição entre as 

diferentes nações europeias (que na região das Guianas compreendia os interesses de 

Ingleses, Holandeses, Franceses e Portugueses), se tornou uma “faca de dois gumes” 

para numerosas formações indígenas, as quais foram dizimadas nas guerras, ou por 
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causa das doenças devidas ao contato com os brancos. Além disso, a política europeia 

do divide et impera fragilizava as novas lideranças indígenas, que se tornavam reféns de 

sua necessidade de negociar com interlocutores com objetivos contrastantes, se não 

inconciliáveis.   

Nesse panorama, faccionalismo, desagregação social e despovoamento foram os efeitos 

a longo termo da colonização; elementos intrínsecos ao processo de tribalização dos 

povos das Guianas, de acordo com Ferguson e Whithead (1992).  

A imagem que foi construída desses grupos, como extremamente belicosos e 

politicamente instáveis, se deve, assim, a uma longa tradição de historiografia e 

etnografia que os descreve como os bárbaros canibais, em contraposição com os mais 

civilizados Arawak, nas ilhas do Caribe; ou como irreduzíveis guerreiros da zona tribal, 

nas fronteiras dos estados modernos, como foram considerados os Yanomami e os 

Waimiri-Atroari.  

Antes de analisar em que medida pode nos informar o registro arqueológico, vamos se 

deter, uma vez mais, na descrição de Lathrap sobre como se deu sua expansão nas 

Guianas. Conforme dissemos anteriormente, a chave de leitura do arqueólogo norte-

americano baseia-se sobre a ideia de uma assimilação cultural parcial. Para desenvolver 

este inciso vamos nos apoiar nas argumentações de Fernando Santos-Granero (2011) e 

de Orlando Patterson (1982) sobre a assimilação cultural e a etnogênese. Este último 

suste que uma das modalidades básicas da escravidão consiste na alienação dos 

prisioneiros dos vínculos sociais aos quais cada indivíduo é amarrado desde seu 

nascimento. Este procedimento se obtém, normalmente, através da remoção forçada do 

futuro escravo de sua terra e sociedade. Deste ponto de vista, os cativos são socialmente 

mortos, como pré-condição necessária para sua incorporação na sociedade dos 

sequestradores. Este tipo de alienação é possível à condição que o processo seja gradual 

e que os cativos sejam incorporados através de eventos esporádicos ou em pequenos 

grupos, se não individualmente. Normalmente, os exemplos ameríndios demonstram 

que o procedimento se desenvolve através de três etapas que levam à assimilação 

cultural: num primeiro momento, são integrados como prisioneiros; sucessivamente, 

tornam-se membros de uma comunidade consubstancial; e, finalmente, são 

familiarizados ou se tornam afins (Santos-Granero, 2011: 342). Tal processo é visto 

como um percurso de humanização ou domesticação de um Outro inimigo, que, como 

vimos, passa através da co-residência e da comensalidade, as quais estão ligadas, na 

filosofia ameríndia, à formação da identidade. Dessa maneira, a incorporação se torna 
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menos traumática no caso da captura de meninos ou de jovens mulheres, que, 

despojados de seus vínculos familiares, acabam adotando rapidamente a língua e os 

costumes da nova sociedade.  

Lathrap parece aludir a um procedimento similar, mas não é claro se, neste caso, a 

componente deslocada seja a dos cativos ou dos conquistadores, sendo que, talvez, esta 

última opção seja a preferida pelo autor, o que explicaria resultados tão polarizados. No 

entanto, Santos-Granero, baseado sobre analogias etnográficas recolhidas em três 

diferentes regiões das terras baixas8, sugere que os fenômenos preconizados por Lathrap 

poderiam ser mais bem explicados em contextos de expansão de massa e integração de 

interas populações (ibidem, p. 143). Nesses casos, seria possível imaginar uma 

reorganização espacial do território, com a formação de novos centros; e o 

deslocamento para a periferia dos grupos conquistados, os quais se tornariam 

sociedades sujeitas ao domínio dos recém-chegados, sem perder, porém, os hábitos 

familiares e suas dinâmicas sociais internas. Sob tais circunstâncias, a assimilação 

parcial deveria ser pensada como um processo de “emulação seletiva”, caracterizado 

pelo fato das coletividades estarem envolvidas em relações culturais hierarquizadas que 

podem ter impulsionado fenômenos de imitação de práticas da nova classe dominante 

pelas elites marginalizadas (ibidem, p. 144).  

Tais exemplos nos levam a citar a interpretação, avançada por Max Schmidt em 1917, 

sobre a expansão Arawak; que se coloca no meio-termo entre tais alternativas. De fato, 

o antropólogo alemão afirmava que os Arawak não tinham se expandido em massas 

compactas; mas era a classe dominante quem tinha difundido sua influência sobre 

unidades étnicas cada vez maiores, conformando-se, dessa forma, como uma 

“colonização”, no sentido mais lato do termo. 

Como vimos, cada autor citado procura identificar fronteiras sociais nos padrões de 

variabilidade observados; e parece concordar no fato que a natureza de tais fenômenos 

seja contextual. Todos partem do pressuposto que a cultura seja um sistema simbólico 

que se aprende com a incorporação de um modus operandi, organizado a partir de uma 

estrutura de significado. Schmidt argumentava que a cultura Arawak se diluísse com a 

miscigenação através do espaço/tempo e, de alguma forma regredisse; a menos que 

novas ondas provenientes do centro de irradiação não a fertilizassem. Lathrap sustinha, 

                                                        
8 O autor cita como exemplos os Taino/Naborey das Grandes Antilhas, os Tukano/Makú do noroeste 

amazônico e os Chiriguana/Chané do sudoeste da Bolívia.   
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no seu modelo cardíaco, que a pressão demográfica nas várzeas levava a empurrar as 

populações para as periferias do sistema segundo ondas sucessivas e intermites. Uma 

vez deslocados para fora dos ambientes propícios à vida sedentária, os grupos teriam se 

fissionado e teriam adotado hábitos mais móveis, abandonando, entretanto, os aspectos 

mais complexos de sua vida social e religiosa. “À medida que crescia a luta para 

manter ou recuperar as zonas limitadas de planície alagada, a arte da guerra aberta 

tornava-se a condição normal entre as sociedades vizinhas. [...] Várias das culturas 

conhecidas [...] parecem denunciar os efeitos desgastantes de deslocações periódicas e 

de um estado de guerra contínuo e indissolúvel. ” (Lathrap, 1970a: 141). No entanto, 

Santos-Granero é o único entre esses autores que desenvolve o tema da competição 

entre grupos, não apenas como o impulso para desencadear deslocamentos 

populacionais e assimilação forçada ‒ apesar do fato que fenômenos análogos sejam 

observados por ele também ‒ nem mesmo como fator que leva ao empobrecimento 

cultural; mas, sobretudo, aborda a questão enquanto condição que permite elaborar 

novas formas sociais, organizadas sobre a negociação de equilíbrios entre as relações. 

Quando o autor se refere à emulação seletiva, de fato, a caracteriza como uma estratégia 

que envolve algum tipo de compartilhamento das regras do sistema, que, porém, não 

nivela as diferenças, mas, ao contrário, serve para criar uma base comum a partir da 

qual seja possível atuar políticas de discriminação que podem servir para alcançar 

diferentes objetivos.  

O que marca o descompasso entre esta análise e as outras citadas é, justamente, o 

reconhecimento de que as identidades coletivas são categorias fluidas e sujeitas à 

manipulação. Portanto comportam, mais que a existência de diferenças culturais 

objetivas e substanciais, o fato delas terem o potencial de ser percebidas enquanto tais; o 

que implica sua natureza contextual e relacional. 

Outra fundamental diferença entre a abordagem de Santos-Granero em relação às 

primeiras está no fato de cada qual apoiar maiormente sobre um ou outro aspecto da 

tradicional relação entre os conceitos de cultura e sociedade, que aqui podemos 

pormenorizar a partir da definição de Raymond Firth: 

 “If [...] society is taken to be an organized set of individuals with a given way of life, 

culture is that way of life. If society is taken to be an aggregate of social relations, then 

culture is the content of those relations. Society emphasizes the human component, the 

aggregate of people and the relations between them...” (Firth, 1951:27).  

Onde os primeiros dois autores referem-se maiormente à cultura e o último à sociedade.  
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Tais questões estão sendo introduzidas nesse ponto da nossa argumentação porque o 

contexto específico da etnologia das Guianas nos leva a enfocar dois problemas com os 

quais estamos trabalhando ao longo da tese. O primeiro é a ambiguidade do valor 

sociológico da noção de família linguística, que, para o contexto Carib, já foi ressaltada 

por Ellen Basso (1977: 17); mas que, no âmbito da família Arawak, continua exercendo 

uma forte influência na academia (Hill e Santos-Granero, 2002). O segundo tem a ver 

com a fragilidade dos modelos heurísticos que procuram caracterizar a organização 

social a partir de tal atribuição. De fato, a argumentação de Santos-Granero (2002) 

baseia-se sobre a identificação de uma matriz Arawak comum, observada em diferentes 

regiões caracterizadas pela ocorrência de sociedades pluriétnicas. Pelo contrário, a tese 

que procuraremos defender aqui é que o fenômeno observado nada mais é se não o 

resultado do processo histórico que, no parágrafo anterior, chamamos de Ano 1000, à 

custa de usar certa dose de idealismo na metáfora. 

Portanto, a atribuição de específicas formas sociais a um substrato cultural não condiz 

com o fato que a característica fundamental de tal formulação está justamente baseada 

na interação entre diferentes grupos. A argumentação principal que sustenta tal hipótese 

a fornece o próprio Santos-Granero quando se refere ao conceito de identidade trans-

étnica e a define dessa maneira: “... Groups that adopt the cultural ethos of another 

language stock but retain their language or, conversely, groups that adopt a different 

language but retain their ethos. ” (2002: 28). Tal definição já é suficiente para por em 

dúvida o valor heurístico de isolar um substrato cultural típico dos falantes Arawak para 

fins de comparação entre diferentes sociedades, pelo menos dentro do horizonte 

diacrônico profundo que proporciona o conceito de família linguística, ou aquele de 

tradição cultural. O demonstram exemplos recentes como aquele dos Mawayana, que 

adotaram a língua e o ethos Carib, ao amalgamar-se dentro do grupo Waiwai (Carlin, 

2011), ou os Tariana do Uaupés, que atualmente falam Tukano; como também 

exemplos de época colonial, como no caso dos Kalinago das Pequenas Antilhas, que, 

mesmo mantendo seu idioma Arawak, incorporaram os usos e os costumes típicos dos 

grupos Carib da região (Santos-Granero, 2011). 

No entanto, o método de pesquisa explicitamente adotado por Santos-Granero, ou seja, 

o fato de concentrar a análise sobre os contextos inter-étnicos (ibidem,: 336; idem, 

2002:5), nos inspirou para delinear nossa estratégia de pesquisa. De fato, as situações 

onde diferentes grupos sociais entram em contato e se engajam em competição para 

negociar âmbitos de poder constituem terrenos propícios para a análise dos 
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desdobramentos de processos que são potencialmente muito informativos sobre a 

dinâmica da mudança cultural. A partir de tais pressupostos, a arqueologia pode 

fornecer contribuições para contextualizar, dentro de um panorama histórico mais 

amplo, alguns aspectos da relação entre continuidade e mudança. 

 

1.2 As fontes bibliográficas e o histórico das pesquisas arqueológicas da região do 

rio Urubu 

1.2.1 O médio Amazonas, uma fronteira de resistência indígena (sec. XVI – XIX). 

As primeiras notícias sobre o povoamento da área remontam à época da exploração da 

Amazônia conduzida por Orellana, em 1542 e documentada pelo padre Carvajal 

(Carvajal, [1542] 1942 e Acuña, [1641] 1994; Porro, 1995). Nesse documento 

encontramos o relato de aldeias fortificadas por paliçadas logo a jusante da boca do rio 

Negro; o padre descreve também aquela que podemos interpretar como a região 

próxima da foz do rio Urubu como uma província, que da boca do Madeira vai até a 

região de Parintins, na ilha Tupinambarana, que ele chama de Picotas. Deve seu nome à 

presença de estacas com fincadas cabeças humanas, em frente a várias aldeias ao longo 

do considerável trecho do rio Amazonas.  

O contexto geral descrito por Carvajal aparece estruturado sobre representações de 

violência e guerra com as quais a conduta dos conquistadores espanhóis é perfeitamente 

alinhada: as crônicas de combates, saqueios e represálias operadas pelos homens de 

Orellana o demonstram.  

Depois desse primeiro rápido relato, se registra um hiato nas crônicas de cerca de um 

século, durante o qual não se dispõe de notícias sobre a região do rio Urubu.  

Uma segunda leva de informações sobre os indígenas do médio Amazonas se deve à 

expedição de Pedro Teixeira e, principalmente, ao estabelecimento das missões 

jesuíticas, mercedárias e carmelitanas na região.  

Além das informações pontuais, existem algumas tendências que perpassam os 

diferentes cronistas: uma dessas é a alta demografia da região, já evidenciada por 

Carvajal e corroborada, a partir de um século mais tarde, pelas crônicas do ouvidor 

Maurício de Heriarte e dos padres jesuítas Cristobal de Acuña, João Felipe Betendorf, 

Samuel Fritz e João Daniel. A outra é ligada à estratificação social e à existência de 

organizações políticas de caráter regional e pluriétnico, articuladas através de alianças e 

casamentos (Heriarte, [1662] 1884).  
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Do baixo rio Negro até o Urubu, em meados do século XVII, são registrados vários 

grupos falantes línguas Arawak9 e são mencionados os Tarumã, de língua hoje em dia 

considerada isolada, que foram catequizados em 1660 pelo mercedário Giovanni da 

Lucca (Leonardi, 1999). Em 1690 foram aldeados na missão de Santo Elias do Jaú, 

antes de desaparecer, em 1768 (Noronha, 1856), nos interiores das Guianas para ser 

recontatados somente em 1835, vivendo integrados com os Waiwai (Schomburgk, 

1840).  

Na grande ilha fluvial que se encontra a jusante da boca do Madeira, chamada 

Tupinambarana, grupos falantes línguas Tupi10 viviam em sociedades pluriétnicas, 

tendo instaurado um regime de relações assimétricas e casamentos interétnicos 

(Heriarte, [1662] 1884). Uma organização social parecida foi observada entre os Iruri do 

baixo Madeira, outro grupo tupi que foi aldeado na missão de Itacoatiara na época de 

sua fundação.   

A atuação de alguma prática parecida poderia talvez explicar também a notícia sobre o 

costume dos índios Aruaques do rio Urubu (Caboquena, Guanavena e Urubu) a 

respeito das execuções em terreiro praticadas por esses grupos. De fato, tal costume, 

descrito por Betendorf, lembra muito aquele mencionado nos relatos sobre os povos 

Tupinambás do litoral; a única diferença é que aqui, ao invés de levar ao ritual 

antropofágico, típico dos povos tupi, a incorporação se dá através da assunção do nome 

da vítima, dentro de um ritual de passagem (Betendorf, [1698] 1910; vide também 

Abbeville, 1614; Évreux, 1985; Lery, 1580; Staden, 1974; Thevet, 1997).  

A presença de grupos falantes línguas Carib ao sul do Amazonas, no baixo Madeira 

(Arara11) e no alto Xingu (Kuikuro, Kalapalo, Matipu e Nahukwa, vide Franchetto, 

2011), somada às evidências glotto-cronológicas que apontam para o compartilhamento 

de muitos cognatos entre línguas karib e tupi (Rodrigues, 2000) e à documentação da 

existência de redes de troca entre grupos Arawak do rio Negro e Karib das Guianas 

(Dreyfus, 1983-84), demonstram o alto nível de integração macrorregional e a difusão 

de relações multiétnicas em época pré-colonial tardia.    

                                                        
9 Os etnônimos Tanúas e Jaruaguis, citados por Heriarte, poderiam referir-se respectivamente aos 

Tarumã do baixo rio Negro e aos Aruaquis do rio Urubu.  

10 As fontes sugerem que se trate de Tupinambá oriundos do litoral maranhense e pernambucano 

(Heriarte, [1662] 1884). 

11 Citados já em 1701, no mapa de Samuel Fritz. 
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Entre os séculos XVII e XVIII se intensificam as guerras coloniais, as tropas de resgate 

e a fundação de missões. Durante a conquista dos sertões, os interiores do País são 

descritos pelos padres como terras boas na espera de colonos: ha muita gentilidade com 

belas terras [...] para muitas missões de grande serviço de Deus (Bettendorf, [1698] 

1910). Na realidade as missões do rio Urubu se tornaram, nessa época, a cabeça de 

ponte para a expansão do mercantilismo português e para o abastecimento de escravos.  

A violência do processo de colonização e conquista da região é atestada nas fontes 

históricas que relatam diversos episódios de resistência indígena. Os mais famosos são a 

revolta da confederação dos Manao sob a liderança do chefe Ajuricaba, em 1727, e a 

expedição de Antônio Arnau Villela no Urubu, que foi destroçada pelos Caboquena e 

Guanavena, em 1663. O resultado de tal resistência foram duas expedições comandadas 

por Pedro da Costa Favela, em 1664 e 1668-69, onde se relata a destruição de cerca de 

trezentas aldeias indígenas na região. Outras expedições foram conduzidas contra os 

Tarumã do baixo rio Negro, em 1657-58 e contra os Tupinambarana, Conduris e 

Arawak, entre 1662 e 1666. Em 1669 uma “guerra justa” foi movida na barra do rio 

Negro por Francisco da Mota Falcão e outras tantas entre o médio Amazonas, o 

Madeira, os rios Negro e Solimões e Uatumã (Porro, 1992), até a primeira metade do 

século XIX, quando a revolução cabana e a repressão seguinte levaram à dizimação e à 

dispersão dos últimos grupos indígenas resistentes ao longo do médio Amazonas 

(Hemming, 1987; Guimarães, 2000).  

Dessa breve resenha sobre a história indígena colonial da região de estudo apreendemos 

alguns elementos úteis para a questão que nos interessa aqui de perto: a caracterização 

do contexto sociocultural indígena durante a época do contato e, em perspectiva, a 

avaliação da persistência no tempo passado de fenômenos etnogenéticos e de resistência 

cultural. No âmbito desse trabalho, a contribuição da etnohistória é entendida como 

âmbito interdisciplinar em que os fatos são isolados de um ponto de vista histórico, para 

poder, todavia, extrapolar umas tendências profundas etnológicas que não têm a 

ambição de se tornar leis gerais, mas que podem servir como generalizações contextuais 

(vide Axtell, 1979), úteis para calibrar nossas ferramentas heurísticas. Nesse sentido, o 

conceito de fronteira cultural que orienta nossa pesquisa é aqui delineado não tanto 

como uma extensão no passado de instâncias históricas ligadas à expansão colonial 

europeia; mas como o reconhecimento do fato que o passado indígena tem que ser 

considerado como um processo histórico, caracterizado pela presença de culturas 

políticas, diversidade local, contraculturas, distintas trajetórias étnicas e comunalização. 
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As ferramentas conceptuais utilizadas nesse trabalho nos levam, então, a admitir que 

para analisar a interação, o estudo tem que ser necessariamente organizado em 

diferentes níveis, já que o próprio objeto de pesquisa é um processo sincrético e hibrido, 

percorrido por contestações, polarizações e práticas contrárias. Estas últimas podem ser 

pensadas como um continuum onde, em um extremo, se encontram as ações conscientes 

que projetam identidades e definem esferas de poder, no outro a falta de interação. Entre 

esses limites, poder e tradição são aceitos, acomodados, cooptados, rejeitados e 

resistidos. As tradições são politizadas e o poder “tradicionalizado” (Pauketat 2001:13). 

 

1.2.2 O estudo da pré-história do rio Urubu 

Continuando o levantamento bibliográfico da produção do conhecimento sobre a 

história do rio Urubu, podemos ressaltar que, no final do século XIX e, sobretudo, na 

primeira metade do século XX, se multiplicam as informações sobre a história e a pré-

história indígena. Durante esse período, conforme aumenta o interesse da sociedade 

nacional e internacional a respeito da Amazônia, se intensifica também a procura e a 

produção de uma identidade regional pelas elites intelectuais e políticas do Estado do 

Amazonas (Guzmán, 1997). Esse esforço se traduz, para nossa área de pesquisa, nos 

preciosos trabalhos de Barbosa Rodrigues e de Bernardo Ramos, como também nas 

primeiras pesquisas arqueológicas desenvolvidas por Curt Nimuendaju e Erland 

Nordenskiöld: é nesse contexto que começa o estudo da pré-história do rio Urubu. 

As notícias que podemos extrair da literatura de tal período são marcadas por interesses 

e pressupostos totalmente heterogêneos, que levaram a escolher diferentes objetos de 

estudo e a formular interpretações opostas. De um lado, temos os impressionantes 

estudos eruditos das “inscrições” gravadas nas pedras, para demonstrar a origem 

mediterrânea das culturas amazônicas (Ramos, 1930), ou os estudos sobre os mitos, as 

línguas e as culturas indígenas (Barbosa Rodrigues, 1875), influenciados pela 

abordagem linguística de Varnhagen (1841); do outro, os pioneiros estudos etnográficos 

modernos, realizados por estrangeiros, e as primeiras organizações da cultura material 

pré-histórica. Curt Nimuendaju desenvolveu diversas pesquisas nos rios Urubu, 

Madeira, Paraná do Ramos e Amazonas, entre as décadas de 1920 e 1930; localizou e 

registrou dezenas de sítios na região que hoje compreende os municípios de Itacoatiara, 

Silves, Itapiranga, Urucurituba, Urucará e São Sebastião do Uatumã. Suas primeiras 

asserções sobre proximidades de conjuntos estilísticos e sobre a possível ligação 
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cultural entre os grupos indígenas e o material arqueológico encontrado são de grande 

valia para as investigações arqueológicas na região (Nimuendajú, 2004: 162-170; 

Nordenskiöld, 1930). 

Merece uma citação também Ermanno Stradelli que em 1883 estudou as urnas de 

Miracanguera descritas por Barbosa Rodrigues e, mais tarde, por Bernardo Ramos, além 

de ter interpretado as inscrições da pedra de Itacoatiara, averiguando sua origem não 

indígena (Stradelli, 2009; Silva, 1997: 176). 

A grande quantidade de dados levantados durante a primeira metade do século XX foi 

sintetizada em chave neoevolucionista dentro do âmbito da escola da Ecologia Cultural 

norte-americana, que deu começo a um vasto programa de pesquisa coordenado por 

Julian Steward com o apoio do Smithsonian Institution. As contribuições etnográficas, 

linguísticas, arqueológicas e antropológicas dos maiores americanistas da época, 

compreendendo vários europeus como Metraux, Nimuendaju, Nordenskiöld, e Lévi-

Strauss; e norte-americanos como Kroeber, Lowie, Rouse, Willey e Meggers, 

confluíram no Handbook of South American Indians (Sterward, 1948). Essa obra ainda 

hoje é considerada entre as maiores referências para os estudos das culturas sul-

americanas; e, foi nesse âmbito que Betty Meggers e Clifford Evans sistematizaram o 

estudo da arqueologia amazônica. A partir de suas pesquisas na foz do Amazonas e, em 

seguida, no Equador, Peru, Venezuela e Guianas e no próprio Brasil, foram definidas as 

diretrizes analíticas da variabilidade cultural pré-histórica dessa macro-região; foram 

enfim propostas diferentes chaves interpretativas alicerçadas em conceitos difusionistas 

e em certo determinismo ecológico.  

De fato, como argumenta Georges Canguilhem (1979; 1989) e de acordo com Noelli e 

Ferreira (2007), a história dos conceitos científicos não se desenvolve com uma 

trajetória de racionalidade progressiva e não necessariamente apresenta uma cadeia 

dedutiva de aperfeiçoamentos. Assim, dentro de uma abordagem teórica, na época 

inovadora e que ainda hoje conta com seguidores, reafloraram e, uma vez 

resignificados, consolidaram-se vários conceitos como o de escassez, de involução 

cultural, de degeneração e de origem exótica, tão comuns nas interpretações dos 

americanistas desde o século XVIII (Gerbi, 1983). 

A avaliação e a crítica do potencial hermenêutico de tais categorias foram à base dos 

programas de pesquisa implantados na Amazônia desde a década de 1970. Entretanto, 

graças ao impulso de Meggers e Evans, a partir do final de 1950, foi produzida uma 
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enorme base de dados, entre os quais os que interessam mais de perto nossa pesquisa, 

quer dizer, aqueles levantados na região do rio Urubu.  

Em colaboração com o casal norte-americano e contando com o apoio financeiro e 

institucional do National Science Foundation, do Smithsonian Institution e do Museu 

Paraense Emílio Goeldi, o arqueólogo alemão Peter Paul Hilbert começou a 

classificação da cerâmica da região de Itacoatiara entre 1955 e 1961 (Hilbert, 1968: 1), 

individuando a presença na área de três das quatro tradições12 propostas por Meggers e 

Evans: a Borda Incisa, a Incisa-Ponteada e a Polícroma da Amazônia. 

Em 1955 Hilbert escavou o sítio Jauary na cidade de Itacoatiara, com o objetivo 

principal de realizar alguns testes estratigráficos, aproveitando dos movimentos de terra 

feitos para a implantação da Refinaria de Petróleo (COPAM) (Lima e Silva, 2004: 99). 

Os vestígios encontrados foram relacionados à fase Itacoatiara, com a predominância 

de incisões finas simples e duplas, modelados, acanalados, vários tipos de ponteados e 

policromia como decoração. Quanto à forma, os fragmentos faziam parte de vasos, 

urnas funerárias, adornos e vasilhas que, muitas vezes, combinavam diferentes tipos 

decorativos (Hilbert, 1968: 49-64).  

Esses achados estimularam um intenso debate acerca da continuidade ou ruptura, em 

termos cronológicos e culturais, dos conjuntos artefatuais encontrados na região. A fase 

Itacoatiara foi amplamente discutida na literatura arqueológica (Hilbert 1968; Lathrap 

1970b; Lima, 2008); incorporada na cronologia de Hilbert (1968) dentro da Tradição 

Inciso-Ponteada (Meggers e Evans, 1961) e, ao mesmo tempo, foi considerada por 

Lathrap como Barrancóide. Este último autor escreveu um artigo inteiro que refuta a 

proposta cronológica de Hilbert, alegando a ocorrência de mistura mecânica entre os 

contextos no sítio arqueológico (Lathrap, 1970b). Lima observa13 que esta controversa, 

porém consistente, fase cerâmica é para se considerar junto à Tradição Borda Incisa, 

completando seu quadro cronológico e regional (Lima, 2008: 48). 

Com a implantação do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia 

Amazônica (PRONAPABA) (Simões, 1977), e especificadamente graças ao arqueólogo 

do Museu Paraense Emilio Goeldi, Mário Ferreira Simões, começou uma segunda fase 

                                                        
12 De início foram definidos quatro estilos horizontais (vide Willey e Phillips, 1958), mas, durante o II 

Seminário do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA), em 1968, foi examinada e 

discutida a validade dessa classificação, resultando na substituição do termo por tradição. 

13 A interpretação foi proposta depois de uma cautelosa observação da cerâmica e dos contextos de alguns 

dos sítios onde a fase Itacoatiara fora identificada por Hilbert, em associação com datações 

radiocarbônicas obtidas pela autora, embora ainda inéditas. 
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de pesquisas, que levou a um parcial refinamento das cronologias e da classificação 

cerâmica da região.  

Junto com seus colaboradores, a partir de 1970, começou a desenvolver pesquisas na 

área do lago Saracá, do Paraná de Silves e na região do baixo Uatumã/Jatapu. Foram 

assinalados 20 sítios arqueológicos e prospectados outros no médio Urubu, que já 

haviam sido visitados anteriormente por viajantes, como o sítio AM-IT-21 Cristo Rei, 

prospectado em 1873 por João Barbosa Rodrigues (1875), que relata o local como 

sendo uma antiga aldeia dos índios Mura; e o AM-IT-22 Tauacuera, conhecido por ter 

sido a antiga missão do Anebá. Deste sítio, e do AM-IT-33 Boca do Frederico, 

Nimuendaju, em 1926 (2004), tinha coletado materiais arqueológicos, que se encontram 

hoje no museu de Göteborg. O sítio AM-IT-31 Caretas foi visitado e descrito por 

Barbosa Rodrigues em 1875, que faz a primeira menção da existência de gravuras 

rupestres; seguido por Nimuendaju e por Bernardo Ramos (1930). À Simões devemos o 

primeiro croqui que refigura a disposição dos blocos de arenito gravados nesse local e a 

delimitação da mancha de terra preta do sítio AM-IT-30 Pedra Chata, posicionado logo 

em cima do mesmo barranco (Simões, 1983). 

Em 1980 Simões e Ana Lúcia Maroja Kalkmann prospectaram ambas as margens do 

médio rio Urubu, até a ilha Sucuriju, bem como o baixo curso do Aneba, a foz do Caru 

e o lago Aibu. O objetivo da pesquisa era, além da complementação dos estudos 

anteriores, estabelecer as áreas de dispersão das tradições cerâmicas Polícroma e Inciso-

Ponteada, as rotas de migração e difusão, e também possíveis influências dessas 

tradições sobre as fases locais (Simões e Machado, 1987).  

Em 1987 foram publicados por Simões e Ana Lúcia Machado os resultados 

preliminares das pesquisas e as primeiras datações para o material proveniente do Lago 

Saracá. Conclui esta fase de estudos arqueológicos o trabalho de mestrado de Machado, 

onde se encontra uma discussão sobre as tradições cerâmicas amazônicas à luz do 

contexto do rio Urubu (Machado, 1991). As tradições e as fases propostas para a região 

são descritas na Tabela 1. O quadro apresentado nesta tabela mostra como, no começo 

dos anos Noventa, os estudos sobre a cronologia regional da região do rio Urubu fossem 

ainda extremamente lacunosos. Dispunha-se somente de poucas datações absolutas, e a 

maioria dos conjuntos encontrava-se formulada de forma hipotética.  
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Tabela 1: datações produzidas por m. Simões para os contextos do rio Urubu. Fonte: Machado, 1991. 

 

Porém, a partir da metade da década de 1990, a região da confluência do rio Negro com 

o Solimões começa a ser estudada mais sistematicamente graças ao Projeto Amazônia 

Central (PAC) (Heckenberger et al., 1999; Neves, 2003; 2009). Para tal área, limítrofe à 

nossa, foi gerada uma grande quantidade de dados com o objetivo de refinar a 

cronologia regional e os conjuntos cerâmicos. Foram levantadas importantes 

informações contextuais e relacionais e foram propostas hipóteses interpretativas de 

particular interesse também para nossa área de pesquisa (Arroyo-Kalin, 2008; Castro, 

2009; Chirinos, 2007; Costa, 2009; Donatti, 2003; Heckenberger et al., 1999; Lima 

2003, Lima 2008; Lima et al., 2006; Machado, 2005; Moraes, 2006; Neves, 2008; 2009; 

Neves e Petersen, 2006; Neves et al., 2003; 2004; Petersen, et al, 2001; Rebellato, 

2007). 

Em 2004, com o objetivo de ampliar a amostra regional e prospectar novas áreas, foi 

criado, por alguns membros da equipe do Projeto Amazônia Central e pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), o Projeto Baixo Amazonas, que 

desenvolveu pesquisas arqueológicas em diferentes áreas do Baixo Amazonas. 

Foram cadastrados no CNSA-IPHAN 107 sítios e foram documentadas e cadastradas 

coleções arqueológicas de doze municípios entre o rio Nhamundá e Manaus (Lima e 

Silva, 2005). Nesse âmbito, se realizaram também levantamentos na área do rio Urubu. 

Em 2007 e 2008 foram efetivados levantamentos prospectivos, relativos ao Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) da construção de uma Usina Termelétrica (UTE) 

em Silves (Lima e Moraes, 2007); inclusive, levantamentos orais preliminares referentes 

ao Relatório de Controle Ambiental (RCA) para a implantação de uma linha de 
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transmissão de energia elétrica entre Silves, Itacoatiara e Manaus (Lima e Moraes, 

2008). 

Em 2009 foi criado um grupo de pesquisa no CNPq intitulado Arqueologia e 

Patrimônio no Baixo Amazonas, certificado pela Universidade do Estado do Amazonas 

(UEA), com o apoio do Programa de Apoio à Iniciação Científica desta universidade 

(PAIC-UEA), sob a coordenação da Dr.a Lima.  

Foi neste contexto que, entre outubro e novembro 2009, participamos de duas etapas de 

campo, durante as quais foram efetivadas atividades referentes ao salvamento de vários 

sítios arqueológicos e à avaliação dos impactos causados pelas obras de pavimentação e 

melhoria da Estrada da Várzea, nos municípios de Silves e Itacoatiara (AM) (Lima et 

al., 2009). Foram operados um levantamento georreferenciado e um cadastramento de 

30 sítios arqueológicos, pré-cerâmicos e cerâmicos, entre os quais também um sítio 

histórico e quatro rupestres.  

 

1.3 A tradição regional Saracá e a fronteira cultural do médio Amazonas  

Definida por Mário Simões e Ana Lúcia Machado em 1984 a partir da seriação de uma 

amostra de cerâmicas provenientes de nove sítios arqueológicos do baixo rio Urubu, a 

tradição regional Saracá é o único complexo cerâmico do médio Amazonas que não foi 

afiliado a nenhuma das quatro grandes tradições culturais de distribuição 

macrorregional propostas por Meggers e Evans em 1961. A razão de tal anomalia foi 

aclarada pelos pesquisadores, alegando que o estilo Saracá se caracterizava pela 

presença de tipos decorativos inexistentes nas demais tradições amazônicas. Tais 

idiossincrasias residiam na presença em profusão de decorações executadas segundo 

técnicas definidas pelos autores como: ponteado estampado, ponteado arrastado e 

ponteado repuxado (vide figuras 6-9). Fora disso, as formas e parte das outras técnicas 

decorativas resultavam similares àquelas diagnósticas da tradição Polícroma da 

Amazônia, compreendendo: acanalado, pintura polícroma, excisão, flanges mesiais e 

labiais. Além do mais, na tradição Saracá eram representadas técnicas decorativas 

compartilhadas com outros complexos estilísticos da região, tais como: engobo 

vermelho, inciso fino e largo, inciso ponteado, ponteado simples e modelado inciso, 

que, segundo os dois pesquisadores, se encontravam também nas cerâmicas das fases 

Sanabani e Garbe, presentes na mesma região, mas que tinham sido afiliadas a tradição 

Inciso-Ponteada. O antiplástico preponderante era o cauixi, podendo encontrar-se 
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também associado com caco moído e caraipé. Tal tempero acomunava Saracá a essas 

últimas, como também, à fase Silves, que representava a tradição Borda Incisa no baixo 

rio Urubu (Simões e Machado, 1987:50). 

A tradição compreendia as seguintes fases de expressão local: Saracá e Irací (no baixo 

rio Urubu), Uatumã (no homônimo rio) e Pocó (nos rios Nhamundá e Trombetas), a 

qual tinha sido definida por Peter e Klaus Hilbert poucos anos antes (Hilbert e Hilbert, 

1980) e que, mais recentemente, foi classificada como uma tradição independente, 

representando um estilo mais antigo, possivelmente relacionado com o começo da 

tradição Borda Incisa no médio Amazonas (Lima, 2008; Guapindaia, 2008), ou, como 

um correlato da série Saladóide (Neves, 2012). 

Surpreendentemente, porém, no mesmo volume da Revista de Arqueologia do Museu 

Goeldi no qual se definia a tradição Saracá enquanto complexo autônomo (Simões e 

Machado, 1987), Mário Simões publica outro relatório, em coautoria com Marcus 

Vinicius Corrêa, dessa vez sobre a região dos rios Uatumã e Jatapú, onde a tradição 

Saracá se torna uma sub-tradição, afiliada à Polícroma da Amazônia (Simões e Corrêa, 

1987).  

Como vimos, as cerâmicas Saracá são definidas dentro de um quadro comparativo no 

qual sua classificação parece oscilar entre diferentes categorias, dependendo do peso 

analítico conferido a cada um dos atributos descritivos através dos quais foi 

determinada. Seu caráter indefinido foi amplificado pela falta de datações absolutas, que 

levaram a propor uma cronologia longa para o conjunto, a partir da analogia com a fase 

Uatumã, que tinha sido datada entre 300 e 900 anos d. C. (Simões e Corrêa, 1987; 

Simões e Machado, 1987). 

No entanto, o outro fator que possivelmente levou a atribuir à tradição Saracá um status 

particular dentro da síntese histórico-cultural amazônica está ligado ao contexto no qual 

foi definida. De fato, o projeto de pesquisa tinha como objetivo principal o 

estabelecimento das áreas de dispersão geográfica de duas grandes tradições ceramistas 

da Amazônia: Polícroma e Inciso-Ponteada. Além disso, pretendia-se estabelecer suas 

rotas de difusão e as influências de tais tradições sobre as cerâmicas regionais (Simões, 

1980). Portanto, na Saracá, de certa forma, se reificou o conceito de fronteira cultural 

que estava implícito na proposta de pesquisa, ou seja, a definição dos limites entre dois 

macrossistemas culturais. 
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Com o passar do tempo, a Saracá desapareceu das crônicas arqueológicas; assim, na 

revisão sobre as tradições cerâmicas do rio Urubu, escrita por Ana Lúcia Machado 

(1991), esse conjunto não é sequer mencionado, apesar da autora ter sido uma das 

proponentes de sua inserção na cronologia cultural regional (Simões e Machado, 1987). 

O interesse sobre a hipotética fronteira cultural do médio Amazonas volta à tona das 

pesquisas arqueológicas somente a partir de 2009, com a criação do Projeto Baixo 

Urubu e a retomada das pesquisas na região. 

No entanto, o estudo contextual do registro arqueológico da área da confluência entre 

rio Negro e Solimões, levado a cabo pelo Projeto Amazônia Central, tinha posto as 

bases para uma nova interpretação do período pré-colonial tardio. De fato, as 

escavações intensivas em sítios arqueológicos como Açutuba, Laguinho, Lago grande, 

Hatahara e Antônio Galo (entre outros), tinham jogado uma nova luz sobre o processo 

de interação e de mudança cultural na transição entre as ocupações associadas às fases 

Paredão e Guarita, produzindo evidências da ocorrência de um período de fortes 

conflitos, correspondente ao aparecimento das cerâmicas da tradição Polícroma na 

região (Lima, 2008; Moraes, 2006; Neves, 2006; 2008).   

A presença de valas defensivas em vários sítios associados à fase Paredão corroborava a 

hipótese que ligava a difusão da TPA com a penetração na calha do 

Amazonas/Solimões de grupos provenientes das fronteiras do sistema, que, dentro de 

alguns séculos, varreram a região, levando não somente a uma drástica mudança no 

estilo cerâmico, como também a uma forte descontinuidade no padrão dos 

assentamentos. Desta maneira, as antigas aldeias circulares organizadas ao redor de uma 

praça central, a partir do ano 1000 d. C., começaram a entrar em decadência, e com elas 

um inteiro sistema de relações sociais que tinha permitido o florescimento daquilo que 

Lima definiu o Universo Borda Incisa, durante todo o primeiro milênio d. C. (Lima, 

2008). 

Portanto, o panorama delineado para a Amazônia central do final do primeiro milênio 

tornava novamente atual a questão do impacto da interação sobre as formas sociais na 

Amazônia; e demonstrava concretamente o potencial heurístico da arqueologia no 

estudo da dimensão histórica dos processos de mudança cultural, a partir da análise de 

diferentes variáveis do registro arqueológico.  
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Figura 6: prancha fotográfica representando alguns fragmentos cerâmicos diagnósticos da tradição 

regional Saracá (Simões e Machado, 1987: 74). 
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Figura 7: prancha fotográfica representando alguns fragmentos cerâmicos diagnósticos da tradição 

regional Saracá (Simões e Machado, 1987: 74). 
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Figura 8: prancha fotográfica representando alguns fragmentos cerâmicos diagnósticos da fase Irací - 

tradição regional Saracá (Simões e Machado, 1987: 74). 
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Figura 9: prancha fotográfica representando alguns fragmentos cerâmicos diagnósticos da fase Irací - 

tradição regional Saracá (Simões e Machado, 1987: 74). 
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O problema da investigação dos contatos culturais, que tinha embaraçado as 

interpretações de Simões e Machado, tornou-se, ainda uma vez, um tema de indagação 

na região; estimulado pelo fato que a bacia do rio Urubu encontra-se bem em frente da 

boca do rio Madeira, por onde, segundo as mais recentes hipóteses, houve a principal 

frente de entrada dos grupos que tinham introduzido o novo estilo (Almeida e Neves, 

2014; Moraes, 2013; Almeida, 2013). Além disso, o mesmo padrão de fortificações 

observado na região da confluência entre rio Negro e Solimões, foi constatado também 

no médio e baixo Madeira, nos assentamentos associados à fase Axinim (Moraes, 2013; 

Moraes e Neves, 2011). 

No entanto, depois de seis anos de pesquisas no baixo rio Urubu, ainda não 

conseguimos verificar nenhuma ocorrência de estruturas que possam refletir algum tipo 

de conflito, apesar do fato que o médio Amazonas representa o maior hiato na 

distribuição de um complexo cerâmico que se estende, ao longo da rede hidrográfica 

amazônica, do alto madeira até o rio Ucayali, incluindo as bacias dos rios Napo, Negro 

e Japurá. 

 
Figura 10: mapa da bacia do Amazonas com a distribuição dos sítios associados à tradição Polícroma da 

Amazônia. Fonte: Evans e Meggers, 1968, figura 68. 

 

Para explicar tal fenômeno, recorreu-se à tese que o médio Amazonas, na virada do 

primeiro milênio d. C., correspondesse à fronteira de outro sistema social em expansão, 

que dominava o trecho do rio que vai do Tapajós até o Nhamundá/Trombetas; e que 

possivelmente correspondia aos ancestrais dos grupos descritos, já em época colonial, 

sob os nomes de Tapajós e Konduri (Guapindaia, 1993). Tais etnônimos foram 
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atribuídos a povos que compartilhavam vários traços culturais, entre os quais a 

produção de cerâmicas elaboradas, que representam os estilos mais requintados 

afiliados à tradição Inciso-Ponteada (Guapindaia, 2008).  

Apesar da resiliência da problemática abordada por Simões na agenda das pesquisas do 

rio Urubu, a investigação atual extrapola a questão da classificação cerâmica; e foca no 

tema da interação, tornando o problema da incoerência interna da tradição Saracá o 

ponto de partida para uma análise do fluxo de informação que perpassa as categorias 

histórico-culturais.  

De consequência, a fronteira objeto do nosso estudo não corresponde mais aos limites 

de um objeto homogêneo e consistente; mas trata das maneiras com as quais ao longo 

do tempo a região do rio Urubu se manteve enquanto interface permeável, capaz de 

absorver e relaborar as tensões de um mundo em transformação. Nesse movimento, 

procuramos enxergar a ativação de um processo etnogenêtico, que levou os povos dessa 

região a reformular sua própria identidade, a partir de uma absorção seletiva do Outro. 

O foco da nossa pesquisa será, portanto, apontado para os contextos que possam refletir 

a dialética entre mudança e continuidade, procurando identificar os ambitos nos quais se 

organiza a interação entre o exterior e o interior, ou seja, os objetos da negociação 

identitária.  

Para tanto, como veremos no próximo capítulo, precisamos articular diferentes 

perspectivas, que compreendam as categorias analíticas histórico-culturais, como 

também as teorias sobre etnicidade e os modelos indígenas de identidade e reprodução 

social. 

 
Figura 11: diagrama de Venn representando a hipótese da fronteira cultural no rio Urubu. Autor: F. 

Stampanoni Bassi 
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CAPÍTULO II 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 As fronteiras como ferramentas heurísticas 

Como vimos no capítulo anterior, o médio Amazonas do período pré-colonial tardio foi 

ao centro de movimentos populacionais de tamanha entidade que não é possível aborda-

lo com um conceito essencialista de cultura. Localizada ao encontro das migrações de, 

pelo menos, três das maiores famílias linguísticas das terras baixas, esta região deve ter 

se configurado como um sistema multiétnico por antonomásia. Se aceitarmos a 

perspectiva que tais fluxos de povos e culturas devem ter se cruzado ao longo de um 

processo histórico que envolve diversos séculos ‒ como apontam seja o estudo da 

linguística histórica, como também a análise do registro arqueológico ‒ parece claro que 

o resultado cumulativo de tais trajetórias deve ter tido um impacto substancial sobre as 

identidades dos povos que ocuparam a região. O Ano 1000, afinal, nada mais é se não 

uma representação das consequências da exposição ao contato de diferentes grupos 

indígenas ao longo do tempo. Suas características principais, conflito e mudança social, 

são apenas algumas categorias a partir das quais podemos investigar a complexidade do 

fenômeno. A formação de fronteiras sociais é outra categoria de entrada para abordar o 

estudo de tal processo histórico. 

A insurgência e a manutenção de identidades em contraposição podem exacerbar 

momentos de conflito em alguns contextos específicos; no entanto, existem numerosos 

exemplos etnográficos e etnohistóricos que demonstram que os mecanismos 

etnogenéticos desempenham também uma função organizacional voltada a esconjurar a 

generalização e a radicalização das tensões decorrentes do contato reiterado (Barth, 

1969).  

No final do primeiro capítulo mencionamos, de um lado, os casos das interações entre 

grupos produtores das cerâmicas Paredão, Axinim e Polícroma da Amazônia; do outro, 

abordando a questão do estilo Saracá, focamos na interação entre as tradições Inciso-

Ponteada e Polícroma; e ressaltamos como, possivelmente, os modelos de contato em 

cada contexto, possam representar as duas formas diferentes de etnogênese citadas 

pouco antes.  
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Neste capítulo pretendemos mostrar como a investigação dos diferentes modos através 

dos quais se exprime a ativação da etnicidade possa tornar-se uma ferramenta analítica 

para caracterizar os processos de interação a partir de uma perspectiva histórica, que 

permita, portanto, articular as mudanças ao interno das estratégias adotadas para lidar 

com situações de stress social. 

De fato, como veremos nos próximos parágrafos, podemos nos figurar a etnicidade 

como um modo de ação e representação, que se refere às decisões que as pessoas tomam 

para descrever si mesmas ou os outros, de forma simbólica, enquanto portadores de uma 

específica identidade cultural (Cohen, 1994: 51). Portanto, pode ser pensada como um 

mecanismo de politização da identidade (Paine, 1984: 212), que se compõe de 

diferentes aspectos interligados. Tais aspectos podem ser acessados segundo quatro 

perspectivas analíticas em contraposição, mas não mutuamente exclusivas, a saber: 

isolacionista / interacionista e primordialista / instrumentalista (Hu, 2013). 

A perspectiva isolacionista não necessariamente requer a ausência de interação, como 

sustinha Royce (1982: 38), mas implica a manutenção de fronteiras que filtram a 

interação social, mesmo em casos de estreito contato. Um exemplo disso pode decorrer 

da emergência de estratificação ao interno de um grupo e de meios de reprodução social 

diferenciados entre indivíduos pertencentes a diferentes classes. 

A perspectiva interacionista, do outro lado, sublinha que as distinções étnicas são 

exacerbadas através da interação dentro de grupos, cuja diferenciação se torna o canal 

através do qual se organiza a interação. 

Essas primeiras duas abordagens lidam com as causas da emergência e manutenção das 

identidades étnicas (Jenkins, 2007; Voss, 2008). 

A perspectiva primordialista, ao invés, enfatiza os profundos vínculos entre pessoas que 

compartilham, por exemplo, aspectos de consanguinidade, religião, língua e costumes 

(Jones, 1997); e baseia-se sobre as teorias psicoanalíticas que destacam o universal 

desejo de pertencimento e conexão entre indivíduos com histórias comuns; como 

também os sentimentos de comunidade que se instauram entre pessoas que 

compartilham práticas cotidianas (Bourdieu, 2002). 

Finalmente, a perspectiva instrumentalista, destaca a etnicidade enquanto meio para 

maximizar objetivos políticos ou econômicos (De Vos e Romanucci-Ross, 2006: 394; 

Gosden, 1999: 191-92); portanto trata tal fenômeno como uma estratégia para alcançar 

um fim (Voss, 2008: 26-27). 
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Essas últimas duas perspectivas são inerentemente políticas, mas a primeira sublinha o 

caráter normativo, já a segunda ressalta o elemento racional que, por exemplo, aflora 

quando diferentes grupos competem por recursos.  

Cada dupla de oposições é, em si, unidimensional, mas, ao combinarmos as quatro 

perspectivas, obtemos um esquema bidimensional mais inclusivo, que pode servir para 

descrever o fenômeno da etnogênese através da introdução da mudança diacrônica, 

representada pela passagem de uma posição para outra, no diagrama. 

 

 
 

Figura 12: diagrama coordenando os quatro aspectos da etnicidade. Adaptado de Hu, 2013. 

 

Tomamos como exemplo a interação entre grupos associados à fase Paredão e povos 

produtores das cerâmicas da fase Manacapuru, que, entre o VII e o IX século DC, 

conviveram na Amazônia Central. As pesquisas arqueológicas no âmbito do PAC 

demonstram que, na região do Lago do Limão, esses dois grupos viviam em aldeias 

próximas, caracterizadas por uma organização espacial parecida, que remete a uma 

disposição das unidades domésticas entorno de uma praça central (Moraes 2006; 

Chirinos, 2007). A análise arqueométrica do registro cerâmico em dois assentamentos 

(Hazenfratz et al. 2012) evidencia a ocorrência de trocas, embasando a hipótese de redes 

de interação bem estabelecidas entre eles (Mongeló, 2011), possivelmente configurando 

estratégias instrumentais/interacionistas. Com a chegada dos grupos produtores das 



73 

 

cerâmicas da tradição Polícroma, se assiste à decadência dos povos associados á fase 

Manacapuru e a construção de fortificações para a defesa das aldeias dos grupos 

Paredão, demonstrando assim uma mudança substancial na interação, que se tornou 

instrumental/isolacionista; em concomitância de um período de conflito, como 

mencionamos no parágrafo 1.2, que levou ao colapso do sistema regional (Moraes, 

2013; Moraes e Neves, 2012). 

Desta forma, através do esquema com quatro quadrantes (figura 12), podemos 

estabelecer comparações entre distintas trajetórias e traçar as mudanças nas relações 

sociais ao longo do tempo (Hu, 2013: 377).          

 

2.1.1 Cultura, identidade e a perspectiva primordialista sobre a etnicidade  

O modelo sugerido baseia-se sobre o papel que a identidade joga nas diferentes 

dinâmicas de interação. Na tradicional interpretação das culturas arqueológicas, a 

identidade foi considerada, mesmo se de forma implícita, como um atributo inerente os 

grupos humanos; e, portanto, suscetível de ser transposto do plano imaterial para os 

conjuntos artefatuais, proporcionando sua representação como organismos dotados de 

algum significado em termos sociológicos. Seu caráter estático é o primeiro ponto que 

pomos em discussão ao trabalhar com uma perspectiva de fronteira. 

Para tanto, recorremos à teoria da prática de Bourdieu (2002), onde se argumenta que 

os sentimentos de pertencimento a um grupo surgem da consciência subliminal de 

comunidades de práticas objetivas, mas em grande parte subconscientes (vide também 

Bowser e Patton, 2008; Bentley, 1987: 27; 1991: 173). Tais comunidades se formariam 

sobre disposições (habitus) que produzem práticas cuja recorrência reforça o sistema, 

agindo como uma retroalimentação. Segundo Bourdieu (1990:54), tal procedimento 

explicaria a persistência cultural e certa perseverança na orientação estética dos grupos 

humanos. 

É a partir de tal pressuposto que pretendemos criar uma ponte hermenéutica entre a 

interpretação tradicional culturalista da identidade e o aspecto primordialista da 

etnicidade, que mencionamos no parágrafo anterior. 

O conceito de habitus, de fato, se de um lado fornece fundamentos epistemológicos para 

a clássica interpretação do registro arqueológico, do outro explica de forma dinâmica o 

mecanismo da perpetuação da insularidade nas relações sociais; permitindo a passagem 

do conceito abstrato de identidade para o processo da interação intercultural. 
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A teoria da prática, além disso, oferece outro tema que possibilita instaurar um diálogo 

proveitoso com a teoria da etnicidade, quando insere a estruturação do habitus num 

processo que envolve a incorporação contínua dos comportamentos desviantes dentro 

do esquema original, que assim acaba se reorganizando de forma recursiva. 

Tal perspectiva dialética representa bem a dinâmica com a qual se estruturam os 

sistemas sociais a partir de respostas a estímulos externos; quer dizer, as modalidades de 

formação e persistência dos grupos étnicos ao interno de uma perspectiva 

primordialista, que no diagrama da figura 12 se exprimem na oposição entre 

isolacionismo e interacionismo. 

Para fundamentar o conceito de etnicidade em todos seus aspectos, é todavia necessário 

aprofundar a relação entre estrutura e agência; e admitir a possibilidade da tomada de 

consciência e da manipulação da estrutura por parte dos agentes, superando dessa forma 

o conceito de doxa de Bordieau1. Isso nos permite abordar a perspectiva instrumental da 

etnicidade através da teoria da estruturação de Giddens (1984; 1989). Dessa maneira se 

cria uma relação entre os atores sociais e suas práticas reiteradas no espaço e no tempo; 

e se articulam as tensões entre estrutura e agência, que se dão em termos de 

monitoramento reflexivo da ação, desempenhado por agentes competentes nas “regras” 

do sistema, mas dotados de diferentes capacidades de intervir no curso dos eventos 

(ibidem, 1984:10).        

Essa abordagem permite derivar inferências sociopolíticas a partir dos restos materiais; 

e constitui uma síntese da coalescência de antigas ideias com novas perspectivas, 

procurando problematizar as relações entre tradição cultural, história, agência, poder e o 

mundo da materialidade, colocando-se, dessa forma, na perspectiva arqueológica 

definida histórico-processual (Pauketat, 2001; Nassaney, 2001). 

Para finalizar, e se adentrar no âmbito da etnografia amazônica, precisamos somente 

adicionar outro elemento à nossa discussão: o conceito de “campo”. Bourdieu o define 

como o espaço estruturado no qual os agentes interagem; e, para os fins dessa pesquisa, 

esse conceito é de fundamental relevância. De fato, como veremos logo em seguida, as 

relações sociais se dão em múltiplas escalas; o que nos interessa aqui é estabelecer o 

nível de interação entre os diferentes campos, para inferir como isso possa refletir-se no 

plano material do registro arqueológico.  

                                                        
1 Utilizado pelo autor para explicar a reprodução inconsciente por parte do agente das estruturas sociais e 

dos modos de dominação a elas inerentes (1977:164-5). 
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2.1.2 Identidade e reprodução social na Amazônia indígena. Um modelo etnográfico 

para a etnicidade instrumental 

Na etnografia amazônica a relação identidade-reprodução social se organiza a partir do 

binômio parentesco-afinidade2, cujas lógicas geram relações complexas que articulam 

igualitarismo e hierarquia ao interno de formações políticas não centralizadas. Em tal 

campo, atomização e regionalismo se fundem, dando vida a formas sociais que refletem, 

de caso em caso, a quiescência ou a ativação de um ou outro princípio.  

Lévi-Strauss definiu como estruturas complexas, por um lado, as formas sociais que não 

permitem identificar o cônjuge pela terminologia e, pelo outro, aquelas onde a troca 

restrita e a troca generalizada se combinam de maneiras diversas (Lévi-Strauss, 2003: 

506); de modo que a prática de um ou outro tipo dependa de questões extrínsecas ao 

parentesco, tais como fatores políticos, econômicos, religiosos, estéticos, entre outros. A 

integração na estrutura social de tais categorias representa a passagem da dimensão 

sincrônica estruturalista para a multiplicidade das formas híbridas que resultam das 

diferentes trajetórias de estruturação em um contexto dominado pela pressão da 

exterioridade. Não é ao acaso que o próprio Lévi-Strauss observou que tais formas 

sociais apresentam uma dimensão profundamente processual, no sentido que possuem 

dentro de si os mecanismos para produzir a história (1979: 125-37). 

Uma questão em aberto que se põem os pesquisadores que trabalham na Amazônia é o 

quão seja determinante, para explicar tais idiossincrasias, o longo e traumático processo 

do contato com os brancos. Ninguém duvida da profunda brecha que fratura a história 

dos povos indígenas de antes e depois do “contato”. Todavia, restam ainda a serem 

definidos os termos dentro dos quais podemos pensar em um processo histórico que não 

reflita, num jogo de espelhos, somente a colonização ou nosso etnocentrismo, mesmo se 

involuntário. Isso se traduz, de um lado, no esforço de interpretar as culturas 

                                                        
2 O termo “parentesco” é aqui referido às relações entre indivíduos que compartilham ao menos um 

ancestral ou que se creem cognatos em função de suas relações pessoais e/ou sociopolíticas; como 

também, se estende a um sistema de categorias de relações sociais que regula as possibilidades 

matrimoniais em uma sociedade (nesse caso, todavia, é preferido o termo “aliança”) (vide Guerreiro 

Junior, 2008: 13). O termo “afinidade”, invés, é utilizado aqui para definir o campo das relações que se 

geram a partir da aliança e compreende os sócios virtuais e potenciais, como também os 

inimigos/estrangeiros (Viveiros de Castro, 2002a: 127-133). Portanto, nessa categoria engendram-se 

formas distintas de reciprocidade e, consequentemente, diferenças que reproduzem níveis de inclusão e 

exclusão (Gonçalves, 1997: 58) para além do casamento, abrindo a:”[...]introversão localista do 

parentesco ao comércio com a exterioridade...” (Viveiros de Castro, 2002b: 157) . 
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amazônicas não mais a partir de uma lógica da falta, baseada sobre modelos 

provenientes de outras regiões3; do outro, no desenvolvimento de métodos de análise do 

registro arqueológico que viabilizem o diálogo com a etnologia amazônica, procurando 

investigar a produção e o consumo de identidades e alteridades com uma perspectiva 

diacrônica profunda, já que esse âmbito está sendo identificado como o motor da 

interação amazônica, segundo a atual análise pós-estruturalista (Fausto, 2001; Viveiros 

de Castro, 2002; Descola, 2006). Se o objetivo explícito de muitos arqueólogos que 

pesquisam na Amazônia é construir uma história indígena de longa duração, 

acreditamos que este caminho, apesar de não muito batido, possa levar a acatar os 

desafios proporcionados pelo estudo de uma “pré-história” tão atual e presente. 

No primeiro capítulo, tinha expressado a necessidade de se criar um modelo hipotético 

capaz de organizar os diferentes modos de reprodução social indígenas, para articular 

entre si os diferentes campos de interação; e estabelecer um esquema onde subsumir 

algumas predições de caráter generalista o suficiente para envolver a multiplicidade das 

estratégias sociopolíticas dentro de uma organização espacial que possa ser submetida 

ao teste arqueológico. 

Para tanto, aqui em seguida serão expostos alguns casos de estudo etnográficos 

paradigmáticos do ponto de vista da articulação entre o nível local e regional e da 

dialética entre interior e exterior; que representem re-organizações indígenas que ainda 

hoje em dia resistem à pressão da sociedade ocidental. Deles não se espera obter um 

modelo único para explicar como se dão as relações sociais nas sociedades indígenas 

atuais expostas ao contato interétnico, a ser, em seguida, utilizado para interpretar o 

passado; mas sim uma ferramenta heurística para definir os contextos suscetíveis de nos 

informar sobre as tensões que se geram a partir da interação. Para citar Lévi-Strauss em 

As estruturas elementares do parentesco: “.... Será preciso talvez admitir que a 

dualidade, a alternância, a oposição e simetria, quer se apresentem em formas 

definidas ou vagas, constituem não fenômenos que se trata de explicar, mas os dados 

                                                        
3 Essa abordagem tem uma longa e heterogênea história, que começa a partir da vasta literatura sobre a 

classificação do Outro indígena produzida em âmbito colonial e reelaborada na Europa a partir do século 

XVI, e chega até a obra di Pierre Clastres (1978), onde as sociedades indígenas das terras baixas são 

caracterizadas por um ideal de independência política, que se institui como uma oposição ao Estado. 

Nesse panorama, a síntese antropológica do Handbook of South American Indians (Steward, 1948) é a 

obra que exercitou a maior influência para a normatização dessa ideologia, enquanto institui uma relação 

causal entre a fragmentação sociocultural e a adaptação ao meio ambiente, considerado limitante por 

causa de sua presumida escassez, ou por apresentar recursos desigualmente distribuídos. 
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fundamentais e imediatos da realidade mental e social, e que se deve reconhecer neles 

os pontos de partida de toda tentativa de explicação...” (1982: 175). 

Assim, ao ilustrar de forma sucinta esses casos específicos, vamos focar nas maneiras 

com as quais se combinam troca restrita e generalizada com hierarquia e distância 

social; e vamos ver como se produzem as formas híbridas que estruturam as relações 

entre diferentes sistemas sociais. 

Um exemplo paradigmático dessa ambiguidade pode ser encontrado nas etnografias 

dedicadas à região das Guianas, uma grande área geográfica povoada por numerosos 

pequenos grupos nativos que apresentam suficientes traços comuns para sustentar certo 

grau de generalização na hora de descrevê-los em conjunto (Rivière, 1995: 189). Ali, 

diferentes estudos, respectivamente focados no parentesco e nas redes de interação, 

produziram modelos interpretativos contrapostos, que ressaltam, de um lado, a 

fragmentação, a autonomia política e econômica de comunidades idealmente 

endogâmicas (Rivière, 1969; 1984; 1995); do outro, o caráter crucial das relações de 

troca intercomunitárias, de aliança, casamento exogâmico, e guerra (Friekel, 1960; 

Overing, 1973; 1975; Gallois, 1983; 1986; 2005; Albert, 1985; Taylor, 1989; Rivière et 

al., 2007). Tais pesquisas, hora colocando a afinidade, hora a relação de sibling como o 

mecanismo mais importante de perpetuação dos grupos, ressaltam como duas soluções 

aparentemente inconciliáveis acabam se sobrepondo na dimensão histórica da vida de 

tais comunidades (Rivière et al., 2007).  

Os assentamentos (que compreendem casas comunais isoladas e pequenas aldeias 

formadas por diversas estruturas domésticas) são organizados a partir da figura dos 

líderes que opõem resistência à desagregação do grupo, a partir de uma ideologia de 

unidade, consanguinidade e independência, que encontra sua expressão idealizada na 

atemporalidade da paisagem mítica e na ordem de um cosmos, refletido, de forma 

simbólica, na sintaxe da arquitetura doméstica. Tal ideal choca com os impedimentos 

objetivos à reprodução social, determinados pela baixa demografia das comunidades; e 

opera um mascaramento da categoria fundamental da consanguinidade, a partir da 

coresidência, abrindo assim espaço ao comércio com o exterior. Esse escamotage 

consente interpretar no esquema ideal uma realidade caracterizada por um grande fluxo 

de pessoas, bens materiais e imateriais a nível regional, que se concretiza na contínua 

criação e reorganização das comunidades.           

Outro caso que podemos citar é a interpretação da organização social dos Tukano do 

noroeste amazônico, proposta por Stephen Hugh-Jones (1993).  
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Na literatura, a área cultural da bacia do alto rio Negro, de forma geral, é apresentada 

como moldada sobre uma lógica de descendência mítica; e, portanto, organizada a partir 

da ligação direta, genealógica, entre grupos e ancestrais comuns, incluindo uma 

ordenação segmentar e hierárquica (Shapiro, 1987: 303; Cabalzar, 2008).  

O autor sugere que essa relação seja operativa na medida em que contrasta com o ethos 

de consanguinidade, fundamental na vida cotidiana desses grupos (Hugh-Jones, 1993: 

96). Dessa forma, argumenta que os Tukano concebem as relações sociais em duas 

maneiras diferentes e complementares: uma, mais saliente nos rituais de iniciação, 

corresponde ao modelo da descendência que enfatiza a hierarquia e o ethos masculino; a 

outra, mais igualitária, estaria associada com a esfera feminina e ressaltaria as relações 

de parentesco. Interessante é o fato que ambas sejam integradas em ciclos rituais 

fundamentais para a reprodução social que se estruturam no espaço doméstico; mas, 

como demonstra Janet Chernela (2008), se refletem no mundo dos objetos em circuitos 

de raios muito diferentes, respectivamente regional e local4. 

A ocorrência dessa “dupla via” é observada também no alto Xingu, onde diferencia o 

padrão de aliança dos indivíduos que revestem o status de chefe dos outros; e se 

concretiza com a existência de quatro combinações preferenciais de casamento, cuja 

aplicação leva importantes consequências para o estabelecimento de vínculos 

clientelares dentro do grupo, como também promove o desdobramento do sistema 

político regional. Conforme os estudos de Guerreiro Junior (2008; 2011) com os 

Kalapalo, de Heckenberger e Gregor junto aos Kuikuro (Heckenberger, 1995; 2001; 

Gregor, 2001) e de Viveiros de Castro com os Yawalapiti (1997; 2002), de fato si 

sustenta a hipótese que os chefes de cada aldeia, através de suas filhas, possam articular 

diferentes estratégias políticas que compreendem o casamento hipogâmico uxorilocal, 

para reforçar os vínculos ao interno do grupo; como também o casamento simétrico 

virilocal, para estabelecer alianças a nível regional, instaurando assim uma exceção à 

regra que o noivo passe a morar com a família da esposa e, dessa forma, pague ao sogro 

a dote, que se torna um vínculo social relevante em caso de casamento assimétrico.   

O que queremos ressaltar através desses exemplos é que, na Amazônia, a relação que se 

instaura entre o socialmente próximo e o distante, apesar de se dar em termos de 

oposição, opera de forma dialética, de maneira tal que sua síntese se exprima seja no 

                                                        
4 Chernela estuda a distribuição dos raladores de mandioca baniwa, um grupo falante uma língua Arawak 

e não Tukano, mas integrado no mesmo sistema regional ao qual se refere Hugh-Jones. 
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campo das afinidades virtuais, como também na afinidade potencial ou sociopolítica 

(Viveiros de Castro, 2002a:128). Portanto, o aspecto que caracteriza a afinidade é o seu 

estar em contínuo devir, seu caráter processual.  

Viveiros de Castro (ibidem, p. 134) afirma que a principal divergência entre as 

terminologias dravidianas indianas e amazônicas reside no fato que, nessas últimas, a 

oposição entre consanguinidade e afinidade se exprime segundo um regime ideológico 

concêntrico, que neutraliza a exclusividade dos opostos, os quais passam assim a 

exprimir-se de forma gradual. Em tal estrutura “... as relações hierárquicas 

acompanham [...] as inclusões geométricas do esquema concêntrico, a saber: se no 

nível local a consanguinidade engloba a afinidade, no nível supralocal a afinidade 

engloba a consanguinidade e, no nível global, é a própria afinidade que se vê 

englobada – definida e determinada – pela inimizade e a exterioridade. É o parentesco 

como um todo que se vê, primeiramente englobado pela afinidade e finalmente 

subordinado à relação com o exterior...” (ibidem: 137). 

 

 

Figura 13: diagrama de Venn, representando o modelo proposto por Viveiros de Castro (2002a) 

Nesse diagrama de Venn procuramos representar o modelo proposto por Viveiros de 

Castro, traduzindo o caráter processual das relações através da superposição de dois 

distintos sistemas sociais (CAI e C1A1I1). Cada um é formado por três círculos 
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concêntricos representantes os diferentes graus de proximidade social e classes de 

interação, isto é: no centro estão os consanguíneos e os afins cognatos co-residentes, 

todos concebidos segundo o signo comportamental da consanguinidade (C e C1 para o 

segundo sistema), que, como vimos no nível local engloba a afinidade; na periferia 

estão os consanguíneos distantes e os afins potenciais classificatórios (A e A1), 

denominados pelo signo da afinidade potencial, que ali engloba a consanguinidade; e no 

exterior estão os inimigos (I e I1), categoria que pode receber e fornecer afins 

potenciais, assim como o segundo círculo recebe consanguíneos distantes e devolve 

eventualmente afins reais (ibidem: 136).  

Como podemos observar no diagrama, os dois sistemas ocupam respectivamente a 

posição de inimigo e consanguíneo, podendo assim desencadear o movimento pendular, 

sintetizado pela afinidade potencial (vide seta C – C1).  

O esquema completa-se e ganha sua conformação multidimensional uma vez expresso 

através da variável da hierarquia, que se institui ao longo do gradiente da proximidade 

social, projetando trajetórias especulares nas relações de gênero. Essas últimas, de fato, 

convergem e equilibram-se ao interno do âmbito doméstico, onde poder e afinidade se 

articulam em quiasma com igualitarismo e consanguinidade, conformando assim uma 

antítese através da disposição em ordem inversa e cruzada dos elementos que a 

constituem. 

Essa configuração denota a coexistência e, possivelmente, a competição de tensões 

atuantes no interior das sociedades amazônicas, que parecem apontar para uma 

dinâmica centrípeta que leva a incorporação, no âmbito da consanguinidade, da dialética 

entre coerção e resistência, gerada nos limites do sistema através da interação. A esfera 

íntima, marcada pelo igualitarismo entre gêneros e, no mesmo tempo, pelo status 

simétrico respeito ao seu equivalente em outro sistema, conforma-se, assim, como o 

lugar privilegiado para a resistência, que, como ressalta Foucault (1980), pode jogar um 

papel muito relevante em catalisar a mudança. 

O modelo etnográfico aqui proposto preconiza os seguintes corolários: 

1- A relação fundamental que está detrás da produção de identidades e da 

reprodução social é marcada pela afinidade potencial; ou seja, pela tensão expansiva do 

sistema social. 

2- As mudanças ocorridas ao externo do sistema se refletem e são catalisadas ao 

interno da esfera íntima da consanguinidade. 
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3- A esfera doméstica é o âmbito onde se ha a composição das tensões inerentes à 

dinâmica do sistema. 

4- O modelo isolacionista existe enquanto ideologia e, eventualmente, pode tornar-

se uma estratégia política para favorecer um ideal de independência e autarquia, sob 

determinadas condições de stress. 

5- As diferentes esferas sociais são associadas a relações hierárquicas inversamente 

proporcionais à proximidade social. 

6- Os polos opostos de dois sistemas tendem a ocupar respectivamente o mesmo 

lugar na escala hierárquica. 

Tais enunciados, de um lado, nos permitem fundar as bases sobre as quais abordar a 

investigação de fenômenos etnogenéticos para interpretar a formação de fronteiras 

culturais na Amazônia pré-colonial; do outro, nos proporcionam um alicerce teórico 

para construir a hipótese que o contexto doméstico possa ser altamente informativo das 

relações que se instauram entre o nível local e o nível regional.  

Portanto, o âmbito doméstico se torna um proxy para o estudo da relação entre 

reprodução social e identidade em um contexto, como aquele do médio Amazonas, no 

qual a definição de culturas arqueológicas depende da resolução com a qual se amostra 

sua variabilidade. De fato, se apresenta como uma fronteira cultural, se vista com a 

perspectiva macrorregional e de longa duração das tradições cerâmicas; como um 

mosaico heterogêneo de fases de expressão local, que se sobrepõem sem claros limites, 

a nível regional; e, na escala micro do artefato, como um híbrido, que, muitas vezes, 

apresenta traços estilísticos diagnósticos de diferentes tradições culturais. 

A arquitetura, dessa forma, pode ser considerada um sistema técnico que requere uma 

série de escolhas entre alternativas relativamente equivalentes. Tais escolhas, assim, 

podem revelar instâncias êmicas sobre a organização do espaço e das atividades; e 

refletem padrões de comportamento aprendidos através de rotinas inseridas nas técnicas 

de construção. Portanto, as unidades domésticas são consideradas como estruturas 

estruturantes, na medida em que organizam fisicamente e condicionam as práticas 

sociais desenvolvidas dentro e em volta delas. Sua transposição no plano imaterial e 

simbólico, tão comum em âmbito amazônico, nos revela a forte conexão entre 

arquitetura e organização do cosmos.  

Desta maneira, podemos abordar a arquitetura enquanto expressão de ideologias mais 

evidentes e objetivas quanto mais aumenta o nível de interação supralocal, a hierarquia 

e o conflito. Assim, as casas se tornam atores diretos na arena da política quando são 
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utilizadas como mediadores das tensões que se geram entre modelos de mundos 

possíveis em competição, ou seja, em situações de crise social ou identitária. 

Para concluir este parágrafo, vamos finalmente reintroduzir no debate sobre as 

organizações sociais amazônicas uma perspectiva que, apesar de ter sido considerada 

como promissora para a interpretação etnológica durante a década de 1990, ficou 

suspensa no limbo das possibilidades inexpressas. Principalmente, ao meu ver, por 

causa da dificuldade de desenvolver suas potenciais contribuições uma vez extrapolada 

de sua dimensão histórica, devido ao horizonte diacrônico pouco profundo 

proporcionado pelo método etnográfico. 

 

2.2 As Casas e os sistemas complexos 

Lévi-Strauss, em um estudo dedicado aos Kwakiutl do noroeste dos Estados Unidos 

(1979), apresentou uma revisão das clássicas etnografias de Franz Boas (1889; 1895; 

1897; 1921) sobre a organização social desses grupos, onde enfrenta a questão, já 

debatida também por Durkheim (1898-99) e Mauss (1905-06), da interpretação da 

categoria êmica do numaima, que consiste na unidade social mínima dos Kwakiutl.  

O problema com o qual os quatro ilustres antropólogos têm se deparado reside na 

ambiguidade de tal instituição, que não encontra colocação nas categorias de “sib”, 

“clan” ou “gens”, devido à sua forma de linhagem que não pode ser definida claramente 

como patrilinear nem tampouco matrilinear. O numaima, de fato, como já ressaltava 

Boas (1921), pode ser considerado como uma estrutura que contém certo número de 

posições sociais, às quais correspondem um nome, um nível hierárquico e alguns 

privilégios. Tais bens imateriais existem em quantidade limitada e, ao longo da vida, 

cada indivíduo pode ocupar diferentes posições e se tornar dono temporário de tal 

patrimônio.  

O antropólogo belga admite que esse tipo de instituição não coincida com nenhum dos 

três modos de descendência – unilinear, bilateral ou indiferenciada–, se pensados como 

categorias separadas; no entanto os sobrepõe todos (Lévi-Strauss, 1979: 122). 

Finalmente, observa que os Kwakiutl, apesar de ter regras de descendência e de 

sucessão, na prática, exploram a flexibilidade do sistema cognático para exprimir 

estratégias sociopolíticas sob a aparência do parentesco. A dificuldade de interpretação 

do numaima, então, estaria ligada, secundo Lévi-Strauss, ao fato que os atores 

envolvidos nessa instituição não são nem os indivíduos nem as famílias, mas as Casas. 
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Essas são definidas como entidades jurídicas (personnes morales), que possuem um 

patrimônio perpetuado através da transmissão de bens materiais e imateriais ao longo de 

linhagens reais ou fictícias, mantidas e legitimadas a partir da condição que sua 

continuidade possa ser expressa na linguagem do parentesco ou da aliança, e, mais 

frequentemente de ambas (Lévi-Strauss, 1979: 126; 1984: 190). 

Dessa forma, as “Casas” são pensadas como uma instituição em grau de compor forças 

com orientações opostas: descendência patrilinear e matrilinear, filiação e residência, 

hipergamia e hipogamia, casamento próximo e distante, raça e eleição. Lévi-Strauss 

acrescenta que, para interpretar esse sistema, seja necessário recorrer à hipótese de um 

conflito latente entre os que ocupam certas posições dentro da estrutura social (1979: 

134-35). Tal conflito seria o resultado do status quo em contextos nos quais os 

interesses políticos e econômicos, que tendem a invadir o campo social, não conseguem 

prevalecer sobre os vínculos de sangue; assim, para se exprimir e se reproduzir, 

precisam inevitavelmente tomar emprestada a linguagem do parentesco (idem: 136).  

Para concluir essa digressão e trazê-la de volta dentro dos limites amazônicos do nosso 

discurso, queria ressaltar que essa interpretação fertilizou numerosos estudos 

etnográficos das terras baixas sul-americanas; e abriu as portas para uma visão mais 

histórica da organização social, introduzindo alternativas que mitigassem a resiliência 

de uma abordagem demasiado prescritiva para dar conta da variabilidade e da fluidez 

das relações sociais indígenas.   

O conceito de “Casa” e de “sociedade de casas” foi aplicado à investigação da 

organização social em todos os casos anteriormente citados: nas Guianas (Rivière, 

1995), no alto rio Negro (Hugh-Jones, 1993;1995;Hamberger, 2010 ) e no alto Xingu 

(Heckenberger, 2005; Guerreiro Junior, 2008; 2011); e também foi utilizado como 

ferramenta heurística para a interpretação das Casas Kayapó Mẽbengokre do Brasil 

central (Lea, 1992;1993; 1995) e dos Ticuna do alto Amazonas (Oyuela-Caycedo e 

Albarracín, 1999).  

Para além disso, a mudança do enfoque analítico das formas para as relações sociais 

evocada por Lévi-Strauss parece estabelecer um precedente para o desenvolvimento da 

teoria da aliança e do conceito de “economia simbólica da predação” proposto por 

Viveiros de Castro (2002a: 163-180), que, hoje em dia, representa o novo paradigma do 

americanismo tropical. À base dessa teoria, de fato, está a observação de que, para os 

indígenas, nenhuma diferença é indiferente; ou, segundo as palavras de Lévi-Strauss, 

temos que admitir: “[...] a impossibilidade, para os indígenas, de conceber uma relação 
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neutra, ou, mais exatamente, uma ausência de relação. [...] A ausência de relação 

familiar não define um nada, ela define a hostilidade.”. Assim, “ [...] É tão pouco 

possível manter-se aquém quanto além do mundo das relações. ” ([1949] 1982: 552-

53).  

 

2.3 Tão longe, tão perto. As diferentes escalas das relações sociais e o nível de 

resolução analítico 

Nos dois parágrafos anteriores propusemos um modelo no qual se sugere que as 

sociedades amazônicas caracterizem-se por uma forte tensão voltada a expandir os 

limites de seu campo social. Relevamos, também, a existência de uma segmentação em 

diferentes categorias de inclusão e exclusão que definem os graus de reprocidade. 

Finalmente, mostramos, através de exemplos etnográficos, que a relação que determina 

com a maior produtividade as formas sociais é representada pela oposição dialética 

entre os antípodas do sistema, marcados pelas categorias da afinidade potencial e da 

consanguinidade. Desta maneira, as relações que se estabelecem ao longo do gradiente 

que separa tais campos contribuem de forma substancial para a configuração da 

sociedade.  

Como vimos, a expansão do sistema produz a segmentação da sociedade segundo 

diferentes canais de afiliação, que projetam campos de interação social de diversas 

extensões. Portanto, o principal problema que se põem arqueólogos e etnólogos ao 

estudar as sociedades indígenas amazônicas é a escala com a qual se pretende conduzir 

a análise.  

Devido ao fato que o objeto da nossa pesquisa são as relações sociais entre diferentes 

grupos, uma questão fundamental a ser abordada para definir a sua resolução é a noção 

de grupo e sociedade com a qual se pretende trabalhar. 

Muitas vezes o conceito de sociedade, como aquele de cultura, acaba por homogeneizar 

e essencializar nossa concepção do social, de uma forma que poderia ser resumida com 

a definição proposta por Edmund Leach, que reportamos em seguida: 

“In practice, “a society” means a political unit of some sort which is territorially 

defined [...] The boundaries of such units are usually vague. They are determined by 

operational convenience rather than rational argument. But they are objective. The 

members of ‘a society” at any one time are a specifiable set of individuals who can be 
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found together in one part of the map and who share common interests of some sort.” 

(Leach, 1982: 41). 

Contudo o contexto das Guianas, com sua fragmentação em pequenas comunidades e, 

no mesmo tempo, com seus amálgamas de grupos (vide o exemplo Waiwai do 

parágrafo 1.2), nos alerta sobre os riscos de considerar uma sociedade como um 

organismo bem delimitado e internamente coerente. Deveras, não somente os interesses, 

mas também os valores são contestados entre pessoas que interagem dentro de relações 

sociais estáveis; e, como vimos no diagrama representado na figura 13, os diferentes 

campos sociais são associados a relações com distintos níveis de hierarquia; sendo que, 

em situações de contato interétnico, é comum a ocorrência de certo grau de 

estratificação e faccionalismo. Os quais, por sua vez, implicam circuitos de afiliação e 

reprodução social diferenciados, como descrevemos no parágrafo anterior, mostrando a 

existência de uma dupla via que marca a aliança entre indivíduos do mesmo grupo. 

No entanto, resulta problemático também considerar tais sociedades como agregados de 

relações sociais5; sobretudo se por relações sociais se entende interações objetivas entre 

indivíduos. Pois, é claro que os sistemas multicomunitários amazônicos podem 

apresentar estruturas político-rituais de articulação interlocal que perpassam as 

fronteiras linguísticas; e podem atingir extensas áreas, chegando a influenciar e modelar 

comportamentos coletivos, como também individuais, para além da esfera de interação 

direta e cotidiana de uma comunidade.  

Esta argumentação nos leva a considerar ineficiente, para os objetivos da presente 

pesquisa, também outro locus classicus da definição de sociedade, aquele que preconiza 

a covariação com as instituições que a regulamentam. Efetivamente, se por tais 

instituições se entende o sistema de parentesco, teremos que lidar com uma visão que 

limita a realidade social à sua forma normativa, criando macro-grupos qual o 

Dravidianato amazônico (Viveiros de Castro, 1993), que ultrapassam de muito o objeto 

da nossa análise. Se, pelo contrário, por instituições entendemos um conjunto de regras 

e condutas que organizam a sociabilidade, ressuscita-se a dificuldade de considerar as 

relações informais em oposição às formais, a deviança e a conformidade às normas; e 

                                                        
5 Vide definição de Firth no parágrafo 1.2, p. 53 
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outras distinções entre comportamentos supostamente sociais, em contraposição com 

aqueles aparentemente não sociais ou antissociais6.  

Para concluir, ressaltamos que nem a visão de uma sociedade que compreende o 

moderno sistema-mundo (Wallerstein, 1987), nem uma que enfoque no indivíduo, 

podem servir propriamente para nossa investigação; apesar do fato que, como já 

dissemos, existe uma tendência forte no americanismo tropical a procurar na construção 

do corpo a chave da produção da identidade. Pois se tomarmos os indivíduos como as 

partes elementares de uma organização social, logo seremos obrigados a admitir que 

esses últimos se organizam em formas corporadas que se sobrepõem, fragmentando a 

suposta unidade em diferentes níveis e escalas. 

Após tal desconstrução, poder-se-ia perguntar o que nos resta da sociedade; e como 

vamos definir nossa unidade de análise. A resposta nos vem de Fredrik Barth (1969: 9) 

e Adam Kuper (2000: 6; 1992), os quais sugerem que a realidade, em todas as 

sociedades, é sempre aberta e desordenada; sem que se possa razoavelmente esperar 

uma repetição constante de normas e ideias compartilhadas, a trilhar as práticas e os 

pré-requisitos da ação social. O resultado de tamanha desordem seria a alarmante 

discrepância de escala entre as maneiras com as quais as atividades são executadas em 

diferentes campos, como também, entre os processos através dos quais os grupos se 

constituem.  

Contudo, partindo de tais reflexões, Barth sugere que as interações sejam sequências de 

atos e respostas7. Cada qual acarreta uma tentativa de interpretar e predizer as possíveis 

consequências e, assim sendo, produz certo grau de convergência nas interpretações, 

mesmo quando os interesses dos atores continuam distintos e suas estratégias em 

oposição. Tal procedimento formaria, a um nível de resolução macro, a intersecção de 

diferentes redes sociais, guiadas não por valores culturais, mas por fluxos de 

significados que perpassam diversos campos de comunicação e produzem a 

superposição de suas fronteiras. 

                                                        
6 Vide, por exemplo, o efeito sobre a organização social da contraposição entre líderes políticos e xamãs, 

os quais articulam diferentes redes de interação e com efeitos polarizados (Hill, 2011; Duarte-Pateo, 

2005; Sztutman, 2005; Descola, 1988; Clastres, 1978).  

7 Barth sugere que seja possível (e desejável) analisar os elementos constituintes da ação social, que ele 

individua na categoria do evento social (Barth, 1992: 21). Isto é, um “ato” dotado de significado, à 

condição que seja embutido de valor proposicional, como também sempre que for interpretado (às vezes 

de forma errada) enquanto tal por terceiros. 
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No primeiro parágrafo, tínhamos discutido a importância da teoria da prática de 

Bourdieu para servir de ponte hermenêutica entre cultura e identidade; na medida em 

que o habitus estrutura comunidades que compartilham algumas práticas. Sugerimos 

que tal procedimento pudesse explicar a persistência cultural, em sua acepção dinâmica; 

e que, através do conceito de dualidade da estrutura (Giddens, 1979), fosse possível 

articular as agências individuais com a recursividade da estrutura. Para tanto era 

necessário admitir certa medida de compreensão do sistema por parte dos agentes.  

A formulação dos conceitos de evento e de ato social, proposta por Barth, enfoca 

justamente nesse aspecto; e chama a atenção sobre as conexões entre as objetivas 

consequências dos eventos e o significado que lhe é atribuído. O autor procura 

demonstrar o quão seja inconstante a interpretação dos eventos passados, que 

permanecem possivelmente contestáveis, e ressalta que sua importância pode ser 

redefinida ao longo do tempo. Tal observação se contrapõe ao conceito de doxa que 

Bourdieu usa para explicar a reprodução inconsciente por parte do agente das estruturas 

sociais e dos modos de dominação a elas inerentes (Bourdieu, 1977:164-5). Assim 

sendo, Barth sugere a ocorrência de interpretações alternativas, não somente nos casos 

de contato interétnico, como também em relação à história de uma só coletividade; de 

certa forma desmantelando a ideia que os grupos étnicos constituam entidades sociais 

delimitadas e coerentes. Essa perspectiva explora a possibilidade, de um lado, da 

manipulação e da racionalização de algumas práticas para reformular a representação de 

tradições culturais; e, dessa forma, responder à emergência de mudanças sociais8. Do 

outro, explica, em casos de forte stress social, a formação de grupos étnicos compostos 

por pessoas de diferentes origens, cujas identidades sejam construídas segundo uma 

lógica de bricolage, a partir de negociações internas vis-à-vis o processo histórico que 

determina sua subordinação9.  

A partir de tais reflexões, parece claro que, como sugere Siân Jones (1997), a etnicidade 

deva ser considerada um fenômeno multidimensional, constituído em diversas maneiras, 

dependendo dos âmbitos sociais. As representações da etnicidade, portanto, envolvem a 

oposição dialética entre práticas contextuais e experiências históricas associadas a 

                                                        
8 Um exemplo disso foi apresentado no primeiro capítulo quando citou-se a insurgência de revolvimentos 

religiosos, para explicar a expansão de uma tradição cultural nos pueblos do New Mexico. 

9 Exemplos amazônicos desse tipo de organização trans-étnica poderiam ser os já citados Wai-wai, como 

também os Mura do século XVIII (Amoroso, 1992). 
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encontros de diferentes tradições culturais. De consequência, raramente é possível 

determinar uma correspondência direta entre as representações da etnicidade e o inteiro 

campo das práticas culturais de um específico grupo.  

Isto posto, o padrão resultante de uma análise com resolução macro de tais fenômenos 

será aquele de uma sobreposição de campos delimitados por fronteiras que se 

intersecam, resultado de diferenças culturais transitórias, que, porém, tornam-se sujeitos 

de reprodução e transformação no desenvolver-se dos processos da vida social (Jones, 

1997: 100). Ou, conforme a observação de Thomas Eriksen:  

“Ethnic oppositions are segmentary in character, the group created through a common 

cause expands and contracts situationally, and it has no absolute existence in relation 

to unambiguous principles of inclusion and exclusion. This mechanism of segmentation 

does not always create a neat system of concentric circles or Chinese boxes of 

identities, or an otherwise internally consistent segmentary classificatory system.” 

(Eriksen, 1992:172). 

Portanto, para lidar com tal visão fragmentada e caleidoscópica da relação entre cultura 

e etnicidade, se propõe, nesse trabalho, uma abordagem diacrônica e contextual. 

O processo histórico no qual nosso objeto de estudo é inserido corresponde à expansão 

de diferentes grupos linguísticos, segundo rotas que se intersecam no espaço e no 

tempo, entre a segunda metade do primeiro milênio d.C. e o começo do período 

colonial, na região da Amazônia central.  

O quadro sobre o qual se procurará traçar um esboço das intersecções de diferentes 

redes sociais será constituído por campos definidos pelas culturas arqueológicas, que, 

em nossa área de estudo, se sobrepõem ao longo do tempo e se justaposicionam no 

espaço (vide figura 11, capitulo I).  

Conforme argumentamos até agora, nem as línguas nem mesmo as tradições estilísticas 

da cerâmica serão consideradas a priori como entidades internamente homogêneas e 

dotadas de um específico correspetivo sociológico. Portanto, serão preliminarmente 

conceituadas como epifenômenos que refletem, em escala regional, aquilo que Barth 

definiu como convergências. Tal definição implica certa correspondência entre os 

comportamentos que estruturam comunidades de práticas e o fluxo de informação 

(coisas, ideias e pessoas) que conecta seus membros através de canais que, ao longo do 

tempo, podem configurar distintas redes sociais, abrangendo diferentes áreas 

geográficas.  
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Nesse quadro, a insurgência de padrões estilísticos divergentes é, a princípio, 

considerada como o resultado do processo que Sackett chama variação isocréstica 

(1985), ou seja, uma variação passiva que, de acordo com Jones (1997: 122), pode ser 

considerada uma representação das estruturas generativas do habitus. Portanto, não 

necessariamente deve ser correlacionada com categorias identitárias êmicas, mas, sob 

determinadas condições, proporciona os recursos necessários para a emergência de 

auto-representações étnicas. Em consequência, tais padrões podem ser considerados um 

pressuposto para o surgimento de estilos com funções assertivas e emblemáticas 

(Shennan, 1989b: 20; Wiessner, 1983: 269; 1985: 162; 1989: 58).  

 

2.4. Teoria na prática: materiais e métodos de campo 

A partir das considerações teóricas expostas, esta pesquisa pretende fornecer subsídios 

úteis para caracterizar a formação e a manutenção de uma fronteira cultural, no contexto 

do médio Amazonas e no âmbito do processo histórico que chamamos de Ano 1000. No 

entanto, ao tratar este assunto, partimos do pressuposto que o caso específico do baixo 

rio Urubu possa jogar uma nova luz sobre o processo de interação que caracterizou essa 

época-chave para o entendimento do período pré-colonial tardio. De fato, a hipótese 

com a qual trabalhamos vira ao avesso a visão tradicional, ao suster que à base da 

formação de uma fronteira persistente tenhamos que admitir o desenvolvimento e a 

afirmação de uma política interacionista. Tal tese implica que a permeabilidade e a 

penetração de elementos exógenos e inovadores no contexto regional façam de 

contrapeso à formação de uma tradição cultural local, capaz de incorporar tais 

elementos e naturaliza-los sobre a base de uma ideologia primordialista. Para tanto é 

necessário admitir um forte investimento na construção de vínculos no plano simbólico 

entre passado e presente; que se traduzem em redundâncias estilísticas e na estruturação 

de âmbitos de contato interétnico. O aspecto interacionista de tal fronteira, segundo o 

modelo proposto (vide diagrama da figura 12), deveria responder a uma tensão 

expansiva do sistema, que comporta a hierarquização das relações sociais. Nessa ótica 

poderemos esperar que o elemento primordialista seja ligado à emergência de certo 

nível de estratificação social e, portanto, de uma elite capaz de manipular um repertório 

simbólico para naturalizar tal mudança social. 
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Para testar tal hipótese é necessário desenvolver uma análise em diversas escalas e graus 

de resolução, porque, conforme argumentamos no parágrafo 2.3, as relações sociais 

tendem a configurar campos de interação de diferentes tamanhos. 

Portanto, investigaremos a mudança diacrônica, a variabilidade estilística regional e, ao 

nível local, focaremos nos contextos caracterizados pela maior intensidade de práticas 

cotidianas, para controlar as estruturas generativas do habitus. 

 Para tanto, essa pesquisa articula dois níveis analíticos em sinergia: a perspectiva 

regional e a perspectiva local. 

 

2.4.1 Perspectiva regional 

Esse âmbito é propriamente onde se apreciam as correntezas profundas da longa 

duração (Braudel, 1980), que estruturam a ocupação de um território e que são 

importantes referenciais para o entendimento dos processos históricos de construção e 

manutenção de fronteiras culturais persistentes.  

É a esse nível de resolução que lidamos com categorias analíticas como as tradições, 

que, vistas de uma perspectiva contemporânea, podem ser consideradas como práticas 

simbólicas que reafirmam uma continuidade entre passado e presente (Pauketat, 2001). 

Essa definição destaca o fato que as tradições não são passivas, pelo contrário, são 

maleáveis, sujeitas à politização e negociadas em múltiplas escalas. As tradições, nesse 

sentido, são parte do dinâmico e contingente processo de construção cultural, uma fluida 

reatualização do passado (vide Borofsky, 1987; Hobsbawn e Ranger, 1983; Pauketat, 

2001; Sahlins, 1985; Toren, 1999; vide também Comaroff e Comaroff, 1991). Portanto, 

trata-se de processos históricos fundamentados na prática cotidiana, que predispõem os 

indivíduos a agir em determinadas maneiras, pelo fato que as próprias experiências são 

criadas sobre uma base social preexistente (ver Archer, 1996; Bell, 1997; Bourdieu, 

1977; 1990; de Certeau, 1984; Giddens, 1979; 1984; Ortner, 1984; Sahlins, 1985).  

Reconhecer que existem estruturas que restringem o campo de reflexão e da ação não 

quer dizer que temos que pensar o processo de construção cultural como uma série de 

transformações limitadas por parâmetros objetivos e imutáveis, mas como algo que 

reiteradamente sintetiza tais parâmetros. O principal problema de usar o conceito de 

tradição como algo fator limitante os fenômenos morfogenéticos reside, então, no 

assumir a alta frequência de culturas amplamente compartilhadas, homogêneas e 

douradoras. Tal perspectiva disfarça o fato que a heterogeneidade cultural é a regra 
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antes da exceção; de consequência, é a continuidade cultural que demanda uma 

explanação. 

Tomar uma posição desse tipo em relação ao conceito de tradição não equivale a negar 

a utilidade e o potencial heurístico das unidades descritivas histórico-culturais. De fato, 

como foi recentemente ressaltado no âmbito da arqueologia amazônica (Neves, 2011), o 

reconhecimento e a classificação de padrões abrangentes é o primeiro passo na direção 

de uma explanação processual. O que se torna necessário, a partir de tais pressupostos, é 

a mudança de perspectiva com a qual se aborda o estudo dos mecanismos identitários, 

que se presumem atuantes dentro dos limites de uma tradição no tempo. O 

reconhecimento que a variabilidade interna é regulada por práticas reflexivas e 

contextuais se torna, portanto, uma ferramenta heurística, no momento em que se 

considere que as culturas não são organismos que se desenvolvem em isolamento, já 

que, necessariamente, qualquer cultura está imersa no meio.  

A ecologia cultural enfatiza o conceito de adaptação, moldado sobre as ciências naturais 

e a teoria da evolução, para explicar a variação cultural (Meggers, 1971; Moran, 1982; 

Sutton e Anderson, 2004). Tal modelo descreve fenômenos a um nível de resolução 

demasiado amplo para nossos propósitos e acaba desviando a atenção do impacto que as 

práticas cotidianas promovem sobre o ambiente ao longo do tempo. A ecologia 

histórica, pelo contrário, ressalta o fato que os indígenas da Amazônia criaram, 

transformaram e manejaram o meio ambiente, acumulando um conhecimento 

multigeracional (Erickson, 2010).  

Nesse trabalho, o conceito de paisagem se torna então fundamental para a integração 

dos dados, porque aí convergem e se sintetizam todos os elementos que pretendemos 

considerar para interpretar a história da mudança cultural no baixo curso do rio Urubu. 

A perspectiva regional que pretendemos adotar nada mais é que uma arqueologia da 

paisagem política, ou melhor, uma arqueologia do território (Zedeño, 2008); portanto o 

foco procura estar apontado para os contextos onde se assume maior intensidade de 

práticas relativas à construção e negociação cultural. Esses últimos sugerimos possam 

estar ligados às áreas de controle dos recursos, como também de acesso à região; e, 

finalmente, propomos dirigir nossa atenção para o registro rupestre regional, o qual é 

uma rica fonte de informações produzidas com intento simbólico, caracterizada por 

exprimir um desejo de permanência no tempo. Por sua própria natureza estática e 

permanente, a arte rupestre é um canal muito importante para o estudo das relações 

entre as atividades e a percepção das paisagens pretéritas; e sua distribuição e estrutura 
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organizacional nos fala das relações entre espaço e lugares (Taçon 2010; Chippindale e 

Taçon 1998: Tilley 1994; Hodder 1993).     

Como vimos, as variáveis ambientais serão aqui analisadas a partir de uma perspectiva 

histórica e contextual, onde o ambiente se torna objeto e meio de interação e disputa. 

Nessa ótica, os territórios não consistem de um uso indiferenciado da paisagem, mas 

podem ser parcelados em uma série de nódulos, ligados por corredores de acesso e 

cercados se fronteiras que se caracterizam como zonas de competição (Zedeno, 2008). 

Endereçamos, portanto, nosso foco analítico sobre algumas feições ambientais 

diretamente ligadas ao fluxo e à conexão entre diferentes nichos ecológicos e 

geográficos; procuramos investigar sua relação com a distribuição de diferentes sítios 

arqueológicos, caracterizados por certa intensidade na ocupação e por maior 

investimento simbólico. A esse nível de análise o conceito de lugar persistente (Moore 

e Thompson 2012), integrado em uma perspectiva teórica que considera a paisagem 

como culturalmente construída, socialmente reproduzida e politicamente ativa, se torna 

uma ferramenta analítica que direciona o levantamento e a interpretação dos dados 

(Stampanoni e Cavallini, 2013).  

Para tanto propomos focar nossa pesquisa, de um lado, nas áreas que apresentam maior 

concentração de vestígios arqueológicos: mais no específico, nos sítios 

multicomponenciais com ocupação e cronologia mais profunda e nos sítios portadores 

de gravuras rupestres; do outro, nos canais fluviais sazonais (furos de captura, alguns 

ativos, outros abandonados), que conectam o baixo curso do rio Urubu com o médio 

Amazonas. 

Tais locais oferecem a possibilidade de comparar diferentes ocupações, de refinar a 

cronologia regional e, segundo a perspectiva fractal, têm alto potencial de refletir 

mudanças estruturais. No caso da região do rio Urubu, como veremos nos próximos 

capítulso, parecem estar distribuídos na área de transição geológica entre a Formação 

Alter do Chão e a bacia sedimentar do rio Amazonas. 

Se de um lado a produção de solos antrópicos, cerâmica e ferramentas líticas está 

tradicionalmente associada com atividades ligadas ao campo das interações entre 

homem e ambiente, do outro, a arte rupestre é considerada um registro 

indissoluvelmente ligado ao âmbito simbólico, de difícil interpretação inerente. 

Entretanto sua variabilidade técnica e formal e sua implantação no espaço são elementos 

passíveis de análise científica; além disso, no contexto do rio Urubu, foi possível o 

estabelecimento de parâmetros cronológicos para o fenômeno (Cavallini et al., 2015; 
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Cavallini, 2014; Stampanoni e Cavallini, 2015). De fato, o estudo dos processos 

morfogenéticos do rio permitiu, de um lado, a obtensão de uma datação para o sítio que 

apresenta a maior concentração de gravuras rupestres da região, pois se dispunha de 

uma relação direta na estrutura sedimentar; do outro, permitiu o controle cronológico 

para o processo geral de sedimentação, que está diretamente ligado à formação e 

obliteração de canais na várzea. 

Resumindo, nossa proposta lida com a interpretação da variabilidade espacial, temporal 

e formal do registro arqueológico, posta em relação com as áreas chave para o manejo e 

o controle do território. Essa abordagem, além de possibilitar uma compreensão 

contextual das relações entre conjuntos arqueológicos, sugerimos possa favorecer a 

detecção de padrões para comparações a nível macrorregional. 

 

2.4.2 Perspectiva local 

“...The scale of an ordinary house-hold practice, in that case, simultaneously exceeds the household.” 

(Pauketat 2001:9) 

A análise da variabilidade do registro arqueológico com uma perspectiva local baseia-se 

sobre o pressuposto que as consequências das práticas existem simultaneamente em 

múltiplas escalas da vida social. Decorre disso o fato que assumimos a possibilidade 

que comparações de dados em diversas escalas possam mostrar diferentes aspectos do 

mesmo processo.  

Portanto, se de um lado, ao nível de resolução regional, procuramos entender as relações 

entre padrões de assentamento e variabilidade estilística no registro arqueológico; do 

outro, a nível local, propomos que a análise intra-sítio dos contextos associados às 

estruturas domésticas possa fornecer dados úteis para caracterizar as modalidades 

através das quais as regras sociais e as relações de poder foram aprendidas e rotinizadas 

nas sociedades pré-coloniais do rio Urubu, ao longo do tempo.  

Em escala global, os arqueólogos estão sempre mais interessados no estudo das 

arquiteturas domésticas para a compreensão das práticas cotidianas nas sociedades 

antigas; e as abordagens contemporâneas sobre a teoria social estão considerando a casa 

como lugar privilegiado do estudo da interação (por exemplo Grøn 2003; Hodder e 

Cessford 2004; Gillespie 2000; Smith e David 1995; Yates 1989). 

Na Amazônia, a investigação das estruturas domésticas é discutida em recentes 

pesquisas etnoarqueológicas (Bowser e Patton 2004; Schmidt 2010; Silva e Rebellato 



94 

 

2004), que tratam diferentes aspetos ligados ao gênero, às relações políticas e aos 

processos de formação do registro arqueológico; mas, de forma geral, ainda resulta ser 

um campo pouco desenvolvido. Maior atenção foi dada, na arqueologia das terras 

baixas da América do Sul e do Caribe, à organização dos assentamentos, a partir de 

outros tipos de estruturas como montículos, praças, áreas de armazenamento, estruturas 

defensivas, caminhos e feições ligadas ao manejo ambiental, para caracterizar as 

ocupações associadas a diferentes culturas arqueológicas e para avaliar questões ligadas 

à demografia e ao impacto ambiental das sociedades ameríndias (Chirinos 2007; Donatti 

2003; Erickson 1995; Heckenberger 2005; Moraes 2006; Moraes e Neves 2011; 

Ramcharan 2004; Rebellato 2007; Rostain 2008; Wüst e Barreto 1999 entre outros). 

Além disso, a observação da covariação entre a configuração das aldeias e a distribuição 

de outros traços culturais, entre os quais as tradições cerâmicas e as famílias 

linguísticas, fundamenta o modelo geral de expansão dos grupos Maipure-Arawak 

(Heckenberger 2008; Hill e Santos Granero 2002; Hornborg e Hill 2011).   

Em 1977, Bourdieu sugeria que nas sociedades sem escritura, onde se dispõe de 

técnicas menos poderosas de conservação do capital simbólico, o espaço habitado e, 

sobretudo, a casa se torna o lugar principal onde se objetivam os esquemas generativos. 

Através da mediação das divisões e das hierarquias que as estruturas domésticas 

proporcionam entre objetos, pessoas e práticas, seu sistema classificatório tangível 

inculca e reforça os princípios taxonômicos subjacentes a todas as provisões da cultura 

(1977: 89).        

Portanto, os contextos onde se assume uma alta frequência de práticas cotidianas são 

aqui considerados como locais fortemente estruturados e, por isso, suscetíveis de 

informar sobre instâncias identitárias e sobre processos etnogenéticos em larga escala.  

Tal modelo pressupõe que as tensões étnicas operem também nos níveis mais íntimos da 

sociedade e considera o contexto doméstico como um lugar onde é conduzida a vida 

política em base diária; e onde homens e mulheres engajam-se ativamente em práticas 

independentes e complementares. 

Desta forma, nossa pesquisa procura analisar a casa como um contexto politizado, 

através de três níveis de materialidade: a organização dos assentamentos, as relações 

espaciais dentro das casas e a distribuição e variabilidade estilística dos artefatos 

cerâmicos encontrados em tais contextos. Portanto, as estruturas domésticas 

proporcionam nesse trabalho a unidade mínima de amostragem, a partir da qual se 

investiga a interação; já que, nas sociedades amazônicas, a comunidade doméstica 
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representa o primeiro núcleo de produção independente acima da família e é o 

agrupamento básico da ação política.  
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CAPÍTULO III 

 

PESQUISA EMPÍRICA DE CAMPO 

 

 

3.1 Levantamento dos sítios arquológicos 

Os levantamentos de sítios arqueológicos na região do baixo rio Urubu começaram 

durante os meses de outubro e novembro de 2009 e procederam de forma descontinua 

ao longo dos anos, até fevereiro de 2015. Foram desenvolvidos no âmbito do Projeto 

Baixo Urubu, coordenado pela Dr.a Helena Lima; e compreenderam a colaboração com 

um projeto acadêmico voltado ao estudo da arte rupestre regional (Cavallini, 2014). 

Durante esse período tivemos a oportunidade de prospectar por via terrestre todo o 

trecho da estrada (AM-010 e AM-363) que liga a cidade de Itacoatiara com as vilas de 

Silves e Itapiranga, por cerca de 150 km; através de uma região de terra firme que corta 

as cabeceiras de todos os afluentes da margem norte do baixo rio Urubu. Boa parte 

desse território foi prospectado de carro, parando de casa em casa ao longo da estrada e 

se adentrando a pé até os limites dos terrenos particulares. Outros trechos foram 

prospectados através de caminhamentos beirando a rodovia; em alguns casos, também 

se afastando da Estrada da Várzea AM-363 e percorrendo as trilhas e picadas traçadas 

por companhias, como a Petrobras e a Geo Radar, que prospectaram a região para a 

exploração de gás natural. Além disso, foram levantadas as proximidades de Itacoatiara 

passando pelos ramais de terra batida que atravessam a região delimitada ao norte e 

noroeste pela AM-010, ao sul pelo rio Amazonas e ao leste pelo baixo curso do rio 

Urubu. 

Durante esses anos, desenvolvemos também extensos levantamentos fluviais com 

canoas com motor de popa de 15hp e “rabeta” (2hp), chegando a percorrer todo o 

Paraná de Silves até a vila de Itapiranga, a margem norte dos lagos Canaçari e Saracá, o 

médio e baixo curso dos rios Aneba e Caru e o todo o Paraná do rio Urubu, até a 

comunidade de Sangáua; por um percurso total de cerca de 200 km (vide apêndice A). 

Todas as prospecções foram desenvolvidas segundo o método de levantamento 

oportunístico, procurando informações com a população local; e, em sua ausência, 
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visitando os lugares que consideramos mais potenciais, se baseando na literatura sobre 

padrões de assentamentos pré-coloniais e levantamentos arqueológicos na região da 

Amazônia central (Moraes, 2013; Donatti, 2003; Lima, 2003; Denevan, 1996). De 

acordo com tal estratégia, visitamos o maior número possível de habitações, em 

comunidades e sítios isolados; em cada local conversamos com os moradores a respeito 

da ocorrência de características diagnósticas que denotam a existência de sítios 

arqueológicos, como a terra preta e a presença de vestígios cerâmicos e líticos. Em 

alternativa, procuramos informações sobre a localização de áreas potenciais, como os 

lagos de várzea, os furos, os areais e os afloramentos rochosos. 

Nos locais pesquisados, a presença de assentamentos contemporâneos faz com que este 

tipo de prospecção se imponha como o método melhor, sob vários pontos de vista. De 

fato, o método de levantamento oportunístico garante um nível de eficiência adequado 

aos objetivos e recursos do trabalho; e favorece a interação dos pesquisadores com as 

comunidades, contribuindo para o estabelecimento de um diálogo que se torna 

fundamental quando a pesquisa não dispõe de recursos logísticos próprios, mas 

necessita do constante apoio da população para conseguir atender a várias necessidades 

básicas, como hospedagem, alimentação, frete de barcos, entre as outras. Desta maneira, 

durantes esses anos, dependemos da ajuda e colaboração dos habitantes dos locais 

pesquisados para todas as necessidades básicas: isso nos colocou na posição ideal para 

conhecer a região e, com certeza, para conseguir levantar um grande número de sítios 

arqueológicos, devido ao fato que as características que estávamos procurando são as 

mesmas que, em boa parte, determinam as escolhas dos locais de moradia hoje em dia, 

como antigamente.  

Outra fonte de informação sistematicamente explorada veio das fontes bibliográficas. 

De fato, ao longo dos anos, procuramos encontrar e visitar todos os sítios arqueológicos 

dos quais se dispunha de alguma informação. Entre as fontes utilizadas podemos 

mencionar: Maurício de Heriarte (1874), João Felipe Bettendorff (1910), João Daniel 

(2004), João Barbosa Rodrigues (1875), Curt Nimuendaju (1950), Bernardo Ramos 

(1930), Peter Paul Hilber (1968), Mário Ferreira Simões (1980; 1981; 1983) e, 

obviamente, os pesquisadores do Projeto Baixo Urubu, nossos colegas. 

Durante esse período, em uma área que inclui três municípios, foram visitados, 

documentados e cadastrados no IPHAN 46 sítios arqueológicos (vide apêndice A).  
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Tais informações possibilitaram o esboço de um quadro geral dos antigos assentamentos 

da área e forneceram uma base de dados que, apesar de ainda incipiente, nos permite 

formular algumas considerações sobre o panorama arqueológico regional: 

- Registramos uma ocupação capilar do território. De fato, mesmo se a maioria dos 

sítios não alcança o tamanho dos grandes assentamentos encontrados em algumas áreas 

limítrofes, muitos apresentam ocupações intensas e persistentes, como demonstram os 

profundos pacotes de terra preta que se encontram espalhados pela região; e é 

extremamente comum observar uma alta densidade de locais ocupados dentro do raio de 

poucos quilômetros.   

- Observamos uma distribuição dos sítios que, possivelmente, reflete a ocupação de 

todos os principais sistemas ecológicos da região. A única característica que parece 

determinante para a localização dos mesmos é a presença, nos arredores, de algum curso 

d´água. Embora a maioria dos sítios se encontre em terras altas (morros ou barrancos), 

registramos que boa parte deles gravita entorno das áreas alagáveis, como as várzeas e 

os igapós. Quando os sítios encontram-se nas terras firmes, em ambientes de cabeceiras, 

os locais privilegiados são os areais com vegetação de campinarana, ou as baixas 

colinas nas proximidades de vales com solo encharcado e concentrações de palmeiras.  

- No entanto, de todos os ambientes que compõem a região do baixo rio Urubu, as zonas 

que apresentam maiores concentrações de vestígios de antigas ocupações são as áreas 

que dão acesso aos sistemas lacustres. Portanto, se não pode ser estabelecida uma 

correlação fortemente positiva entre a posição nas proximidades de um curso d’ água 

principal e o tamanho dos sítios arqueológicos, o oposto vale para as áreas que 

possibilitam o acesso a diferentes ecossistemas; e, dentre esses, os locais que se situam 

na interface entre rios principais, cursos d’ água secundários que dão acesso aos 

interiores e canais na várzea que interconectam bacias hidrográficas através de lagos 

(vide figura 21).  

Tais áreas mostram densos sistemas de sítios com cronologias profundas, fruto de 

ocupação constante e/ou da reiterada frequentação, a partir, possivelmente, do começo 

do primeiro milênio AD, ou pouco antes . Do ponto de vista da variabilidade do registro 

arqueológico, as mesmas apresentam sítios multicomponenciais e diversos tipos de 

marcadores da ocupação humana na paisagem, como as gravuras rupestres e os sítios de 

oficina lítica. 
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Figura 14: mapa da intensidade dos sítios arqueológicos, autor F. Stampanoni Bassi. 

Os vestígios cerâmicos mais antigos presentes na região pertencem à chamada fase 

Itacoatiara descrita por P. Hilbert (1968), discutida por D. Lathrap (1970b) e, mais 

recentemente, por Lima (2013; 2008), que teria na bacia do rio Urubu seus contextos 

mais antigos datados ao redor do segundo século d.C. (Machado, 1991). Tal fase foi 

associada, pelos últimos dois pesquisadores, à tradição Borda Incisa, por sua 

antiguidade; Lima ressalta o fato que tem características semelhantes à fase Açutuba da 

Amazônia central e Pocó, do médio/baixo Amazonas (Lima, 2008; Guapindaia, 2008; 

Hilbert e Hilbert, 1980). No entanto, hoje em dia, se discute sobre a utilidade de 
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reformular a taxonomia dos complexos mais antigos, atribuídos à tradição Borda Incisa; 

e se propõe agrupar a tradição Pocó e a fase Açutuba dentro de uma nova categoria 

histórico cultural1 (Neves, 2012), para estabelecer um paralelo amazônico com as séries 

Saladóide e Barrancóide, definidas para a região do baixo e médio Orenoco (Rouse e 

Cruxent, 1963; Lima, 2008; Lima e Moraes, 2010). Se assumirmos tal perspectiva 

poderíamos considerar a fase Itacoatiara como uma expressão local de tal novo 

complexo estilístico. No entanto, a tradição Borda Incisa seria representada na região 

pela fase Silves, que mostra características muito próximas da fase Manacapuru, típica 

do baixo Solimões (Machado, 1991; Simões e Machado, 1987).   

Os contextos mais recentes, associados ao período pré-colonial tardio, são 

caracterizados pela presença de cerâmicas com traços diagnósticos associados a duas 

distintas tradições, a Polícroma da Amazônia e a Inciso-Ponteada. Vale lembrar que 

essas últimas são cronologicamente concomitantes, embora em áreas geográficas 

distintas, e marcam a história das interações culturais do período imediatamente anterior 

à conquista europeia. A Tradição Policroma, por um lado, tem uma ampla dispersão 

pela bacia Amazônica, ocorrendo desde a área estuarina até o sopé dos Andes. Já a 

Tradição Inciso-Ponteada restringe-se a uma região limitada do médio e baixo 

Amazonas, aproximadamente entre os rios Tapajós e Madeira; área, esta, onde 

aparentemente há poucas ocorrências de cerâmicas ligadas à TPA. Tal lacuna presente 

na distribuição geográfica da TPA corresponde, historicamente, aos chamados 

cacicados tapajônicos2, representados pelas cerâmicas Tapajônicas e Konduri, ambas 

relacionadas à Tradição Inciso-Ponteada.  

A região do rio Urubu, portanto, tem sido descrita na literatura arqueológica como a 

área mais a oeste de ocorrência desta tradição; do mesmo modo em que na foz do rio 

Madeira se encontram as urnas antropomorfas Guarita/Miracanguera, ligadas à tradição 

Polícroma. 

Como vemos, a área estudada situa-se em um ponto crítico para o entendimento do 

período pré-colonial tardio e, diria, também para a classificação cultural da arqueologia 

amazônica. De fato, o material documentado na grande maioria dos sítios da região 

apresenta elementos de ambas as tradições, reunidos em um único conjunto que Simões 

                                                            
1 Definida tradição Pocó/Açutuba. 

2 Vide Guapindaia, 1993; 2008. 
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denominou tradição regional Saracá (Simões e Machado, 1984; 1987); e cuja coerência 

interna iremos discutir ao longo dessa tese. 

 

3.1.1 Os sítios de arte rupestre 

O levantamento e a análise dos sítios rupestres na região do baixo rio Urubu foram 

objeto de pesquisa do recente mestrado em Arqueologia desenvolvido por Marta 

Cavallini (Cavallini, 2014). Ao longo do tempo, colaboramos com tal projeto, 

complementando o estudo em diferentes âmbitos e, sobretudo, possibilitando o 

aprofundamento de algumas questões fundamentais para o entendimento da arte 

rupestre.  

Um dos objetivos do nosso trabalho foi o estabelecimento de parâmetros cronológicos 

para a contextualização desse fenômeno na bacia do baixo rio Urubu. Nessa direção, 

relacionamos a cronologia das gravuras à dinâmica de sedimentação fluvial. Com três 

datações relativas estabelecemos a idade mínima dos petróglifos de cerca de 1100 anos 

a.P; e a partir do estudo morfogenêtico do rio Urubu propomos um modelo 

paleoambiental hipotético para inferir sua antiguidade máxima entorno de 2000 anos 

A.P. (Cavallini, 2014). 

Aqui apresentaremos parte dos resultados do levantamento e da análise dos registros 

rupestres da região, com o objetivo de contribuir à formulação de um discurso sobre a 

relação entre assentamentos e território, que será aprofundada no próximo parágrafo. 

Os sítios de arte rupestre do baixo Rio Urubu são diretamente ligados ao ciclo do 

regime das águas; a paisagem rupestre é, portanto, um fenômeno sazonal, associado à 

seca, período em que o Urubu torna-se um sistema fechado, perdendo suas conexões 

com o rio Amazonas. Os petróglifos3 se encontram em concentrações a céu aberto, 

gravados sobre blocos de arenito, na beira dos cursos de água. Para sua confecção foram 

escolhidas as zonas de confluência da rede de canais que durante a enchente conectam 

diferentes bacias e na seca interligam o rio à constelação de lagos de várzea. Tais áreas 

são de fundamental importância para o manejo dos recursos aquáticos, como também 

para o controle estratégico dos acessos à região (Stampanoni e Cavallini, 2013). 

                                                            
3 Como veremos nesse parágrafo, os levantamentos realizados na área de pesquisa evidenciaram a 

presença de concentrações de gravuras, exceto um único caso de pintura, encontrado no sítio São José da 

Enseada, à periferia nordeste dessa região 
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Inclusive, esses registros estão inseridos em um contexto onde se encontra a ubíqua 

presença, em associação espacial, de sítios caracterizados por fortes índices de 

sedentarismo, como demonstram os solos antrópicos; ou com indícios de outras 

atividades, como os amoladores-polidores fixos, ou as superfícies rochosas alisadas com 

marcas de picoteamento, que, às vezes, compartilham os mesmos suportes que recebem 

a ação gravadora (vide figura 21). 

Tal evidência levou a considerar a hipótese da ocorrência de um padrão associativo para 

a área, nos abrindo a problemática de investigar os sítios de terra preta e os sítios de arte 

rupestre como parte do mesmo processo de ocupação e de construção da paisagem 

(Cavallini et al, 2015: 580) a partir, pelo menos, do Anno Domini. Essa afirmação 

decorre do fato que, para os dois complexos (registro rupestre-terra preta) mais bem 

conhecidos, os casos Caretas-Pedra Chata e Ponta do Jauary-Jauary, sabemos que os 

vestígios cerâmicos mais antigos pertencem à fase Itacoatiara. Nos mesmos encontram-

se também as evidências de outras ocupações possivelmente mais recentes, 

caracterizadas pela presença de cerâmicas com traços diagnósticos associados às 

tradições Policroma da Amazônia e Saracá. 

Os levantamentos realizados entre os municípios de Itacoatiara, Silves e Itapiranga 

evidenciaram a presença de quatro sítios rupestres muito heterogêneos entre si, 

sobretudo no que pertence a densidade dos motivos. Foi documentada uma enorme 

concentração (mais que o 88% do total regional) e variabilidade de figuras cefalomorfas 

no sítio Caretas, que foram registradas também no sítio Ponta do Jauary, onde 

encontramos outras gravuras de confecção com certeza colonial; enfim, em dois sítios 

foram reconhecidos petróglifos tecnicamente e tematicamente diferentes, além da 

ocorrência de um caso isolado de pintura rupestre.  

Apontamos para esta reflexão porque reputamos que tal variabilidade possa refletir 

possíveis relações diacrônicas e culturais. A evidência de que a prática dos grafismos 

rupestres perpassa a época do contato nos fornece a perspectiva de um ciclo de 

atividade gráfica regional possivelmente de longa duração. 

O sítio AM-IT-31 Caretas4 localiza-se na margem esquerda do baixo rio Urubu, no 

município de Itacoatiara. Assenta-se em correspondência a uma leve curva do talvegue 

do rio, onde, durante os meses de outubro e novembro, afloram as 182 rochas areníticas 

que expõem uma grande densidade de petróglifos gravados por picoteamento direto, 

                                                            
4 Coordenadas Geográficas UTM: 21M 0325117 / 9659346 datum WGS 84, altimetria: 8 m/s.n.m. 



 

103 

 

polidores e afiadores fixos, bacias polidas, picoteadas e alisadas, horizontais ou 

inclinadas. 

 

 

 Figura 15: contextualização do sítio Caretas durante a vazante (novembro 2012). Autor: M. Cavallini 

(Cavallini, 2014: 158).  

Para possibilitar um controle espacial e distribucional dos motivos rupestres e dos 

demais vestígios, criamos um croqui em planta baixa do sítio. Dividimos a área de 

ocorrência de gravuras, de cerca de 2060 m2, em 24 quadrantes e evidenciamos a 

disposição de todas as marcas antrópicas até agora documentadas; entre essas 

reconhecemos 299 faces, acima das quais ocorrem 229 unidades gráficas e 54 painéis 

reconhecíveis5. Registramos também a presença de 116 unidades gráficas e 11 painéis 

irreconhecíveis, além das ocorrências de cúpulas, áreas trabalhadas, bacias polidas e 

picotadas e marcas de afiadores fixos (vide apêndice B).  

O trabalho de registro, documentação e análise dos petróglifos evidenciou a recorrência 

de escolhas gráficas que remetem a uma substancial coerência interna, sem claros sinais 

de rupturas: a alta frequência do tema antropomorfo, no específico do motivo 

cefalomorfo, representado sempre frontalmente, e sua distribuição homogênea no 

espaço, sem aparente solução de continuidade; a variabilidade morfológica que, porém, 

insere-se em uma estratégia de apresentação gráfica de integração entre as múltiplas 

figuras, também através da superposição que, quando presente, serve a unir, mais que a 

diferenciar, as gravuras.  

                                                            
5 Para a definição de face e unidade gráfica vide Cavallini, 2014: 82-83. 
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Figura 16: representação digital do painel A, rocha 27, quadrante IX e XII, sítio AM-IT-31 Caretas. 

Autores: L. Rodríguez Gallo e M. Cavallini (Cavallini, 2014:256) 

Nessa direção é interessante notar a presença de cenas grupais confeccionadas nos 

planos de fratura das rochas maiores (vide figuras 16 e 17): tal escolha cria um 

sugestivo impacto visual, catalisando a atenção nesse tema, que se torna representativo 

de um dos sítios maiores da Amazônia central. 

Os dados obtidos nos permitiram reconhecer no registro rupestre do sítio Caretas as 

características típicas do tema antropomorfo e da representação da cabeça na tradição 

Amazônia (Pereira, 2011: 413-417); em particular, destacam-se a frequência com a qual 

aparece em proporção aos outros motivos e as escolhas gráficas preferenciais para a 

definição dos traços faciais e para a integração das figuras com as feições do suporte 

rochoso. 

No 55% dos arenitos foram registrados também inúmeros polidores, afiadores fixos, 

bacias polidas e picotadas. Sua presença reenvia a uma concentração de diversas 

atividades como o processamento de alimentos e a produção de machados polidos, que 
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estão relacionados ao manejo ambiental e possivelmente ao contexto do sítio Pedra-

Chata. Como dissemos, de fato, esse último localiza-se no topo do barranco adjacente e 

é caracterizado por uma profunda mancha de solo antrópico que se estende por três 

hectares, resultado da intensa ocupação do local pelos grupos indígenas que habitaram a 

região entre o I século a.C. e o período colonial (vide parágrafos 3.4., 4.1) 

Inclusive, documentamos o reaproveitamento do campo alisado de bacias polidas ou 

trabalhadas para a elaboração de petróglifos. A coincidência durante um determinado 

momento do ano (a seca) da confecção de ferramentas de trabalho e de gravuras talvez 

implique a simbolização do calendário para a exploração do território. 

  

 

Figura 17: exemplos de cenas grupais, sítio AM-IT-31 Caretas. (a) representação digital do painel N, 

rocha 34, quadrante XIII; (b) painel W, rocha 73, quadrante XIV. Autores: L. Rodríguez Gallo e M. 

Cavallini (Cavallini, 2014:258, 269). 
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De acordo com a interpretação do perfil estratigráfico do terraço fluvial que recobre 

uma rocha gravada no sítio Caretas, foi evidenciada a superposição de 10 camadas de 

sedimentos de aluvião e de colúvio, com matriz preponderante arenoargilosa, e foram 

individuados também três horizontes lateríticos (camadas IV, V e VII) de origem 

coluvial. 

Foram coletadas duas amostras de carvão proveniente da camada II, que recobre a rocha 

gravada, cuja datação radiocarbônica (AMS) sugeriu uma idade compreendida entre 

1110 ±30 BP (Cal. AD 880 - 990) e 1170 ±30 BP (Cal. AD 780 - 900 e Cal. AD 910 - 

970) para o começo do processo de sedimentação posterior à confecção das gravuras 

rupestres. Um fragmento de cerâmica proveniente da camada VII foi submetido à 

datação por luminescência opticamente estimulada (OSL) e revelou uma idade de 900 

BP. Esses dados nos levaram a propor a ocorrência de um evento deposicional 

associado a sedimentos coluviais com presença de matéria orgânica e laterita, seguido 

pelo aumento da deposição fluvial que, apesar de intervalada por três eventos secos, 

associados à coluviação, parece tornar-se preponderante nas fases mais recentes da 

história deposicional desse rio.  

Em conclusão, tínhamos proposto (Cavallini, 2014; Cavallini et al, 2015; Stampanoni e 

Cavallini, 2015) que o período dentro do qual se situava a produção das gravuras 

rupestres do sítio Caretas possivelmente estava compreendido entre 2.000 e 1.100 anos 

AP, sendo que não era de se excluir que o processo de confecção dos petróglifos 

pudesse ter continuado até em épocas mais recentes, mesmo após a parcial inumação de 

algumas rochas.  

Uma nova datação do contexto associado ao começo da ocupação do sítio AM-IT-30 

Pedra Chata, localizado acima do terraço onde situa-se o conjunto rupestre Caretas, nos 

indica que o local começou a ser habitado de forma estável pelo menos a partir de 

213030 AP (vide parágrafo 4.1). Essa data corrobora o modelo proposto para a 

antiguidade máxima do período de confecção da arte rupestre do Caretas; no entanto, 

recua o parâmetro post quem estimado de cerca de 150 anos. 
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.   

Figura 18: perfil e planta baixa da escavação no terraço fluvial do sítio AM-IT-31 Caretas. Autor: F. 

Stampanoni Bassi. 
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O Ponta do Jauary6  é um sítio a céu aberto, localizado na margem esquerda do rio 

Amazonas, na área do porto de Itacoatiara, no bairro Jauary, próximo do homônimo 

igapó.  

O local compreende diversos blocos soltos de arenito e é parcialmente alagado também 

nas épocas de vazante, ficando totalmente submersos nas enchentes; as rochas são 

dispersas em uma faixa de cerca de 20 m ao longo da margem do rio e apresentam 

petróglifos gravados acima de poucos blocos de dimensões variáveis. Durante repetidas 

prospecções, foram reconhecidas pelo menos duas formas de apresentação do tema 

dominante cefalomorfo: figuras duplas frontais e grafismos isolados. Elementos de 

variabilidade se encontram tanto na disposição das figuras no espaço, como também na 

técnica de confecção, que inclui o picoteamento direto, a abrasão e a incisão; enfim, o 

sítio apresenta amoladores-polidores fixos e superfícies alisadas, horizontais ou 

inclinadas. 

Além dos petróglifos que reconhecemos como pré-coloniais, ocorrem três gravuras 

históricas, sendo a mais famosa aquela que foi retirada do sítio e exposta na praça da 

cidade, apresentando uma cruz, a escrita TROPA e as datas de 1744 e 1754; outro 

grafismo é composto por letras do alfabeto que apresentam semelhanças caligráficas 

com a gravura localizada no bloco da praça (a grafia da letra “A”), indício de uma 

hipotética contemporaneidade entre as duas inscrições; registramos também um 

antropomorfo estilizado com detalhes que remetem ao equipamento dos soldados 

portugueses coloniais, associado à figura de uma estrutura doméstica. 

Como dissemos, o conjunto rupestre localiza-se numa área de proximidade espacial 

com o sítio cerâmico multicomponencial Jauary, que foi objeto de pesquisas pela 

primeira vez em 1955 por Peter Hilbert e foi o local onde foi definida a fase Itacoatiara 

(vide parágrafo 1.3.2). 

O sítio Sangáua II7 encontra-se no município de Itacoatiara, na margem esquerda do 

igarapé Sangáua, afluente do rio Urubu, acerca de 5 km a jusante de uma pequena 

comunidade que recebe o nome do igarapé. É um sítio a céu aberto, bastante 

intemperizado e impactado por fatores antrópicos, tal como a retirada das pedras a 

serem usadas como material de construção.  

                                                            
6 Coordenadas Geográficas UTM: 21M 0339756 / 9651532, datum WGS 84, altimetria: 7 m/s.n.m.. 

7 Coordenadas Geográficas UTM: 21M 0302775 / 9654622 datum WGS 84, altimetria: 8 m/s.n.m. 
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O sítio compreende muitos pequenos blocos soltos de arenito, dispersos numa área de 

cerca de 20 m de comprimento e 10 m de largura, apresentando petróglifos e marcas de 

afiadores. Destacam-se as figuras cefalomorfas e os motivos cruciformes preenchidos 

por grafismos puros hachurados, na face frontal, em direção ao igarapé. Esses últimos, 

por estarem acima de blocos semienterrados, podem ser documentadas somente nos 

anos particularmente secos, por enquanto todas as gravuras são parcialmente visíveis 

nas épocas de vazante, ficando totalmente submersas nas enchentes. Os petróglifos 

foram realizados por picotamento direto e incisão fina; uma preliminar análise técnica 

dos grafismos cruciformes parece apontar em direção da utilização de ferramentas 

afiadas, cuja marca se torna, de fato, mais fina e precisa, não sendo descartada a 

hipótese de se tratar de utensílios de metal. 

O sítio São José da Enseada8 localiza-se na beira do Paraná de Silves na localidade 

chamada Enseada, na parte baixa da comunidade São José (município de 

Itapiranga). Trata-se de petróglifos cefalomorfos e geométricos gravados segundo a 

técnica do picoteamento direto e da incisão encima de blocos de arenito dispersos numa 

faixa de 10 m ao longo da margem do rio. O pedral é visível somente na época de 

vazante e apresenta-se bastante intemperizado e impactado por fatores antrópicos, como 

algumas pixações que se sobrepõem às gravuras. Destacamos a presença de uma pintura 

monocromática, conformando-se como o único caso até agora conhecido na região do 

baixo rio Urubu; inclusive, a proximidade espacial com um complexo de sítios de terra 

preta, com presença de material cerâmico associado à tradição regional Saracá. Esse 

elemento reitera nossa hipótese de haver para a região um padrão ocupacional de sítios 

de arte rupestre associados a ocupações ceramistas. 

Como vimos, o ciclo de atividade gráfica do sítio Caretas possivelmente insere-se 

dentro do I milênio d.C., contemporaneamente ao surgimento dos assentamentos 

sedentários associados à fase cerâmica Itacoatiara e ao começo da parábola de 

incremento demográfico que tem seu ápice entorno do ano 1.000 d.C. Resta em aberto 

definir se a cronologia do sítio se enquadre no inteiro período citado o limitadamente a 

uma sua porção; assim como verificar a ocorrência de eventuais momentos ou fases 

gráficas9. 

                                                            
8 Coordenadas Geográficas UTM: 21M 0381455 / 9693875, datum WGS 84, altimetria: 8 m/s.n.m. 

9 Com o termo momento entendemos um evento limitado ao contexto específico do sítio, associado ao 

ciclo de confecção das gravuras, que diferencia-se por características temáticas, formais e técnicas. Com 
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Alguns aspectos do sítio Caretas nos levaram a abordar o conjunto rupestre como um 

espaço homogêneo, significado, do ponto de vista de sua construção, de forma reiterada. 

Trata-se da relação biunívoca entre variabilidade formal e homogeneidade temática; a 

relação recorrente entre essa última e uma determinada forma de apresentação gráfica, 

voltada à integração constante entre as figuras e à incorporação das feições rochosas; a 

relevância visual dada aos painéis que representam antropomorfos em cenas grupais; e, 

por último, sua utilização politética. 

É de se ressaltar, enfim, que existe uma redundância também de elementos 

iconográficos que perpassam os diferentes suportes: a nível local e regional registramos 

de fato uma coincidência temática e uma semelhança estilística recorrentes entre o 

registro rupestre cefalomorfo e a decoração cerâmica: pelo menos no que pertence os 

apliques das vasilhas Saracá (vide figura 19), como também nas urnas antropomorfas da 

tradição Polícroma da Amazônia10. 

 
Figura 19: (a) aplique cefalomorfo, escavação N1000 E863, nível 20-30 cm, sítio Pedra Chata. Autor: M. 

de Paiva; (b) grafismo cefalomorfo, XIV,2,U,W-B-12, sítio Caretas. Autor: M. Cavallini (Cavallini, 

2014: 185). 

 

                                                                                                                                                                              
o termo fase definimos uma coocorrência dos mesmos elementos a nível regional durante um período 

mais amplo. 

10 Esse tipo de análise não permite associar diretamente um artefato cerâmico com um tipo de arte 

rupestre. Todavia, a recorrência de certas convenções na forma de apresentação gráfica de vestígios 

arqueológicos espacialmente associados pode gerar hipóteses acerca de uma relação cultural, cujo aspecto 

temporal ainda precisa ser demonstrado, a partir de investigações mais aprofundadas. 
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3.1.2 Entre rio e paraná. Furos, lagos e pedrais e a construção de lugares persistentes 

em ecossistemas dinâmicos  

Com base nos dados levantados durante as prospecções, foi desenvolvido um modelo de 

associação espacial entre sítios arqueológicos e feições ambientais; graças à integração 

dos dados arqueológicos disponíveis em um sistema de informação geográfico (GIS), 

no qual foram carregadas as imagens dos satélites EOS (Earth Observing System) da 

NASA e do Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 

(ASTER)11. A partir dessa ferramenta foi identificada uma correlação espacial entre os 

sítios arqueológicos com maior intensidade de ocupação, os afloramentos de rochas 

areníticas portadores de gravuras rupestres e os canais sazonais (furos de captura, alguns 

ativos, outros abandonados) que conectam o baixo curso do rio Urubu com o médio 

Amazonas (vide figuras 20 e 21).  

Nossa hipótese é que tal organização tenha que ser pensada como o fruto de um 

processo dinâmico, que teve seu começo com a formação do baixo curso do rio Urubu, 

tal como hoje em dia o conhecemos, em um período relativamente recente. Aos poucos 

a região foi colonizada e sua geografia foi incorporada em um sistema simbólico a partir 

da fundação dos primeiros assentamentos ao longo do paraná; e foi fixada na paisagem 

através da arte rupestre. Os locais caracterizados pela presença de afloramentos 

rochosos ribeirinhos, assim, não somente marcam etapas fundamentais na evolução do 

canal do rio, representando os principais eventos erosivos associados às intermitentes 

épocas secas, ao longo do Holoceno Médio e Recente; como também, refletem o 

processo de formação de um território que se organizava a partir das principais 

diretrizes de acesso à região, em correspondência dos canais sazonais que conectam o 

Urubu com o Amazonas. Esses furos de captura representariam as formas vestigiais das 

antigas bocas que o rio tem escavado, atravessando a planície de inundação do 

Amazonas ao longo do tempo. Os lagos de rias, formados pelos progressivos 

barramentos das fozes do Urubu, se tornaram importantes reservatórios de recursos 

aquáticos e catalisaram a população em seus entornos, reforçando a importância dos 

acessos aos canais que os ligam. A relevância de tais locais como diretrizes de fluxo que 

conectam a região com o vale do Amazonas fez com que o sistema de conexões se 

                                                            
11 (http://asterweb.jpl.nasa.gov/index.asp) 
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expandisse para o interior, tornando essas áreas interfaces estratégicas entre diferentes 

grupos.  

A hipótese que estamos apresentando procura ressaltar o fato que tais locais possam 

representar os contextos ideais para a investigação do processo de mudança cultural que 

investe a Amazônia central no período pré-colonial tardio. De fato, considerando essas 

áreas como polos entorno dos quais se articularam redes de interação a nível regional, é 

possível abordar a questão da expansão ou da contração de esferas de influência cultural 

locais e macrorregionais, que se exprimem através da cultura material. Dessa forma, 

podemos produzir evidências para interpretar o modelo geral de ocupação da região do 

médio Amazonas, em relação às propostas que associam a variabilidade do registro 

arqueológico à formação de uma fronteira cultural entre diversos grupos étnicos em 

contato, a partir da virada entre primeiro e segundo milênio AD (Lima, 2013).  

 

Figura 20:Paraná de Silves e Paleocanais, autor F. Stampanoni. 
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Figura 21: área de pesquisa: o Paraná do Rio Urubu autor F. Stampanoni Bassi. 

 
 

3.2 Área amostral  

Para desenvolver nossa pesquisa, foram escolhidas duas microrregiões, que representam 

as áreas onde se concentra a maior parte dos canais sazonais que conectam o paraná do 

rio Urubu com o rio Amazonas.  

A primeira abrange a região do lago Aibu, onde focamos nossa atenção em dois sítios 

arqueológicos: o AM-IT-35 Bom Socorro e o AM-IT-30 Pedra Chata.  

A segunda área de estudo compreende o começo do paraná do Urubu, onde, em 

correspondência de uma abrupta inflexão do canal, o rio começa a correr paralelo ao 

Amazonas, escavando seu leito na planície de inundação. Em tal região foram 

amostrados dois sítios: o Boa Esperança e o Cinco Irmãos, ambos localizados nas 

proximidades do furo Sucuriju.  



 

114 

 

 

 
Figura 22: mapa da área amostral. Autor F. Stampanoni Bassi. 

 
 

O sítio Bom Socorro, caracterizado pela presença de cerâmicas associadas seja a 

tradição Regional Saracá, como também à tradição Polícroma, se tornou o contexto 

onde se pretende investigar as relações entre tais conjuntos estilísticos contemporâneos. 

Para tanto recebeu uma abordagem intensiva, focada no estudo do âmbito doméstico, 

que é considerado aqui um contexto privilegiado para refletir as relações entre as esferas 

do local e do regional. Desta maneira, se pretende investigar a hipotética fronteira 

cultural do médio Amazonas, a partir de como se estrutura e em que medida se reflete 
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na vida cotidiana e na dimensão social daquilo que pode ser considerado um segmento 

fundamental da vida comunitária, o grupo doméstico.  

O sítio Pedra Chata, pelo contrário, é um sítio antigo e de ocupação persistente, que 

reflete toda a variabilidade estilística regional. Portanto, a análise das cerâmicas 

provenientes de uma escavação neste local servirá para investigar as relações 

diacrônicas entre Saracá e os estilos antigos, procurando entender de que forma as 

ocupações mais recentes se relacionaram com o passado. De último, as cerâmicas 

provenientes dos outros dois sítios, Boa Esperança e Cinco Irmãos, servirão para abrir a 

dimensão local para o exterior e assim estudar as dinâmicas estilísticas e o fluxo de 

informação, a nível regional. 

 

3.3 O sítio AM-IT-35 BOM SOCORRO12  

O sítio AM-IT-35 Bom Socorro é localizado sobre um terraço cretáceo pertencente à 

Formação Alter do Chão, que delimita a ampla planície aluvial holocênica formada 

pelos depósitos do rio Amazonas, acerca de 13 km ao oeste da cidade de Itacoatiara. O 

local, tradicionalmente conhecido como Barro Alto, domina a beira oriental do lago 

Aibu; e o sítio arqueológico está implantado em uma posição que favorece o controle de 

um trecho do baixo curso do rio Urubu, como também da boca dos furos Xituba, Furo 

Grande, Poção e Jamaná e, finalmente, as cabeceiras do igarapé Serpa que deságua nas 

proximidades de Itacoatiara. 

Essa encruzilhada de cursos de água que atravessam a planície de inundação, como 

também a terra firme, conecta o baixo curso do rio Urubu com o médio Amazonas, 

fornece o acesso a numerosos lagos de várzea e, de acordo com a tese que procuramos 

defender nesta pesquisa, tornou-se o esqueleto sobre o qual se organizou a ocupação 

indígena dessa região (vide figura 23). 

No capítulo III fornecemos alguns subsídios para o entendimento da morfoestrutura 

regional; enquanto aqui nos limitamos a lembrar que o local, do ponto de vista da 

geografia física, está inserido no domínio do Alto de Itacoatiara, onde o imperceptível 

processo de soerguimento do nível de base é a principal causa do peculiar padrão radial 

dos canais que caracteriza o arranjo regional. Esse fator possivelmente foi determinante 

para tornar o sítio Bom Socorro um centro de importância estratégica. 

                                                            
12 Coordenadas Geográficas: 21M 0326593 / 9655700 UTM UPS datum WGS 84. 
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Figura 23: mapa de localização do sítio AM-IT-35-BOM SOCORRO. Autor: F. Stampanoni 

Hoje em dia, a área arqueológica, que compreende duas manchas de terra preta cobrindo 

uma superfície total de cerca de 7 ha, é dividida entre dois terrenos particulares, o 

primeiro lote chamado São José de Nazaré e o segundo Bom Socorro. Este último, de 

propriedade do senhor Giancarlo Stefani desde o começo da década de 1970, em 1976 

foi cortado pelo ramal de terra batida Rondon 1, que interliga a homônima Colônia com 

a estrada AM-010 em correspondência do km 149.  
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Figura 24: vista do sítio Bom Socorro em dezembro de 2012, durante a seca. São reconhecíveis uns 

braços do lago Aibu e, no fundo, o rio Urubu. Autor: F. Stampanoni. 

A área, desde quando foi adquirida pelos atuais proprietários, continua sendo utilizada 

como terreno de plantio. Ao longo dos últimos quarenta anos sucederam-se diferentes 

culturas, compreendendo o plantio de maracujá, banana, mandioca, macaxeira, 

melancia, abobora, pimenta de cheiro, milho e mamão; além do manejo do cupuaçu, do 

cacau, da castanheira e de várias palmeiras como pupunha, açaí, bacaba e tucumã.  

As atuais instalações edificadas na área do sítio arqueológico compreendem: três casas 

de alvenaria, quatro casas de madeira, um galpão e um galinheiro também de alvenaria. 

Recuando um pouco mais, conseguimos obter informações entorno da presença de outra 

estrutura de moradia em madeira que foi demolida no começo da década de 1980. 

Nessa época o Bom Socorro foi visitado e cadastrado por Mário Ferreira Simões, o 

qual, não realizou intervenções de subsuperfície, mas desenhou um croqui expedito do 

local (vide figura 25) e publicou uma breve descrição do sítio arqueológico, que 

transcrevemos aqui em seguida: 

Sítio-habitação de fase cerâmica a ser designada, localizado à 

margem oriental do lago Aibu, distando cerca de 2Km do sítio AM-

IT-34: Boca do Aibu. O sítio ocupa a parte alta de um barranco que 

se leva abruptamente da margem do lago, registrando 32m de altura 

em relação ao nível do lago (fins de novembro), com solo de terra 

preta medindo 500x120m paralelamente à margem do lago e 
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espessura variando de 25 a 50cm. Vegetação de capoeira e mata 

secundária na parte oriental, enquanto na ocidental predomina 

pomar de mamoeiros. Apesar da espessura da terra preta o refugo 

apresentava-se muito perturbado por trabalho agrícola contínuo. 

Junto à base corre uma estrada carroçável ligando a Itacoatiara, com 

ônibus regulares. 

(SIMÕES et al. 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: croqui desenhado por M. Simões e colaboradores (Simões, 1983). 

Figura 49 
 

Visitamos o sítio Bom Socorro pela primeira vez no começo de dezembro de 2012, de 

volta de uma longa prospecção subindo o baixo curso do rio Urubu até o furo Sucuriju, 

que tinha tomado todo o mês de novembro. O senhor Giancarlo Stefani e o filho 

Henrique tinham acabado de preparar o terreno para semear o milho; e cerca de três 

hectares de terra preta encontravam-se totalmente expostos, apresentando grande 

quantidade de fragmentos de cerâmica indígena pré-colonial. Devido às condições 

particularmente favoráveis, pela primeira vez podemos observar claramente que a terra 

preta não aparecia homogênea; pelo contrário, ao longo dessa ampla área havia 

numerosas manchas mais escuras de solo que apresentavam maior concentração de 

artefatos em superfície, em correspondência de leves relevos apenas perceptíveis. 

Constatamos também que essas feições pareciam estar dispostas segundo um padrão 

caracterizado pela ocorrência de áreas com solos de coloração mais clara e formato 

elipsoidal, parcialmente delimitadas por alguns desses pequenos montículos. Tal 
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organização espacial se repetia dezenas de vezes ao longo da clareira de modo tal que as 

áreas elipsoidais se encontravam quase uma justaposta à outra, separadas apenas pelas 

elevações. Havia também certa coerência interna quanto ao tamanho, que, em todas as 

feições (áreas planas + montículos) devia estar compreendido entre 600 e 900 m2. 

O possível reconhecimento de estruturas superficiais que remetessem à organização 

espacial do sítio arqueológico nos levou a estabelecer, in loco, preliminares 

comparações com outros contextos anteriormente estudados no âmbito do Projeto 

Amazônia Central no município de Iranduba (AM); como também a confrontar o que 

tínhamos em frente com os dados das pesquisas etnoarqueológicas e com os estudos 

etnográficos produzidos para outras regiões da Amazônia.  

No entanto, porém era necessário mapear a área de forma que fosse possível, em um 

momento sucessivo, avaliar com melhor precisão a natureza de tais feições e viabilizar 

qualquer abordagem analítica. Devido ao caráter delgado dos objetos que precisávamos 

representar topograficamente, decidimos de operar as medições com o uso de um 

teodolito e de estabelecer uma malha ortogonal com 20 m de frequência, sobre a qual 

sobrepor as centenas de medições avulsas, que nos serviram para refinar o registro das 

feições distribuídas sobre uma superfície de cerca de três hectares. Nessas atividades 

transcorreu-se todo o mês de dezembro, com uma equipe reduzida a apenas dois 

membros. 
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Figura 26: sítio Bom Socorro. a) visão contextual nordeste. b) diferença cromática entre duas 

áreas contíguas, leste. Autor: M. Cavallini. 

  

Antes de descrever detalhadamente a metodologia empregada na topografia, torna-se, 

porém, necessária uma digressão para esclarecer os objetivos e as reflexões que 

determinaram a escolha de focar nossa atenção no sítio Bom Socorro. Será também 

brevemente discutida a relevância, para o discurso desenvolvido nessa tese, das 

estruturas que serão analisadas ao longo desse capítulo. 

O sítio apresenta grande quantidade de fragmentos cerâmicos em superfície, tendo 

numerosos diagnósticos da fase Guarita e da tradição Saracá. As cerâmicas pertencentes 
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aos dois conjuntos aparecem misturadas; e, à primeira vista, não é apreciável alguma 

solução de continuidade que aponte para a ocorrência de diferentes padrões de 

distribuição intra-sítio para cada componente.  

 

 
Figura 27: material de superfície encontrado no sítio Bom Socorro: (a) Vaso com flange mesial e 

decoração acanalada; (b) Fragmento de parede. Autor: M. Cavallini. 

 Mário Simões, já em 1979, tinha apontado essa região como uma possível área de 

fronteira cultural e tinha explicitado a questão nos objetivos do projeto de pesquisa que 

o levou a prospectar os rios Urubu, Uatumã e Jatapu (AM).  

Paralelamente ao objetivo específico do PRONAPABA [...] busca a 

pesquisa delimitar no espaço geográfico da região as áreas de 

ocupação e/ou influência das duas principais tradições ceramistas da 

Amazônia – Policroma e Incisa Ponteada –, tentando estabelecer os 

possíveis limites geográficos a leste e a norte da subtradição Guarita 

(Cf. Simões, 1974), o componente de maior popularidade e expressão 

areal da tradição Policroma da Amazônia Brasileira 

(SIMÕES 1980:1-2). 

Trinta anos depois, o termo “fronteira cultural” tinha voltado à tona com a criação do 

Projeto Baixo Urubu, a partir de objetivos de pesquisa que em parte podem ser 

considerados uma extensão daqueles de Simões, mas com uma abordagem regional 

intensiva. 

No âmbito desse doutorado, procuramos problematizar a própria noção de fronteira, nos 

termos em que está sendo utilizada na arqueologia regional; nosso objetivo é torná-la 

uma ferramenta heurística para contribuir a caracterizar o processo histórico de 

interação associado à expansão das últimas grandes tradições culturais da Amazônia 

pré-colonial. Propomos uma suspensão do juízo sobre a ideia de uma fronteira associada 

ao limite entre duas diferentes entidades consideradas internamente coerentes: tradição 
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Polícroma/Inciso-Ponteada, para focar na própria dinâmica da interação social, através 

da contextualização da variabilidade artefatual na escala macro do território e micro dos 

assentamentos e das unidades domésticas. 

Estudos sobre estilo e fronteiras sociais têm demonstrado o alto grau de variabilidade na 

materialização de identidades sociais e suas relações com a transmissão de determinadas 

“maneiras de fazer as coisas” (Bowser 2000; Hegmon, 1992, 1998; Stark, 1998; 2003). 

Em particular, tais pesquisas sugerem que a imitação ou a rejeição de determinadas 

escolhas estilísticas sejam os processos fundamentais subjacentes à continuidade e à 

transformação cultural.  

Essa perspectiva traz inspiração do conceito de etnicidade instrumental que foi utilizado 

para explicar os comportamentos voltados à organização da interação dentro de 

sociedades pluriétnicas (Barth, 1969a; Cohen, 1978); e ressalta o papel das tipologias 

estilísticas em justificar e reificar estruturas sociais na medida em que proporcionam a 

base material para a manutenção de ideologias (Kramer, 1985: 88). 

A incorporação no discurso da arqueologia social da teoria da prática de Pierre 

Bourdieu (1977; 1990; 1998) levou a consolidar a atenção sobre as práticas quotidianas 

como elementos que reforçam e transformam as identidades e a estrutura social. Tais 

abordagens são relevantes para as pesquisas sobre transmissão cultural e fronteiras 

sociais, porque enfatizam a relação entre comportamentos reiterados e reprodução social 

(Stark et al. 2008).  

A escolha de eleger a objeto de análise o território e os assentamentos parte do 

pressuposto que, em comunidades que certamente não viviam isoladas, o processo de 

criação e manutenção de identidades em contraposição devia refletir-se em diferentes 

âmbitos da vida social. Nessa perspectiva a cerâmica pode representar apenas um sinal 

diacrítico entre outros; e os contextos onde se concentram mais atividades cotidianas 

tem maior potencial de serem os âmbitos privilegiados de tais negociações. 

Portanto, um objetivo específico do nosso levantamento regional era aquele de 

encontrar sítios caracterizados pela coocorrência das cerâmicas Guarita e Saracá, para 

sucessivamente procurar identificar contextos associados a atividades cotidianas, onde 

investigar o comportamento dos dois componentes, para produzir hipóteses sobre suas 

relações recíprocas a nível estrutural e sistêmico.  O sítio Bom Socorro parecia atender a 

essa demanda. 
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3.3.1 O mapeamento do sítio AM-IT-35 Bom  

 
Figura 28: mapa d e localização do sítio Bom Socorro, com destacado o setor mapeado. Autor: F. 

Stampanoni Bassi. 

Como antecipamos no parágrafo anterior, o sítio arqueológico apresenta áreas com 

diferentes níveis de preservação. 

A porção noroeste do sítio encontra-se bastante impactada pela construção de quatro 

estruturas de alvenaria e pela movimentação de terra ocorrida durante a construção dos 

alicerces dos edifícios. Outro fator de impacto decorreu das obras realizadas na ocasião 

da abertura e pavimentação, com terra batida e cascalho, do ramal Rondon 1; 

especialmente nos últimos 100 m, onde há um terreiro para possibilitar as manobras do 

ônibus de linha e, logo em seguida, a estrada corta o barranco para suavizar a inclinação 

até a beira do lago Aibu.  

Já o restante do lote São José de Nazaré sofreu as consequências de um uso agrícola 

semi-intensivo, sobretudo após a inauguração do ramal Rondon 1, quando o preparo do 

terreno para o plantio começou a ser feito com o auxílio de um trator com acoplada uma 

grade aradora intermediária, que opera a uma profundidade máxima de 15 cm, causando 

assim mistura mecânica superficial do solo. 

O lote que corresponde à porção centro-sul do sítio arqueológico, compreende a 

segunda mancha de terra preta e, em volta, solos que apresentam coloração mais clara 

devido a uma ocupação indígena menos intensa ou menos douradora. De qualquer 

forma, também nessas áreas de transição há ocorrências de vestígios arqueológicos em 
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superfície, somente que em concentrações menores. Essa porção do sítio arqueológico 

aparece menos impactada pelas atividades humanas contemporâneas, apesar da 

presença de três casas de madeira e uma de alvenaria, residências de dois diferentes 

núcleos familiares aparentados. Devido à menor disponibilidade de recursos 

econômicos dos proprietários e devido ao fato que o ramal de acesso não é carroçável, 

nessa porção do sítio arqueológico hoje em dia o cultivo é ainda conduzido de forma 

menos intensiva e com ferramentas manuais. A área caracterizada pela presença de 

solos antrópicos apresenta-se como uma mancha de formato e tamanho análogos àquela 

do São José de Nazaré; porém, parte da superfície é coberta por uma vegetação de 

capoeira recente dominada pela limorana (Chomelia anisomeris Muell. Arg., 

Rubiaceae), sendo que o restante é dividido entre pomares, roças de mandioca e hortas.  

Apesar de este contexto ser mais preservado, decidimos focar nossa atenção no lote São 

José de Nazaré, justamente porque ali dispúnhamos de uma alta visibilidade das 

estruturas de terra, coisa que não havia nesta parte do sítio. As questões tafonômicas 

teriam sido problematizadas e, através de sondagens, teríamos averiguado o nível de 

impacto e a eventual ocorrência de contextos preservados. No entanto, o objetivo 

continuava sendo o registro espacial das feições, já que a ocasião de dispor do terreno 

completamente exposto não podia ser desperdiçada. 

Alocamos o marco zero topográfico, nomeado N1000 E100013, próximo da beira do 

ramal que liga os dois lotes, em posição central em relação à área a ser mapeada e no 

canto norte de um poste da energia elétrica, para minimizar o risco de perder o piquete 

por causa do arado. A partir desse marco, que serviu de datum, estabelecemos uma 

malha ortogonal de pontos plotados com frequência de 20 m, designados de modo tal 

que fosse possível registrar nos campos N e E do nome de cada ponto a variação de 

posição ao longo do eixo N-S e E-W. A orientação do grid foi estabelecida segundo um 

norte convencional (norte do sítio, Ns) que tem declinação oeste (δW) de 20° em relação 

ao norte magnético (Nm). A partir dessa malha operamos todas as medições necessárias 

para registrar quarenta pequenas elevações de solo mais escuro, delimitando, nas três 

dimensões, 21 áreas planas de formato elipsoidal (vide as áreas hachuradas da figura 

29). Todo o mapeamento foi executado com um teodolito analógico David White 

Meridian LT6-900.  

                                                            
13 Coordenadas Geográficas UTM: 21M 0326574 / 9655863 datum SA69. 
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Figura 29: mapa do sítio Bom Socorro. Autor F. Stampanoni Bassi. 

Figura 53 
     



 

126 

  

3.3.2 Discussão: lixeiras e casas? 

O trabalho de mapeamento, que se desenvolveu durante 20 dias, deu a oportunidade 

para refinar a observação das estruturas superficiais, ao ponto que pudemos formular 

uma hipótese sobre a interpretação de tais feições monticulares como sendo áreas de 

acumulo de refugo doméstico, a qual foi testada através de uma série de intervenções de 

subsuperfície que serão apresentadas nos próximos parágrafos.  

A organização espacial das estruturas, como também a presença de estratos de solos 

antrópicos, que em alguns casos chegam a ultrapassar os 50 cm de espessura, segundo 

tal hipótese, seriam o resultado cumulativo do processo de interação social e de 

domesticação da paisagem, que envolveu diferentes cadeias operatórias e certa 

padronização quanto às atividades ligadas à esfera da vida cotidiana. 

A formulação de tal hipótese tem seus alicerces sobre uma vasta literatura de caráter 

pluridisciplinar, que se desenvolveu nas últimas décadas a partir de uma perspectiva 

teórica formada da interface entre geográfia humana, etnologia e arqueologia, e foi 

definida Ecologia Histórica (Balée, 1989; 1994; Balée e Erickson, 2006). Tal vertente 

analítica está produzindo importantes avanços para o estudo dos impactos humanos 

sobre os ambientes dos neotrópicos e proporcionou uma “revolução copernicana” 

teórico-metodológica nos estudos do americanismo tropical, através de uma abordagem 

contextual que se opõe à resiliência do papel do determinismo ecológico enquanto 

principal paradigma explanatório do desenvolvimento social indígena.  

Mais no específico, dentro dessa linha de investigação, os estudos que tiveram maior 

impacto na formulação de nossa interpretação foram aqueles dedicados aos processos de 

formação dos solos antrópicos amazônicos; os quais, hoje em dia, são representados 

pelas publicações de quatro coletâneas de pesquisas dedicadas ao tema (Lehmann et al., 

2003; Glaser e Woods, 2004; Woods et al., 2009; Teixeira et al., 2010).  Em síntese, 

trata-se de estratos de solo de coloração escura e com específicas propriedades químico-

físicas, resultado do depósito de grandes quantidades de matéria orgânica no solo, 

muitas vezes associada com artefatos e feições, em locais caracterizados por ocupações 

indígenas sedentárias de longa duração e/ou de particular intensidade. 

O assunto é crucial para a arqueologia amazônica por várias razões: de fato, não 

somente fornece a principal argumentação do modelo de ocupação sedentária de longa 

duração para a floresta tropical; como, também, porque sua investigação promoveu o 

desenvolvimento de novos enfoques metodológicos no estudo dos depósitos e das 
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estruturas encontradas nos sítios arqueológicos, a partir de uma abordagem contextual e 

multidisciplinar.  

Recentes pesquisas etnoarqueológicas demonstram que a formação da terra preta nas 

aldeias indígenas contemporâneas é, por boa parte, associada com atividades de descarte 

e processamento do refugo doméstico e, portanto, é um processo fortemente embasado 

na prática cotidiana, que, no tempo, pode levar à estruturação da espacialidade dos 

assentamentos (Schmidt et al., 2014; Schmidt, 2013; 2010; Silva, 2010;2003; Silva e 

Rebellato, 2004; Hecht 2003; Hecht e Posey, 1989). Outro contexto de formação de 

solos antrópicos foi associado às atividades de cultivo ou de intenso manejo florestal, 

resultado da combustão a baixas temperaturas, típica da técnica tradicional com a qual 

se preparam os roçados na Amazônia (Sombröek, 1966; Glaser et al. 2001; Denevan, 

2010). Este processo de corta e queima, porém, mesmo quando reiterado por longos 

períodos, produz modificações edáficas muito menos substanciais.  

No entanto, apesar do fato que os processos de formação da terra preta foram descritos 

de maneira satisfatória em âmbito etnográfico, a identificação de áreas de atividade no 

registro arqueológico é um assunto mais complexo. De fato, se em médio prazo a 

repetição de atividades domésticas pode produzir depósitos bastante estruturados, as 

mesmas ações, reiteradas durante os longos períodos de ocupação que comumente se 

observam nos sítios arqueológicos, têm a tendência a produzir um padrão homogêneo 

de distribuição dos mesmos, resultado de palimpsestos de atividades.  

Todavia, graças aos estudos em contextos sistêmicos, foi possível gerar uma série de 

teorias de médio alcance que foram aproveitadas com resultados positivos também em 

contextos pré-coloniais; os quais, por sua vez, demonstraram que o processo de 

formação de terras pretas e, de forma geral, o aumento da produção de paisagens 

culturais, são processos históricos complexos que conheceram períodos de 

intensificação e épocas de refluxo. Além disso, pesquisas intensivas em numerosos 

sítios arqueológicos comprovaram que, ao longo do tempo, a terra preta desenvolveu 

papeis diferentes em diversos contextos culturais; passando de um subproduto de 

atividades repetidas no dia a dia, para se transformar em material de construção de 

estruturas de terra monumentais, utilizadas como fundações para a edificação de casas e 

como áreas de sepultura (Py-Daniel, 2015; Moraes, 2013; Neves, 2012; Lima, 2008; 

Machado, 2005). A partir de tais observações, resulta claro que é necessário adotar certa 

prudência na hora de considerar como válidos para qualquer contexto os modelos 

desenvolvidos a partir da observação etnográfica; e, portanto, assumir uma atitude 
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uniformitarista ao transpor para o passado práticas e sistemas cognitivos pertinentes 

hoje em dia.    

Voltando ao sítio Bom Socorro, havia numerosos elementos que nos levaram a acreditar 

que o padrão de distribuição das manchas de terra preta pudesse condizer com um 

processo de formação do sítio arqueológico análogo àquele observado nas aldeias 

contemporâneas. Portanto, que as zonas de maior concentração de solos antrópicos e 

artefatos pudessem corresponder a antigas lixeiras formadas ao redor de áreas 

domésticas, em correspondência das porções menos elevadas do terreno e com 

relativamente menores modificações edáficas. Tal hipótese preconizava que o sítio fosse 

composto por, pelo menos, vinte e duas estruturas de habitação cuja organização 

espacial parecia desenvolver-se segundo um padrão linear, caracterizado pela presença 

de ao menos três fileiras paralelas ao barranco. Além do mais, tal interpretação 

apresentava pontos em comum com as descrições das aldeias indígenas observadas no 

médio Solimões pelos cronistas que participaram das primeiras expedições na 

Amazônia (Acuña, 1994; Carvajal, 1942); e combinava com as hipóteses avançadas 

sobre a espacialidade das ocupações pré-coloniais mais recentes, estudadas no contexto 

da região de Iranduba (Schmidt el al., 2014; Rebellato, 2007).  

Entretanto, o cenário descrito para o sítio Bom Socorro, se destacava bastante dos 

últimos casos citados por apresentar uma maior visibilidade das feições, devido ao fato 

das mesmas contrastarem de forma muito evidente na paisagem. À primeira vista, tal 

fenômeno podia ser hipoteticamente relacionado com um período de uso do local menos 

prolongado; portanto parecia representar um caso didático de uma terra preta, cujo 

processo de formação tinha sido interrompido antes que a superposição das atividades 

tivesse homogeneizado definitivamente o contexto. Este fato, se confirmado, podia 

proporcionar novas evidências arqueológicas para testar as teorias sobre o processo de 

formação dos solos antrópicos, como também, podia fornecer o contexto ideal para 

caracterizar as estruturas domésticas de um sítio pré-colonial, coisa que, como veremos, 

representa uma relevante lacuna no atual conhecimento arqueológico não somente da 

área de estudo, mas, de forma geral, da Amazônia. 
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Figura 30: modelo de formação da terra preta. Adaptada de Schmidt et al. 2014. 
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Figura 31: aldeia Kuikuro. Adaptada de Schmidt et al. 2014. 

 
 

3.3.3 Qualificação dos principais problemas abordados 

A escavação arqueológica de uma estrutura doméstica na Amazônia é um evento muito 

raro e se dispõe de poucos dados para comparação. A principal problemática associada a 

esse tipo de contexto é que grande parte da estrutura não se preserva, sendo construída a 

partir de materiais rapidamente perecíveis nos ambientes amazônicos, como madeira e 

palha. Pela mesma razão, é de se supor que o ciclo de vida de uma casa possa ser 

relativamente breve e que o contexto arqueológico possa aparecer como um 

palimpsesto, resultado da superposição de várias unidades domésticas no mesmo local. 

Informações a respeito desse assunto podem ser encontradas em numerosos trabalhos 

etnográficos, como também arqueológicos (Toney, 2012; Rostain, 2011; Schmidt, 2010; 

Van den Bel, 2010; Saldanha e Cabral, 2009b; Heckenberger, 2005; Siegel e Roe, 1986; 

Alho, 1985; Beksta, 1984; Novaes, 1983). 
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No entanto, a ocorrência de áreas domésticas em contextos arqueológicos amazônicos 

foi identificada a partir do reconhecimento da correlação espacial entre vários tipos de 

feições e estruturas, dentre as quais: negativos de esteios, fogueiras e fornos, áreas de 

descarte e feições negativas associadas à armazenagem (Van den Bel, 2015; 2010; 

Moraes, 2013; Rostain, 2011; Versteeg e Bubberman, 1992). Além disso, sua presença 

foi diagnosticada através do reconhecimento de padrões na distribuição de específicas 

classes de artefatos cerâmicos e líticos (Toney, 2012), bem como, através da 

identificação de variações na composição químicas dos solos (Schmidt, 2010) e graças à 

análise da organização morfológica de secções delgadas em paleossolos (Ribeiro, 2014). 

A maioria das pesquisas citadas teve que lidar com outro problema fundamental para a 

investigação das estruturas domésticas amazônicas, a questão amostral. Pois, se de um 

lado, foram encontrados numerosos contextos possivelmente associados a atividades 

domésticas, do outro são pouquíssimos os casos em que foi possível identificar inteiras 

estruturas ou partes relevantes delas. Além disso, mesmo quando foram expostas 

grandes áreas de escavação, resultou problemático definir padrões de espacialidade, 

devido à dificuldade de estabelecer relações estratigráficas entre as feições encontradas.  

De fato, o método de escavação por superfícies amplas é ainda pouco utilizado na 

região, devido a uma série de razões que podem ser divididas em três macro-grupos que 

compreendem: problemas logísticos, metodológicos e também razões dependentes das 

influências teóricas e dos objetivos com os quais foram desenvolvidas as pesquisas. As 

últimas duas questões serão brevemente discutidas aqui em seguida. 

Os principais problemas metodológicos que se enfrentam ao escavar por áreas amplas 

sítios com matriz de terra preta estão diretamente ligados a seu processo de formação e 

a suas características pedológicas. O método, de fato, baseia-se sobre a exposição de 

superfícies de ocupação a partir da decapagem por níveis naturais, de maneira tal que 

seja possível estabelecer relações espaciais entre artefatos e feições localizadas em cada 

estrato. Contudo, o típico processo de formação dos solos antrópicos, que se dá pelo 

acumulo localizado e descontínuo de matéria orgânica, combinado com os processos 

pedogenéticos que, normalmente, são muito acelerados nos ambientes quentes e 

úmidos, fazem com que as principais características físicas dos horizontes observadas 

em campo (cor, granulometria e textura) apareçam relativamente homogêneas, 

dificultando o reconhecimento dos limites entre os eventos deposicionais. Além disso, 

devido à extensão das terras pretas, que podem cobrir superfícies de vários hectares, e 

devido à profundidade dos pacotes arqueológicos, as escavações por áreas amplas 



 

132 

  

requerem o emprego de tempo, mão de obra e recursos que normalmente extrapolam as 

condições da maioria das pesquisas acadêmicas.   

A principal razão pela qual se dispõe de escassas informações sobre as estruturas 

domésticas, ainda assim, se deve mais às conjunturas históricas e ao ambiente teórico no 

qual se deu o desenvolvimento das pesquisas arqueológicas na Amazônia, do que, 

propriamente, às dificuldades inerentes a investigação do assunto. Como vimos no 

primeiro capítulo, de fato, o enfoque analítico, durante várias décadas, foi apontado 

sobre a construção de cronologias culturais baseadas na variação da cerâmica no 

espaço/tempo; e tal objetivo foi determinante para a adoção e a persistência de uma 

abordagem extensiva macrorregional, focada no estudo de secções estratigráficas 

profundas, em sítios arqueológicos multicomponenciais. Tal privilégio acordado à 

diacronia se acompanhava com a popularidade dos inquéritos sobre temas abrangentes 

como a difusão cultural e a relação homem/meio ambiente, em voga no âmbito 

acadêmico norte-americano da metade do século passado. Na arqueologia brasileira, 

durante décadas, tal método foi reproduzido de maneira quase automatizada, dentro dos 

termos de um protocolo desenvolvido no âmbito do PRONAPA; e com o pressuposto de 

que fosse necessário construir um quadro geral sistematizado para um imenso território 

ainda arqueologicamente desconhecido, antes de se aprofundar em uma arqueologia 

contextual.  

Hoje em dia, porém, tal paradigma é menos preponderante; e, conforme aumenta o 

interesse por um leque mais amplo de temas abordados pela arqueologia, o campo de 

indagação se abre a questões que tradicionalmente eram exclusivas do discurso 

etnográfico, como a organização dos assentamentos e a relação entre sociedade, práticas 

reiteradas e sintaxe do espaço vivenciado.  

Foi com tais questões em mente que o sítio Bom Socorro se tornou o alvo principal da 

nossa atenção; e decidiu-se de investir boa parte dos recursos desta pesquisa com o 

objetivo de produzir dados úteis para caracterizar uma estrutura doméstica a partir da 

ideia que tal contexto ia ser potencialmente representativo de um âmbito da vida social 

das comunidades indígenas do rio Urubu, que, segundo as palavras de Michael 

Heckenberger, podia representar uma fração significativa da complexidade do inteiro 

sistema social no qual está inserido (2005: 259-60). Ou, de acordo com Bourdieu, devia 

ser o principal âmbito onde se desencadeia a objetivação dos esquemas generativos do 

habitus (1977: 89); no mesmo tempo, um lugar fechado onde se desenvolvem as 

atividades cotidianas ao interno do grupo de consanguíneos e um polo centrífugo e 
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centrípeto que articula o fluxo de pessoas e coisas através das atividades que 

diariamente o ligam ao exterior. 

 

3.3.4 Arqueologia das estruturas domésticas, integrando diferentes metodologias 

analíticas 

Para falsear a hipótese que o padrão de covariação entre as feições monticulares e a 

concentração de artefatos fosse o resultado cumulativo de atividades de descarte 

estruturadas a partir da organização espacial de uma aldeia pré-colonial, tornava-se 

necessário demonstrar que as áreas caracterizadas pela menor densidade de vestígios em 

superfície e pelo solo mais claro deviam representar os fundos de antigas estruturas 

domésticas atualmente obliteradas. 

Além disso, pretendia-se averiguar se a disposição das feições observadas pudesse ser 

entendida como o resultado de diversas ocupações se justapondo ao longo da superfície 

do sítio, ou se fosse realmente possível interpretar o contexto como resultante da 

ocorrência de numerosas casas sendo habitadas contemporaneamente. Neste caso, 

teríamos a possibilidade de produzir evidências para corroborar a hipótese da ocorrência 

de distintos padrões de assentamento na Amazônia central do período pré-colonial 

tardio. De fato, já tem sido demonstrado que, na região da confluência entre rio Negro e 

Solimões, as ocupações associadas às fases Manacapuru e Paredão apresentavam-se 

organizadas em aldeias de formato circular, compostas por unidades domésticas 

construídas sobre montículos artificiais e dispostas ao redor de uma ampla praça central 

(Moraes, 2013; 2006; Neves, 2012). No sítio arqueológico Laguinho, além disso, foram 

apresentadas evidências de que tal organização possivelmente foi abandonada em favor 

de um padrão linear, a partir da ocupação associada ao aparecimento, no registro 

arqueológico, de cerâmicas da fase Guarita, entorno do ano 1.000 d.C. Todavia, se a 

ocorrência de uma forte descontinuidade espacial entre tais ocupações aparece de forma 

bastante clara, a caracterização do padrão de assentamento associado à fase Guarita 

ainda se sustenta sobre uma base empírica de baixa resolução, organizada a partir da 

distribuição de cerâmicas em superfície e da caracterização química do solo em um sítio 

arqueológico multicomponencial, e, portanto, com um grau de ruído bastante alto 

(Rebellato, 2007). 

Nesse quadro, o estudo dos processos de formação do sítio Bom Socorro resultava ser 

particularmente relevante para a discussão sobre mudança e continuidade cultural na 
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Amazônia central; e podia oferecer um termo de comparação capaz de integrar a 

questão da ocorrência de uma fronteira cultural na região do rio Urubu dentro de um 

panorama mais amplo e articulado. 

A estratégia que foi desenvolvida para abordar a investigação das feições superficiais 

relevadas no sítio Bom Socorro baseou-se sobre o pressuposto que pesquisas com 

diferentes graus de resolução e métodos independentes teriam otimizado a capacidade 

analítica das nossas observações.  

Os objetivos das intervenções podiam ser definidos segundo três itens: em primeiro 

lugar, era necessário testar a ocorrência de uma estrutura doméstica através de uma 

escavação por áreas amplas; secundariamente, se pretendia avaliar a eventualidade de 

um padrão no processo de formação dos diferentes contextos; e, finalmente, queríamos 

estabelecer relações cronológicas entre as diversas estruturas. Para tanto, decidiu-se de 

articular diferentes metodologias, de maneira tal que cada uma pudesse informar as 

outras de forma recursiva.  

Adotamos, então, uma perspectiva comparativa e, mais uma vez, nos dirigimos para o 

contexto etnográfico, onde podíamos nos beneficiar de informações úteis para desenhar 

uma abordagem complementar que nos servisse para expandir nosso raio de ação para 

além de uma única estrutura doméstica. De fato, não tínhamos as condições para 

desenvolver escavações que pudessem garantir resultados satisfatórios em mais que uma 

estrutura; portanto, precisávamos caracterizar os outros contextos a partir de um método 

mais expedito. Como mencionamos antes, o mapeamento da concentração de elementos 

químicos no solo produziu resultados interessantes para orientar análises intra-sítio, 

graças ao fato que a variabilidade química depende de variações na integração no solo 

de elementos que podem ser relacionados com diferentes atividades deposicionais. 

Dessa maneira, o método seria sensível a detectar e caracterizar comportamentos 

padronizados associados a eventos deposicionais repetidos. A relevância de tal método 

como ferramenta heurística para a análise intra-sítio foi comprovada em numerosos 

contextos no mundo inteiro; e, para a Amazônia já se dispõe de pesquisas 

etnoarqueológicas que possam ajudar a relacionar a variabilidade química do solo com 

diferentes atividades observadas em contextos etnográficos (Hecht, 2009; 2003; Silva e 

Rebellato, 2004; Silva, 2003; Heckenberger et al., 1998; Hecht e Posey, 1989).         

As pesquisas desenvolvidas por Morgan Schmidt junto aos Kuikuro do alto Xingu 

(Schmidt, 2010) representam o trabalho sistemático mais amplo e aprofundado sobre o 

assunto e, graças ao enfoque apontado na caracterização química de diferentes áreas de 
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atividade desenvolvidas no interior de estruturas domésticas, como também em áreas de 

descarte, roçados, praças e áreas limítrofes aos assentamentos, ofereciam uma teoria de 

médio alcance para o nosso caso específico, possibilitando a interpretação de padrões e 

tendências observadas na variabilidade de um sítio arqueológico como o Bom Socorro.  

Em vista disso, escolheu-se de adotar esse método como ferramenta heurística 

complementar para o nosso caso de estudo. No entanto, precisávamos calibrar as 

informações contidas na literatura para o nosso contexto específico, assim decidiu-se 

organizar as coletas de solo a partir da caracterização química das feições encontradas 

durante a escavação, para, em seguida, reproduzir as coletas em outras hipotéticas áreas 

domésticas encontradas durante o mapeamento.  

O ponto de partida de nossa análise era representado pelo mapeamento desenvolvido em 

2012, que foi em seguida complementado pela produção de um levantamento micro-

topográfico, com frequência de 2 m, da feição que foi denominada Area 1; e que se 

apresenta como um baixo montículo de terra preta de formato anelar e diâmetro de cerca 

40 m, localizado na porção centro-oeste do sítio (vide figura 32). Esta feição foi 

considerada o contexto mais adequado para o desenvolvimento de pesquisas intensivas, 

pelo fato de estar localizada em uma área menos perturbada pelas práticas agrícolas e 

caracterizada por um pacote de terra preta pouco profundo.  Portanto, a Área 1 tornou-se 

o centro da nossa análise e o local onde foram testadas todas as diferentes metodologias 

empregadas nesta pesquisa, procurando caracterizar o registro arqueológico através das 

seguintes intervenções: 

1) Execução de uma sondagem de 2 m2 (2x1m) em correspondência do setor sul do 

montículo (N993/4 E1039), escavada por níveis artificiais de 10 cm, para 

possibilitar o controle estratigráfico do processo de formação do deposito. Entre 

os objetivos dessa sondagem mencionamos: a coleta de amostras para datação 

do começo e da fase final do pacote sedimentar, o registro de eventuais feições e 

estruturas, a coleta de artefatos e amostras de solo para análise de 

macrovestígios e para a caracterização química do perfil. 

2) Execução de uma escavação de 16 m2 (4x4m) na transição entre o montículo e a 

área plana (área de escavação 1A – N 1000 E1037), realizada por decapagem 

segundo níveis naturais, a partir de uma sondagem de 1m2 (N1003 E1040), 

realizada por níveis artificiais, para manter o controle estratigráfico. Os objetivos 

específicos compreendem: a detecção e o registro de feições na camada de 
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transição entre latossolo e terra preta, a exposição de paleossolos, o controle 

espacial dos vestígios, a coleta de artefatos e amostras para datação, a coleta de 

amostras de solo para análise de macrovestígios e para a caracterização química 

do perfil estratigráfico. 

3) Realização de uma escavação de 60 m2 (10x6m) na porção central da área plana 

(área de escavação 1B – N 1007 E1031,5), realizada por decapagem segundo 

níveis naturais. Os objetivos específicos compreendem: a detecção e o registro 

de feições na camada de transição entre latossolo e terra preta, a exposição de 

paleossolos, o controle espacial dos vestígios, a coleta de artefatos e amostras 

para datação, a coleta de amostras de solo para análise de macrovestígios, como 

também para a caracterização química do perfil estratigráfico e de cada feição 

observada. 

Para manter o controle das outras porções do sítio, possibilitando a avaliação da 

ocorrência de um único padrão que pudesse explicar o processo de formação dos 

diferentes contextos, foram escolhidas outras três áreas nas quais teríamos executado 

intervenções. Tais locais deviam representar outras três possíveis unidades domésticas; 

sendo que uma foi escolhida por estar localizada na porção do sítio onde se encontrava a 

maior profundidade do pacote de terra preta; ao passo que as outras duas foram 

escolhidas por representarem uma fileira de casas perpendicular ao barranco, sendo a 

Área 1 seu extremo em direção leste, já no começo da periferia do sítio. A seleção 

dessas últimas respondia a necessidade de testar a organização geral do assentamento, já 

que se pressupunha que as posições mais distantes do acesso à água (representadas pela 

Área 1) teriam sido ocupadas somente no caso em que as primeiras fileiras paralelas ao 

barranco estivessem já completas.  Tal hipótese, apesar de sustentar-se apenas sobre um 

raciocínio baseado sobre a “lei do mínimo esforço” e, portanto, não implicando alguma 

noção de necessidade, tinha a vantagem de ser refutável uma vez demonstrado que os 

contextos datados para as diferentes áreas não fossem contemporâneos; como também 

que a zona próxima do barranco não apresentasse teores químicos mais elevados em 

relação à periferia, já que se presume que esta última não corresponda a uma posição 

privilegiada no sítio. Foram, portanto, planejadas as seguintes intervenções: 

4) Execução de uma sondagem de 1 m2 em correspondência do maior montículo 

encontrado no setor noroeste do sítio (N1079 E983), escavada por níveis 
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artificiais de 10 cm, para possibilitar o controle estratigráfico do processo de 

formação do deposito. Entre os objetivos dessa sondagem mencionamos: a 

coleta de amostras para datação do começo e da fase final do pacote sedimentar, 

o registro de eventuais feições e estruturas, a coleta de artefatos e amostras de 

solo para análise de macrovestígios. 

5) Execução de uma sondagem de 1 m2 em correspondência de uma área plana no 

setor leste do sítio (N999 E939), escavada por níveis artificiais de 10 cm, para 

possibilitar o controle estratigráfico de uma área fora dos montículos. Entre os 

objetivos dessa sondagem mencionamos: a coleta de amostras para datação do 

começo e da fase final do pacote sedimentar, o registro de eventuais feições e 

estruturas, a coleta de artefatos e amostras de solo para análise de 

macrovestígios. 

6) Coleta de amostras de solo para caracterização química de uma hipotética 

estrutura doméstica nas proximidades do barranco e da unidade N999 E939. 

7) Coleta de amostras de solo para caracterização química de outra hipotética 

estrutura doméstica na porção central do sítio, entre a Área 1 e a Área 2. 

 

3.3.5 A Área 1 

A Área 1 localiza-se na porção centro-oeste do mapa e conforma-se como uma zona 

plana de formato circular e com leve inclinação na direção oeste, ocupando uma 

superfície de cerca 700 m2, circundada por um anel de pequenos relevos apenas 

perceptíveis (o desnível máximo entre montículos e área plana é de 64 cm). O terreno 

apresenta-se como uma terra preta; sendo que na porção central a camada de solo 

antrópico é profunda cerca de 15 cm, enquanto, em correspondência dos relevos, pode 

alcançar uma profundidade de cerca 40-50 cm, dependendo do ponto. 

Hoje em dia, essa área é ocupada por um plantio de mamão; e tal cultivo continua desde 

o começo da década de 1970, apenas intervalado por um breve período no qual foi 

plantado o maracujá. Antes dessa época, o local encontrava-se ocupado por uma densa 

vegetação de limorana; e não se dispõe de algum relato oral nem escrito a respeito do 

terreno, que seja anterior ao começo da década de 1970.  
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A área começou a ser desmatada justamente nesse período; mas, a partir do início da 

década de 1980, o sítio foi trabalhado com o auxílio de um trator com grade aradora, o 

qual, no entanto, foi utilizado somente de forma esporádica na Área 1, por causa dos 

mamoeiros.  

Na superfície são visíveis numerosos fragmentos de cerâmica indígena, que se tornam 

mais concentrados na porção ocupada pelos montículos.  

 

 

Figura 32: mapa da Área 1, realizado a partir de uma malha de pontos com frequência de 2 m. 

Elaboração topográfica executada no programa Surfer 8. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 33: foto contextual da Área 1. Autor: Viviana Lo Monaco. 

 

Figura 34: topografia com teodolito. Autor: Viviana Lo Monaco. 
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3.3.6 As unidades N993/4 E1039, escavando uma lixeira 

As unidades N993 E1039 e N994 E1039 (o nome foi definido a partir do canto SW da 

quadra) foram alocadas segundo o grid estabelecido para o mapeamento, na porção sul 

do montículo encontrado na Área 1. Suas cotas foram registradas em relação ao marco 

zero do sítio (N 1000 E1000), sendo que a cota superficial do canto SW apresentava um 

Z de 120 cm.   

O objetivo principal da escavação foi o teste da hipótese segundo a qual o montículo 

seria uma área de acumulo de matéria orgânica e refugo produzido na área doméstica 

adjacente. Outros objetivos específicos foram elencados no item 1 do precedente 

parágrafo. 

A escavação foi executada por níveis artificiais de 10 cm; e cada nível foi registrado 

através de fotos e da execução de croquis de base de nível. O sedimento escavado foi 

inteiramente peneirado (peneira com malha de 5 mm) e seu volume foi computado para 

cada nível, de modo tal que fosse possível manter o controle da densidade do material 

arqueológico encontrado em relação à matriz. Todos os vestígios foram coletados e 

nomeados com um código numérico chamado número de proveniência (NP), que varia a 

cada nível para os materiais coletados na peneira, mas pode ser atribuído para 

específicos indivíduos ou conjuntos de vestígios em caso que se queira destacá-los dos 

outros pertencentes ao mesmo nível. Quando possível, sua posição foi registrada através 

de coordenadas em relação aos eixos X, Y e Z da quadra. O mesmo procedimento foi 

adotado para a coleta de carvões, ossos e sementes carbonizadas.  

O solo apresentava-se muito compactado, sua textura foi definida como argilo-siltosa, 

até a transição com o latossolo, onde se tornava argilosa; enfim, sua coloração foi 

registrada de acordo com a tabela Munsell e foi reproduzida no desenho de perfil.  

O contexto pareceu bastante bem preservado, pelo menos a partir de 15 cm abaixo da 

superfície, quando diminuía drasticamente a ocorrência de raízes, restando apenas 

pequenas radículas. Desde o primeiro nível aparecem numerosos pequenos fragmentos 

de carvão e cerâmica, como também bolotas de argila queimada.  

No canto NE da unidade N993 E1039, a uma profundidade entre 15 e 30 cm da 

superfície, foi registrada a ocorrência de uma possível estrutura de combustão 

desarticulada, caracterizada por fragmentos de trempes, numerosas bolotas de argila 

queimada e grande quantidade de carvão. No perfil oposto, em proximidade do canto 

SE, fragmentos de trempes em associação com carvões e bolotas de argila queimada 
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parecem apontar para a presença de outros restos desorganizados de estruturas de 

combustão na base dos 30 cm (vide figura 35). Coletamos três amostras de carvão para 

datação dos dois contextos e uma possível estrutura de combustão em bloco, para 

datação e análise de macrovestígios. Recolhemos também separadamente dois 

coquinhos carbonizados; no entanto, a quantidade de fragmentos de cerâmica parecia 

aumentar.  

Na unidade N994 E1039, o contexto observado confirma a impressão de estar lidando 

com uma área onde foram espalhados restos de fogueiras; aqui, além dos fragmentos de 

trempes, carvão e argila queimada, se encontram também nódulos de laterita com 

marcas de queima e fragmentos ósseos de fauna.  

Concentrações análogas de matéria orgânica carbonizada, fragmentos de trempes e 

argila queimada continuam aparecendo nas duas unidades até a profundidade de 60 cm, 

onde aparece claramente a transição entre a camada III e a camada II, de coloração mais 

clara e amarronzada (10YR 4/3). No quadrante N-NW continua visível uma mancha de 

cinzas concrecionadas, associada a trempes carvões e bolotas.  

Dentre as numerosas coletas de carvão e coquinhos carbonizados, foram selecionadas 

duas amostras para datação dos dois extremos do pacote, possivelmente delimitando 

cronologicamente o período dentro do qual foi formado o depósito (amostras 

PBUBS319 e PBUBS348).  

Prosseguindo a escavação da unidade N994 E1039, podemos observar que, logo abaixo 

da mancha de cinzas descrita pouco antes, começa uma camada (II) caracterizada pela 

presença de bioturbações e marcas de raízes; possivelmente indicando um paleossolo 

enterrado (vide marcas de raízes no começo da camada II do perfil N). Portanto esta 

camada poderia representar a superfície topográfica anterior ao acumulo de materiais 

que acabamos de relatar.  

A presença de concreções de latossolo amarelo nos quadrantes SW e NW, junto com 

certa quantidade de fragmentos de cerâmicas, carvões e pequenos fragmentos de 

trempes, indica, mais que a movimentação dos mesmos devido à bioturbação, possíveis 

indícios de atividades no local em correspondência do processo de formação do 

depósito. Assim, a presença de manchas de latossolo fora de contexto pode representar 

uma inversão estratigráfica associada a alguma atividade de escavação nas 

proximidades. No entanto, não temos elementos suficientes para sustentar tal hipótese. 

Pelo contrário, o que fica claro é que a camada II representa uma queda abrupta seja na 

densidade dos fragmentos cerâmicos, como também nos outros vestígios, os quais 
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diminuem drasticamente até tornar-se praticamente ausentes no nível 70-80 cm e 80-90 

cm onde ocorre a transição entre a camada II e o latossolo estéril. 

Se a característica principal do contexto escavado até agora está ligada à abundante 

presença de vestígios associados à combustão de lenha e frutos de palmeiras, 

fragmentos de trempes e argila queimada, outro elemento que queremos ressaltar é a 

cerâmica. De fato, tal vestígio acompanha os outros componentes ao longo da 

estratigrafia, resultando um elemento fundamental na composição do depósito.  No 

entanto, não foi possível encontrar nenhuma evidência de depósitos cerâmicos 

estruturados, nem mesmo claros contextos de quebra in situ, ou um número relevante de 

peças remontáveis. Todas as evidências apontam para uma interpretação de tal área 

como um depósito secundário; e, possivelmente, o mesmo discurso vale também para as 

restantes componentes.     

Na unidade N994 E1039 a escavação foi interrompida em correspondência da transição 

entre camada III e II, devido ao fato que ali foi reconhecido o paleossolo que se 

pretendeu procurar em seguida nas escavações na porção mais plana da Área 1, onde se 

esperava encontrar evidências do começo de uma estrutura doméstica. 

 

 

Figura 35: fogueira da unidade N993 E1039, nível 30-40cm, canto SE. Autor: M. Cavallini. 
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Figura 36: torrão concrecionado com cinzas, carvões e bolotas de argila queimada. Autor: M. Pearl 

Shock 

 

Figura 37: unidade N994 E1039, base do nível 50-60 cm. Autor: M. Cavallini. 
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Figura 38: Unidade N993 E1039, perfil E. Autor: M. Cavallini. 

 

 

Figura 39: base de escavação das unidades N993/4 E1039. Autor: M. Cavallini. 
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Figura 40: sítio Bom Socorro, autor F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 41: sítio Bom Socorro, unidades N993 E1039 autor F. Stampanoni Bassi. 
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3.3.7 A Casa 1: escavação por áreas amplas de uma estrutura doméstica  

Nesse parágrafo vamos tratar das escavações de duas áreas denominadas Área 1A e 

Área 1B, localizadas respectivamente na transição entre o montículo e a superfície 

plana, no quadrante SW da Area 1; e ao centro da área plana, no meio dos montículos 

(vide figura 42). 

 

Figura 42: localização das áreas de escavação. Autor: F. Stampanoni Bassi. 

 

A localização das áreas de escavação foi determinada a partir da escolha de amostrar o 

local onde possivelmente podia encontrar-se o começo da estrutura doméstica e sua 

porção central, a partir de uma estimativa hipotética baseada sobre a disposição das 

lixeiras. 

As duas áreas cobrem uma superfície total de 76 m2, sendo que a quadra 1A consiste de 

um quadrado de 4 m de lado e é delimitada pelos seguintes pontos da malha topográfica 

do sítio: N N1000 E1037; N1000 E1041; N1004 E 1037; N1004 E1041; ao passo que a 

área 1B consiste de um retângulo de 10x6 m e é delimitado pelos pontos N1007 

E1031,5; N1007 E1037,5; N1016 E1031,5; N1016 E1037,5. Ambas as áreas foram 
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subdivididas segundo um grid ortogonal, organizado segundo quadras de 2x2 m, 

unidades de 1x1 m e quadrantes de 0,5x0,5 m, para favorecer o registro e facilitar a 

descrição (vide figura 43)  

 

 
Figura 43: classificação das diferentes áreas de escavação. 

 
 

Todos os pontos foram plotados a partir de tal grid, no entanto as cotas altimétricas 

foram medidas a partir do marco zero do sítio (N1000 E1000), que se tornou o datum 

único para toda a escavação. Dessa maneira foi possível relacionar os estratos e os 

vestígios de diferentes áreas de escavação. 

 

3.3.8 A área de escavação 1A 

A intervenção foi executada segundo uma técnica mista: começamos a partir da 

escavação por níveis artificiais de 10 cm de duas unidades localizadas na área 1A, para 

facilitar o controle estratigráfico (N1000 E1040 e N1003 E1040). Quando foi alcançada 

a camada 2 e foi observada a ausência da camada 3 na estratigrafia, procuramos decapar 

a camada 4, em todas as outras quadras da área 1A; e expomos a transição 4/2 na 

superfície inteira. Nessa segunda fase, o registro foi mantido a partir das quadras. 

Conforme apareciam as primeiras feições e possíveis elementos estruturais, a escavação 

podia se concentrar ao nível do quadrante e se passava a privilegiar a execução de 

secções para criar perfis e expor o formato das feições em seu caráter tridimensional. 
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Os procedimentos utilizados para a coleta e o registro foram os mesmos empregados nas 

outras áreas de escavação; e compreenderam o peneiramento de todo o sedimento 

retirado (peneira com malha de 5 mm) e o cálculo de seu volume; a coleta total dos 

vestígios, segundo seu número de proveniência organizado por unidade analítica 

(quadra, unidade ou quadrante), nível artificial e camada estratigráfica. Toda vez que foi 

possível determinar com certeza a posição de um vestígio, o mesmo foi plotado segundo 

suas coordenadas (X, Y e Z) e recolhido separadamente. Amostras de sedimento 

provenientes das feições foram coletadas em bloco para sucessivas análises de 

macrovestígios, como também para análise química. Houve registro fotográfico 

sistemático cada vez que se começava a escavação de um nível artificial ou de uma 

camada estratigráfica, acompanhado pela execução de croquis de planta baixa, seja nas 

fichas de escavação que em folhas de papel milimetrado avulsas. As feições foram 

registradas por meio de desenhos e fotografadas separadamente. Todo o processo de 

escavação e as decisões tomadas em campo foram anotadas nas fichas.   

Uma vez exposta inteiramente a transição das camadas 4/2, na área 1A, junto com a 

mudança na cor e textura do solo, foi observado um abrupto aumento na compactação 

do sedimento e uma modificação nas formas dos agregados, os quais não evidenciavam 

mais a tendência a se fragmentar em torrões e exibiam uma textura mais homogênea. A 

superfície apresentava-se bastante regular e plana e eram visíveis pequenas depressões 

de secção circular em formato de cúpulas que foram consideradas possíveis 

bioturbações; no entanto, não fomos em grau de diagnosticar sua natureza. Numerosas 

manchas de coloração acinzentada e de formatos irregulares apareciam espalhadas em 

toda a superfície, em associação com pequenos fragmentos de trempe, carvões e bolotas 

de argila queimada. No quadrante N1002 E1039, uma de tais manchas apresentava um 

formato regular, traçando os contornos de três semicircunferências abertas e justapostas 

de forma radial (vide croqui), associadas com carvões, bolotas de argila e torrões de 

argila não queimada com a coloração mosqueada (branco caulínico e vermelho 

oxidado), típica dos estratos mais profundos da sequência sedimentar regional, que 

normalmente se observam na base dos terraços fluviais do rio Urubu.  

Ao longo do perfil E, em correspondência da unidade N1001 E1040, havia uma feição 

de forma arredondada preenchida por sedimento muito escuro que denominamos feição 

C (F.C). Continuando no mesmo perfil, localizada no quadrante NE da unidade N1003 

E1040, aparecia outra feição, preenchida por sedimento cinza escuro misturado com 

numerosos carvões e bolotas de argila queimada, formando um quadrante de 
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circunferência no canto NE da área de escavação (F.I). Espalhadas pela área de 

escavação, havia também quatro feições de formato circular, preenchidas por sedimento 

mais escuro; e, na quadra N1003 E1037, aparecia outra feição com as mesmas 

características, mas de tamanho maior, com circunferência de cerca 30 cm, que foi 

denominada feição M (F.M). 

Com o objetivo de expor no perfil as feições observadas no começo da camada 2, 

escavamos quatro canaletas por níveis artificiais, correspondentes aos quadrantes W das 

quadras com E1037, aos quadrantes W e E das quadras com E1039 e aos quadrantes S 

das quadras com N1000. 

A escavação das canaletas mostrou que, logo abaixo da superfície exposta, a grande 

maioria das manchas acinzentadas, observadas na transição entre a camadas 4 e 2, 

sumia. Os fragmentos de cerâmica que até então tinham sido encontrados de forma 

dispersa, mas homogênea, ao longo da camada 4, como também concrecionados na 

subtil camada de transição que resulta da interface com a 2, também diminuíram 

consideravelmente. Outro fenômeno observado foi a quase total ausência de marcas de 

raízes abaixo da transição; que, portanto, parecia constituir uma capa impermeável, de 

modo tal que também as raízes recentes que foram encontradas durante a escavação, ao 

entrar em contato com essa última, se desenvolvessem principalmente na horizontal, 

possivelmente demonstrando a ocorrência de um plano de acumulo das águas das 

chuvas, justamente em correspondência de tal estrato mais compactado.   

Passamos agora a uma breve resenha das principais feições encontradas, considerando 

que, durante a escavação da camada 4, nos deparamos com algumas outras evidências 

de feições negativas preenchidas por terra preta; que, porém, foram desconsideradas, 

porque atribuídas a eventos possivelmente recentes, por sua associação estratigráfica, 

por sua forma ou por causa de seu conteúdo, que foi associado aos trabalhos agrícolas 

que têm sido desenvolvidos na área durante as últimas décadas. Portanto, aqui serão 

apresentadas somente as feições e estruturas sem contato estratigráfico com os 

contextos mais superficiais; ou seja, aquelas que estão diretamente relacionadas com a 

camada de transição que acabamos de descrever, e que se desenvolveram abaixo dela.  
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Figura 44: croquis de base da escavação do sítio Bom Socorro. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 45: área de escavação 1A, começo da camada 2 com canaletas. Autor: M. Cavallini. 

Feição I -     Trata-se de uma grande estrutura de combustão em forma de bacia, 

escavada no solo a partir da transição entre as camadas 4 e 2. Seu preenchimento é 

composto por grande quantidade de carvão lenhoso em fragmentos grossos, coquinhos 

carbonizados, cinzas, numerosas bolotas de argila e alguns fragmentos de cerâmica; 

além do sedimento com o qual foi tampada. A superfície de contato entre o solo e o 

forno foi queimada com o uso e a argila apresenta-se endurecida e alaranjada. A 

estrutura possivelmente foi utilizada várias vezes, como demonstram as subtis lentes de 

solo concrecionado e cinzas sobrepostas no perfil. Dessa feição foram coletadas 

amostras de carvão para datação (um coquinho carbonizado foi datado; amostra 

PBUBS2011); em seguida a estrutura foi coletada em bloco para possibilitar o estudo de 

macrovestígios. 

Feição M -     Trata-se de uma feição negativa de formato cilíndrico, com diâmetro de 

30 cm e profundidade de 45 cm; é preenchida por um sedimento de coloração escura e 

textura bastante homogênea, que contrasta seja com a matriz na qual é inserida, como 

também com o solo da camada 4.  Por tal razão, não parece que a camada superior tenha 

contribuído substancialmente para seu preenchimento; e se sugere que se trate de uma 

cova escavada para alojar um grande esteio que, possivelmente apodreceu in situ. Esta 
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feição corresponde à primeira evidência da presença no local de uma estrutura em 

madeira de grandes proporções.   

 
Figura 46: feição I. Autor: M. Cavallini 

 

Figura 47: feição I Autor: M. Cavallini..  
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Figura 48: feição I. Autor: M. Cavallini 

 

 Figura 49: feição M. Autor: M. Cavallini. 
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Foram encontradas outras feições negativas de formato cilíndrico, com diâmetros 

inferiores e profundidades menores, preenchidas por sedimento parecido com o da 

camada 4. Não pode se afirmar nem excluir uma associação com marcas de esteios, 

mas, devido ao fato dessas feições serem bastante rasa, talvez tenham alojado elementos 

estruturais de escora para descarregar o peso de alguma estrutura (vide, por exemplo, a 

F.L, figura 51). No entanto, não é de se excluir que parte de tais feições tenham sido 

retiradas inadvertidamente durante a escavação, já que percebemos que o contraste 

cromático, em alguns casos, se concentrava maiormente na parte final da feição, 

dificultando sua localização inicial. Além do mais notamos que, em outros casos, 

algumas feições podiam apresentar evidências muito tênues, sobretudo quando o solo 

encontrava-se ressecado, como durante a época em que foram executadas as escavações; 

e destacavam-se de maneira efêmera somente se umedecidas, pelo fato de absorverem 

melhor a água em relação à matriz (vide, por exemplo, F.O, figura 52).  

De forma geral, o contexto escavado proporcionava fortes indícios de se tratar de uma 

superfície de pisoteio, possivelmente associada à transição entre uma área de quintal e o 

fundo de uma habitação. As atividades que tinham deixado marcas no registro 

arqueológico compreendiam pequenas fogueiras varridas após o uso, representadas 

pelas manchas de cinzas concrecionadas no paleossolo, como também a grande 

estrutura de combustão, que podia localizar-se seja ao interno de uma casa, assim como 

no pátio. A proximidade de tal estrutura com as manchas de cinzas encontradas no 

quadrante N1002 E1039, em associação com numerosos pedaços de argila crua, que 

poderiam representar sobras de matéria prima utilizada para a fabricação de vasilhas 

cerâmicas, nos deixou propensos para interpretar tal área de combustão como um forno 

para fins artesanais. A presença de numerosos coquinhos carbonizados ao interno da 

estrutura poderia corroborar a hipótese, devido ao fato que sua combustão proporciona 

temperaturas mais altas, que poderiam explicar o endurecimento da camada de solo que 

compõe sua superfície interna. Uma experimentação desenvolvida em campo para 

controlar a formação de bolotas de argila como subproduto de fogueiras domésticas 

demonstra que uma estrutura de combustão em terra já começa a formar bolotas de 

argila após uma hora de queima, mas não chega a produzir o tipo de fenômeno 

observado na feição I (vide figura 50). No entanto, não conseguimos interpretar o 

padrão de distribuição das cinzas observado, que talvez poderia ser explicado se 

hipotizarmos a presença de objetos circulares de cerca de um metro de diâmetro 

apoiados no chão, ao redor dos quais se deu a deposição das cinzas.  
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Finalmente, a presença de um esteio de grandes dimensões a cerca de quatro metros de 

distância nos leva a considerar que a área possa estar compreendida ao interior de uma 

estrutura doméstica, podendo assim representar uma área de uso intenso, com diferentes 

funções, incluindo a produção de alimentos e de utensílios domésticos. Áreas 

multifuncionais deste tipo são muito comuns na transição entre cozinha e quintal (Silva, 

2010).    

Com o objetivo de procurar outras feições que pudessem informar sobre a espacialidade 

da hipotética estrutura doméstica encontrada na área 1A, decidiu-se de expandir nossa 

investigação. Devido ao fato que, em 16 m2, tínhamos encontrado as evidências de 

somente um esteio possivelmente associado à estrutura portante de uma casa, optamos 

para investir na escavação de uma superfície ampla, para ter maiores possibilidades de 

definir alinhamentos e compreender o tipo de estrutura com a qual estávamos lidando.    

 

Figura 50: experimentação para o controle da produção de bolotas de argila em fogueira a baixa 

temperatura. Autor: M. Cavallini. 
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Figura 51: quadra N1002 E1039, feição L. Autor: M. Cavallini. 

 

. 

Figura 52: quadra N1000 E1039, feição O. Autor: M. Cavallini 
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Figura 53: sitío Bom Socorro Area 1 autor F. Stampanoni Bassi. 
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3.3.9 A área de escavação 1B 

De acordo com a topografia da Área 1 e com as novas evidências produzidas durante a 

escavação da 1A, decidimos de alocar a área de escavação 1B de maneira tal que 

ocupasse o setor NW (vide figura 29), cobrindo uma superfície de 10x6 m, delimitada 

pelos pontos N1007 E1031,5; N1007 E1037,5; N1016 E1031,5; N1016 E1037,5.   

O objetivo principal era a exposição da camada de transição 4/2 e, a partir da 

experiência acumulada nas outras duas áreas de escavação, tínhamos constatado que, 

nos primeiros 15 cm, o contexto resultava bastante perturbado por causa do trabalho 

agrícola. Devido ao fato que nossa equipe constava de somente seis membros em 

campo, entre arqueólogos e técnicos, resolvemos fretar uma pá mecânica para operar a 

decapagem dos primeiros 10 cm da nova área de escavação.  

 Figura 54: área 1B. Decapagem com pá mecânica. Autor: M. Cavallini. 

 
 

Após ter limpado e aplainado a área, começamos a escavar o resto da camada 4 com o 

objetivo de expor o começo da camada de transição. Durante esta fase, na superfície da 

área de intervenção podemos observar ainda as marcas de algumas covas para o plantio 

do mamão, que tinham sido executadas manualmente até uma profundidade de cerca 20 

cm, sem o uso de adubos químicos. Após a decapagem mecânica, as covas tinham sido 

cortadas e foi possível reconhecer as típicas marcas deixadas pelas raízes dos 
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mamoeiros recentes, que se ramificam a partir de uma raiz principal mais profunda, 

deixando o fundo da cova irregular.       

 
Figura 55: área 1B. Superfície de transição entre as camadas 4 e 2. Autor: M. Cavallini 

 

Observamos que na área 1B a camada 4 apresentava-se menos funda em relação à área 

1A; e o solo tinha uma coloração mais clara, tecnicamente não podendo ser considerado 

uma terra preta strictu sensu. No entanto, ao longo da superfície de escavação 

começavam a aparecer numerosas feições de vários tipos: desde algumas manchas mais 

escuras de formato oval até feições circulares di diferentes tamanhos.  

Todas as atividades se concentraram na exposição das feições, para tanto, operamos 

segundo a mesma metodologia aplicada anteriormente, procurando escavar algumas 

quadras por níveis artificiais para controlar a estratigrafia e deixando as feições em 

pedestal para monitorar seu desenvolvimento abaixo da camada de transição.  

O quadrante N1007 E1031,5 foi escavado por níveis artificiais e, após os primeiros 10 

cm, as quatro feições circulares observadas na superfície tinham perdido sua coerência, 

possivelmente se tratando de bioturbações. No entanto, no segundo nível de escavação 

(40 cm abaixo da superfície) apareceram duas manchas escuras de formato sub-

retangular e sedimento menos coerente respeito à matriz; possivelmente associadas a 

marcas de estacas (vide figura 56). 
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Figura 56: N1007 E1031,5. Marcas de estaca na base dos 40 cm. Autor: M. Cavallini 

 

Prosseguindo em direção norte, na quadra N1009 E1031,5, foi aberta uma trincheira ao 

longo dos quadrantes W, para expor o perfil e registrar a estratigrafia. A mesma coisa 

foi feita no quadrante E, para perfilar uma feição circular que tinha aparecido após a 

decapagem. Trata-se de uma feição negativa de formato cilíndrico, com diâmetro de 30 

cm, preenchida por sedimento acinzentado, menos compactado da matriz (vide figura 

57). A feição foi interpretada como o negativo de um poste; e, no canto norte, apresenta 

uma deformação possivelmente operada para facilitar seu erguimento. Na base da feição 

foi encontrada uma plaqueta de laterita que, possivelmente pode ter servido para calçá-

lo.  
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Figura 57: N1009 E1031,5. Feição U2, marca de esteio na base do nível de 

transição. Autor: M. Cavallini. 

 

No quadrante E, foi registrada outra feição circular de diâmetro menor, que foi 

pedestalizada para verificar seu desenvolvimento (figura 58). Após a secção foi possível 

constatar que se trata de uma feição bastante rasa, de formato parecido com a feição L 

encontrada na área 1A (vide figura 51). 
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Figura 58: N1009 E1013,5. Feição Q. Autor: M. Cavallini. 

No quadrante N1011 E1031,5, durante a execução da trincheira W, foi encontrada uma 

feição negativa preenchida com sedimento acinzentado, fragmentos de trempes, carvão 

e um prato remontável emborcado, coberto por uma plaqueta de plintita , decorado com 

pintura vermelha sobre engobo branco (figura 59).  

 

Figura 59: feição negativa com fragmentos de trempe e prato polícromo. Autor: M. Cavallini. 

 

No perfil W, outra feição negativa de formato cilíndrico com diâmetro de 25 cm e 30 

cm de profundidade, apresenta, em seu limite norte, uma deformação análoga àquela 

observada na feição U2, que interpretamos como funcional ao erguimento de um esteio 
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(feição R). Além disso, foi tampada por uma camada de latossolo em inversão 

estratigráfica misturada com o solo da matriz na qual foi escavada (figura 60).  

 
Figura 60: N1009 E1031,5. Feição R, marca de esteio no perfil. Autor: M. Cavallini. 

 
No quadrante N1011 E1031,5, a partir da camada de transição, uma feição bastante 

discreta demonstra a presença de outro buraco de esteio (figura 61), que fica apenas 

visível no perfil e contrasta com a coloração da camada 2 em sua parte final (feição I2). 

 

 
Figura 61: N1013 E1031,5. Feição I2. Autor: M. Cavallini. 
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As quadras N1007/1009 E1035,5 apresentaram a maior concentração de vestígios de 

toda a superfície escavada (vide figura 86). De fato, encontramos evidências de uma 

feição elipsoidal, levemente côncava, com cerca de um metro e meio de comprimento 

em seu eixo maior, que interpretamos como uma grande fogueira associada a uma área 

de consumo de alimentos, devido ao fato da bacia estar preenchida por grande 

quantidade de cinzas, carvões e numerosas sementes carbonizadas, coquinhos e restos 

carbonizados de espigas de milho. Toda a porção sul da feição encontrava-se ocupada 

por um depósito de vasilhas parcialmente remontáveis, compreendendo grande 

quantidade de pratos, tigelas e pequenas cuias, além de alguns fragmentos de vasos com 

flange mesial, potes com gargalo e assadores (vide figura 63). A maioria de tais vasilhas 

apresentava decorações requintadas e o conjunto compreendia vasos diagnósticos 

associados a três distintas tradições culturais, sendo representados o estilo Sarcá o 

Polícromo e o Inciso-Ponteado, de certa forma condensando em uma única feição toda a 

variabilidade cultural esperada para a região. Dessa feição iremos tratar no capítulo V 

de forma mais aprofundada, no entanto antecipamos que foram coletadas amostras de 

sedimento para análise de microvestígios, amostras para datação (amostra 

PBUBS9503000), amostras de solo para análise química e foram retiradas todas as 

cerâmicas, parte das quais foi separada para ser analisada por florescência de raios-X. 
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Figura 62: quadras N1007/1009 E1035,5. Área de consumo de alimentos. Autor: M. Cavallini. 
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Figura 63: quadra N1007 E1035,5. Área de consumo de alimentos. Autor: M. Cavallini. 

 

Durante a delimitação de tal área, a pouca distância de seu limite NE, na decapagem do 

subtil estrato que cobria a feição, apareceu outra mancha escura de formato circular, 

com diâmetro de cerca 30 cm, que foi exposta em secção e logo reconhecida como 

sendo outro negativo de esteio de grandes dimensões (feição Q2). À base da feição, 

reconhecemos a presença de uma camada com numerosos carvões e alguns fragmentos 

de trempe, que observamos também na parte baixa do perfil cortado pelo negativo de 

esteio, como pertencendo a lentes de sedimento misturado com cinzas (figura 64).   

 
Figura 64: quadra N1009 E1035,5. Feição Q2. Autor: M. Cavallini. 
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Figura 65: quadra N1009 E1035,5. Área de combustão. Autor: M. Cavallini. 

 

Voltando para quadra N1007 E1031,5, perto do canto SE, apareceu na decapagem, e foi 

pedestalizado, outro negativo de um esteio com diâmetro de cerca 20 cm e formato 

troncocônico, preenchido por sedimento escuro, que foi denominado feição P2 (figura 

66). 

  

  
Figura 66: feição P2. Autor: M. Cavallini. Figura 67: feição U. Autor: M. Cavallini 
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Na quadra N1009 E1033,5, foi escavada por níveis artificiais uma canaleta de 2x0,6 m 

para seccionar outro esteio, a feição U, que nos deu a possibilidade de controlar alguns 

aspectos do processo de formação do registro arqueológico, possivelmente ligados ao 

preparo do fundo da estrutura doméstica (vide figura 67). Aqui mostraremos os dados 

de associação estratigráfica entre feições e camadas, levantados durante a escavação; ao 

passo que, no capítulo V, à luz das datações produzidas para três contextos localizados 

entre essa quadra e a N1009 E1035,5, adjacente, procuraremos avançar uma 

interpretação que explique as evidências observadas e o processo de construção da 

estrutura doméstica a partir do contexto anterior à sua implantação. 

A exposição da feição U, que se revelou um esteio de formato cilíndrico, com a 

extremidade afunilada, completamente carbonizado, nos levou a aprofundar nossa 

escavação até 60 cm abaixo da camada de transição, que foi considerada o fundo da 

estrutura doméstica (vide figura 68).  

Na base da feição foram encontradas evidências de uma estrutura de combustão com 

trempes fragmentadas, carvões e grandes fragmentos de cerâmica dispostos na 

horizontal segundo um plano levemente inclinado segundo o eixo E-W (vide figura 68, 

letra a). Amostras de carvão associado a tal contexto mais profundo foram coletadas 

para datação (amostra PBUBS6027000). Tais vestígios, observados no perfil, pareciam 

formar diferentes lentes sobrepostas de cinzas, análogas àquela registrada no fundo do 

esteio (feição Q2), que localiza-se a 50 cm de distância em direção SE e que se 

encontram na mesma profundidade (vide figura 64). À base da feição U, localiza-se 

uma grande bioturbação que parece uma toca de tatu e, mais ao W, umas manchas 

escuras em formato de faixas compridas se desenvolvem na horizontal, parecendo as 

marcas de grandes raízes, ou melhor, troncos de madeira apodrecidos de baixo da terra 

(vide figura 68, letra b). O contexto tem todas as características de um horizonte A 

enterrado, portanto a datação poderá fornecer informações úteis para entender o 

processo de formação do sítio. 
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Figura 68: quadra N1009 E1033,5. Base da escavação da trincheira; (a) 

evidências de uma estrutura de combustão; (b) possíveis marcas de 

troncos de madeira. Autor: M. Cavallini. 

     

Na quadra N1011 E1035,5, foram observadas pequenas manchas de cinzas e carvões na 

superfície de transição, ao longo dos quadrantes W; e foram documentadas duas feições 

circulares acopladas (F.Y), divididas por uma inclusão de argila mosqueada, 

possivelmente utilizada para calçar e fixar dois pequenos esteios diagonais encaixados 

no mesmo buraco (vide figura 69). Algo parecido, mas de tamanho maior, pode ser 

observado hoje em dia nas casas xinguanas, onde é utilizado para reforçar as laterais da 

abóbada e evitar o colapso do teto. Não se sugere aqui a mesma função, mas as feições 

indicam o encaixe diagonal de dois esteios, sendo um maior e outro menor, que podem 

ter servido para fixar alguma estrutura interna à casa, como por exemplo um girau, ou 

como suporte para um esteio maior. 
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Figura 69: quadra N1011 E1035,5. Buracos de esteios acoplados (F. Y). Autor: M. Cavallini. 

 

Na quadra N1013 E1033,5, foi registrada outra superfície com evidentes marcas de 

queima (figura 71); e, no perfil N, entre tal quadra e a N1015 E1033,5, foi documentada 

a quarta feição circular associada a um grande esteio, muito parecida com as feições U2 

e Q2, encontradas na área 1B, e com a feição M, documentada na área 1A (figura 70).       

 

 
Figura 70: quadra N1013 E1033,5. Feição T2. Autor: M. Cavallini. 
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Figura 71: quadra N1015 E1033,5. Feição M2. Autor: F. Stampanoni Bassi. 

 

Finalmente, na quadra N1015 E1035,5 foi encontrado o último negativo de esteio da 

área de escavação (figura 72), com tamanho e formato muito parecido com os outros 4 

que tínhamos apresentado em precedência (feição V2). 

 

Figura 72: quadra N1015 E1035,5. Feição V2. Autor: M. Cavallini. 
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Figura 73: planta baixa da base de escavação da área 1B. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 74:  perfil W da área 1B. Autor F. Stampanoni Bassi. 
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-

 
 

Figura 75: perfil N da área 1B. Autor F. Stampanoni Bassi 
.
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Figura 76: área 1B. Fotos contextuais da base de escavação de cima pra baixo: visão de sul e visão do 

leste. Autor: M. Cavallini. 
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3.3.10 A unidade N1079 E983 

Esta unidade (1 m2) está localizada no setor noroeste do sítio, fora da chamada Área 1 

(vide figura 29). Foi alocada na parte alta de um montículo associado a outra possível 

unidade doméstica e situa-se no setor do sítio onde se encontra a maior concentração de 

terra preta. A área foi escolhida por três razões: primeiro, queríamos averiguar se a 

ocorrência de estratos mais profundos de solos antrópicos estivesse associada a uma 

cronologia de ocupação mais longa, ou se dependesse de padrões diferenciados de 

descarte. Em segundo lugar, pretendia-se testar a presença de artefatos associados à 

tradição Borda Incisa, que, na Amazônia central, foi vinculada a um padrão de produção 

de terra preta mais acentuado, em relação às ocupações mais recentes. Finalmente, o 

local apresentava um dos poucos contextos que não foram impactados pelas atividades 

agrícolas, portanto podia proporcionar um termo de comparação para as outras áreas 

que receberam intervenções arqueológicas. 

 

  
Figura 77: foto contextual da localização da unidade N1079 E983. Autor: M. Cavallini. 
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Figura 78: foto contextual da localização da unidade N1079 E983. Autor: M. Cavallini. 

 

A unidade foi escavada por níveis artificiais de 10 cm, a partir do datum do sítio; e 

atingiu a profundidade de 130 cm da superfície. A estratigrafia compreendeu quatro 

camadas; sendo as primeiras duas de terra preta (camadas 4 e 3), com textura silto-

argilosa, baixa compactação e coloração muito escura (10YR 3/1 e 10YR 2/1 na tabela 

de cores Munsell), chegando até a profundidade de 50 cm. A terceira (camada 2), 

apresentava-se mais compactada, com textura argilo-siltosa e coloração amarronzada 

(10YR 4/3); e atingiu a profundidade de 110 cm. Por fim, a última camada (camada 1) 

correspondeu ao latossolo argiloso, de coloração amarela (10YR 6/6) e alta 

compactação.  

Nas camadas 4 e 3 foi encontrada uma grande quantidade de cerâmica com fragmentos 

de tamanho maior respeito àqueles encontrados nas outras escavações; mas o contexto 

apareceu bastante bioturbado e não foi possível reconhecer estruturas, apesar da 

presença de bastante carvão, bolotas de argila queimada e numerosos nódulos de 

laterita. 

A partir da transição entre a camada 3 e a camada 2 começaram a aparecer numerosas 

feições negativas, que, porém, demonstraram-se bioturbações. Ao contrário, no 

quadrante noroeste, apareceu uma feição negativa que estava organizando a orientação 

vertical de numerosos fragmentos cerâmicos desde os primeiros níveis de escavação; 
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mas, devido à cor muito escura do sedimento, não tinha sido possível reconhecer com 

clareza sua natureza, que, somente na transição entre a camada de terra preta e a camada 

2, foi diagnosticada como antrópica. 

Trata-se de uma cova com cerca de 80 cm de profundidade, preenchida por grande 

quantidade de fragmentos de cerâmica, bolotas de argila, carvões e fragmentos de 

trempes; podendo estar associada a uma atividade de descarte, que recebeu a 

denominação de feição 1C.       

 
Figura 79: foto contextual da localização da unidade N1079 E983. Autor: M. Cavallini. 

 

Com o objetivo de definir um parâmetro cronológico para a formação do pacote de solo 

antrópico nesse contexto, foi coletada uma amostra de carvão logo abaixo da transição 

entre as camadas 3 e 2, em correspondência do nível onde apareceram as primeiras 

evidências cerâmicas e onde se encontraram as primeiras concentrações de carvões e 

bolotas de argila (amostra PBUBS1249). 
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Figura 80: unidade N1079 E983. Perfil S. Autor: F. Stampanoni Bassi. 

  

3.3.11 A unidade N999 E939 e a Casa 2 

Com o objetivo de produzir dados cronológicos e contextuais para outra área do sítio 

Bom Socorro, foi alocada a unidade N999 E939 no setor oeste próximo do barranco.  

De acordo com o mapa topográfico produzido e com a interpretação das feições 

monticulares, o assentamento parece ter sido organizado segundo fileiras de casas, 

dispostas ao longo do terraço que domina o lago Aibu. Segundo tal hipótese, conforme 

aumentava a população, eram erguidas habitações nos fundos da primeira fileira, 

chegando, com o tempo, a se formar uma aldeia organizada segundos duas diretrizes de 

fluxo perpendiculares: uma conectando o lago ao interior, através das diferentes fileiras 

de casas, a outra pondo em comunicação casas adjacentes e, talvez, os dois “bairros” 

representados pelas duas grandes manchas de terra preta que conformam o sítio 

arqueológico. 
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Um correlato de tal hipótese é que o setor mais próximo do barranco deve ter sido 

ocupado de forma mais constante das áreas periféricas ao leste. A escavação da lixeira 

em correspondência da unidade N1079 E983, de certa forma, corrobora tal hipótese, 

pelo fato de apresentar o pacote arqueológico mais profundo e a terra preta mais 

desenvolvida até agora encontrada no local. No entanto, não dispomos de informações 

suficientemente detalhadas para afirmar que o processo de formação observado para a 

casa 1 seja o mesmo ocorrido para a estrutura da qual a unidade N1079 E983 faz parte; 

portanto, que o fator descriminante os dois contextos seja somente a variável do tempo. 

A análise da cerâmica recolhida nesse contexto, e a datação da amostra de carvão 

coletada, todavia, poderão fornecer dados úteis para avançar no assunto. 

A alocação da unidade N999 E939 responde a necessidade de verificar a ocorrência de 

tal padrão hipotético em outro contexto localizado nas proximidades do barranco; para 

tanto, se pretende amostrar um setor fora de montículo e produzir outro parâmetro 

cronológico a ser integrado na análise. Além disso, esta área foi escolhida para 

organizar uma coleta sistemática de amostras de solo, que serão comparadas àquelas 

produzidas nos diferentes contextos da casa 1, como também em outra estrutura 

localizada em posição intermediária entre a casa 1 e a casa 2. 

A unidade de escavação foi posicionada em um setor que supomos encontrar-se na 

frente de uma estrutura doméstica, possivelmente em uma zona de pátio, nas 

proximidades de um caminho que atravessa a ribanceira e que fornece o acesso à 

unidade habitacional (vide localização na figura 29). 
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Figura 81: localização da unidade N999 E939. Autor: M. Cavallini. 

 

A escavação se deu por níveis artificiais de 10 cm. O contexto, durante os primeiros 

dois níveis, apresentou-se bastante remexido pelo arado, encontrando-se cerâmica 

bastante fragmentada e numerosos nódulos de laterita. O solo caracterizava-se por ser 

muito compactado e sua textura silto-argilosa. Registramos uma variação cromática no 

sedimento a partir do nível 20-30cm, em correspondência de um aumento da 

concentração de artefatos, pequenas bolotas de argila queimada e fragmentos de trempe. 

A partir de cerca 50 cm abaixo da superfície, no canto SW da unidade, começou a 

aparecer uma alta concentração de carvões e fragmentos de trempes, que, ao longo do 

nível tornaram-se mais evidentes, demonstrando a presença de uma pequena estrutura 

de combustão bastante preservada. Algumas trempes fragmentadas delimitavam uma 

mancha arredondada de sedimento de coloração escura, com altas concentrações de 

carvão e numerosos pequenas lateritas queimadas. Ao redor da feição, aparecia uma 

mancha de argila amarelada.  

Coletamos a estrutura de combustão em bloco para preservar o contexto e possibilitar a 

análise da ocorrência de macrovestígios; na base da estrutura coletamos uma amostra de 

carvão para datação (amostra PBUBS1011000). 
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Figura 82: unidade N999 E939. Base do nível 50-60 cm com, em destaque, uma 

estrutura de combustão. Autor: M. S. Cavallini. 
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Figura 83: unidade N999 E939. Perfil S. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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3.3.12 As coletas de solo 

A quotidiana reiteração das atividades domésticas associadas ao processamento, 

consumo e descarte de alimentos, como também as atividades ligadas ao ciclo de vida 

dos artefatos e ao manejo do meio ambiente produzem, ao longo do tempo, 

consequências cumulativas que incidem em diferentes aspectos do registro 

arqueológico. O principal epifenômeno de tais práticas reiteradas e persistentes é a 

emergência de padrões, que, por sua vez, são o principal objeto de estudo dos 

arqueólogos. 

O pressuposto para a realização de um mapeamento químico do solo para investigar a 

ocorrência de estruturas hoje em dia obliteradas reside na possibilidade de caracterizar 

específicas áreas de atividade. Para tanto, nós apoiamos sobre estudos etnográficos, mas 

precisamos também calibrar as informações provenientes da literatura, a partir do 

contexto específico que pretendemos investigar. 

Segundo este raciocínio, decidimos organizar as coletas de forma tal que o contexto 

escavado pudesse informar nossa interpretação dos dados. Portanto, realisamos coletas 

sistemáticas de amostras de solo das principais feições associadas a atividades 

específicas que observamos no registro arqueológico da área de escavação 1. Além 

disso, recolhemos amostras aleatórias em diversos pontos da Área 1, incluindo 

diferentes setores da estrutura doméstica e das áreas de descarte. 

Os locais de coleta estão registrados na planta baixa, como também nos desenhos de 

perfil.  

As coletas foram realizadas seguindo um protocolo que prevê a retirada de uma alíquota 

de 300 g de sedimento, sua armazenagem em sacos plásticos com relativo número de 

proveniência, local contexto e nível estratigráfico. Definimos nosso universo amostral 

em 100 exemplares, divididos por três áreas, correspondentes a diferentes hipotéticas 

unidades domésticas.  
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Figura 84: localização das áreas de coleta de solo. Autor: F. Stampanoni Bassi. 

 

No local de escavação, as amostras foram retiradas com a colher de pedreiro, por 

enquanto nos outros contextos praticamos sondagens com uma cavadeira boca de lobo e 

separamos as alíquotas do sedimento retirado.  

As intervenções realizadas no sítio mostraram que as principais evidências de ocupação 

concentram-se na transição entre terra preta e camada 2; portanto selecionamos 

sistematicamente o sedimento proveniente dessa camada. Coletamos também 8 colunas 

estratigráficas completas, amostrando contextos domésticos, lixeiras e também uma área 

de controle, externa ao sítio.  
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Figura 85: casa 2. Coleta de solo. Autor: M. Schmidt. 

 

Figura 86: casa 2. Coleta de solo. Autor: M. Schmidt. 
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Figura 87:  lixeira da casa 1. Coleta de solo. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
 

 

Figura 88:  casa 2. Coleta de solo. Autor: F. Stampanoni Bassi. 

 

 

Figura 89:  tradagens para coleta de solo. Casa 3. a) Mtrad1 montículo N.; b) trad 12, contexto de casa. 

Autor: M. Cavallini. 
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3.4 O sítio AM-IT-30 Pedra Chata14 

Cadastrado por Mário Simões em 1980 (Simões, 1983), o sítio encontra-se à margem 

esquerda do paraná do rio Urubu, espacialmente associado ao sítio rupestre AM-IT-31 

Caretas (vide parágrafo 3.1.1). Assenta-se em uma área plana, no topo de um divisor de 

águas com elevação que chega até 57 m acima do nível médio do mar. Nas 

proximidades do sítio, o desnível em relação ao rio Urubu varia entre 20 e 26 m, 

dependendo da época do ano.  

O local apresenta-se como uma grande ilha de terra firme de cerca de 220 ha, cercada ao 

S/W por um pequeno riacho, o igarapé das Caretas, que rodeia o sítio tendo suas 

cabeceiras em uma área de depressão e terra alagadiça, por causa do lençol freático 

superficial, que se estende atrás do sítio em direção W, a uma distância de cerca de 1500 

m. Neste local mais baixo, o solo apresenta-se arenoso e a vegetação de campina e 

campinarana caracteriza-se pela presença de pequenas ilhas de palmeiras. Aqui se 

encontram também as nascentes de outro igarapé maior, que delimita o lado norte da 

terra firme, desaguando no rio Urubu cerca de 2 km a jusante da boca do igarapé das 

Caretas. 

Outro curso de água sazonal corta a região no meio, tendo suas nascentes bem atrás do 

sítio Pedra Chata, onde se registra a maior elevação. Este território central apresenta-se 

bastante ondulado, o solo é argiloso e compactado (latossolo amarelo) e tem uma 

elevada presença de concreções ferruginosas e lateríticas. A cobertura vegetal é uma 

capoeira madura e densa.  

Em tal ambiente, com vista ao rio Urubu, estende-se uma mancha de terra preta de cerca 

de 3 hectares. Hoje em dia toda a área é abandonada, mas ainda são perceptíveis sinais 

de distúrbios antrópicos na vegetação, caracterizada por diferentes estágios de 

regeneração florestal. 

Nossa equipe pesquisou o sítio entre outubro de 2010 e novembro de 2011 (Cavallini, 

2014), durante três etapas em que procedemos ao reconhecimento do local, através de 

caminhamentos realizados tanto no setor onde se encontra a terra preta, quanto na área 

de vertente que conecta esse lugar com o sítio rupestre Caretas; enfim, na área de 

cabeceiras onde se encontram os areais e a vegetação de campina e campinarana. 

                                                            
14 Coordenadas Geográficas UTM: 21M 0325064 / 9659401 datum WGS 84. 
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Desenvolvemos intervenções de subsuperfície direcionadas para a delimitação 

horizontal e vertical da camada de solo antrópico e, finalmente, abrimos uma unidade de 

2 m² por 1,20 m de profundidade, para obter informações crono-estratigráficas no local 

em que foi detectada a maior profundidade de pacote arqueológico. 

O grid foi realizado se servindo de um teodolito, a partir do alinhamento N-S, 

estabelecido durante o mapeamento do sítio Caretas (vide parágrafo 3.1.1 desse 

capítulo). A primeira linha foi jogada no prolongamento da trincheira escavada no 

contexto de sítio de arte rupestre, subindo a vertente a partir do quadrante XIX (vide 

apêndice B). Seguindo esse eixo, no topo do morro, em correspondência do lugar onde 

tinha sido registrada a posição de um antigo rancho (Simões, 1983), foi marcado o 

ponto N1000 E1000 (coordenadas: 21M 325064/9659401-Datum UTM WGS 84), que 

foi considerado o marco zero do sítio.  

No primeiro nível analítico, que compreendeu a identificação e a delimitação do sítio, 

foram realizadas sistematicamente 13 tradagens, com espaçamento de 20 m. Em 

seguida, abriu-se a área de escavação, seguindo os padrões metodológicos do Projeto 

Amazônia Central (Neves, 2000). Combinando estas diferentes estratégias de 

aproximação, se obtiveram informações básicas sobre a configuração e a distribuição 

dos vestígios. 

O controle da escavação foi organizado a partir de níveis artificiais de 10 cm e as 

unidades receberam o nome de N1000 E863 e N1000 E864,  alcançando a profundidade 

de 120 cm. Os materiais arqueológicos (cerâmica, lítico, carvão, vestígios ósseos, 

amostras de solo) foram todos recolhidos e foram registradas uma densidade bastante 

elevada de materiais cerâmicos, com uma visível concentração entre os 40 e 80 cm de 

profundidade; no entanto, a análise de tais artefatos foi executada somente em 2015, no 

âmbito deste projeto de doutorado.  

A escavação evidenciou um contexto composto por seis camadas, sendo cinco delas 

caracterizadas por um elevado teor de antropização. O pacote de terra preta atingia 1 m 

de profundidade e apresentava granulometria argilo-siltosa nas primeiras camadas, se 

tornando mais argilosa a partir de 30 cm. O nível de compactação do solo resultou 

bastante baixo e, de forma geral, o contexto apareceu muito perturbado por raízes, 

formigueiros e outros tipos de bioturbação, que tinham tornado problemática a 

interpretação de eventuais associações crono-estratigráficas entre vestígios. A única 

camada que apresentara certo grau de preservação e um contexto mais confiável foi a 

camada III, que se caracterizou por uma maior concentração de vestígios. 
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Apesar do alto grau de bioturbação na estratigrafia, de percolação e movimentação dos 

vestígios, conseguimos isolar um contexto confiável para datação. Como veremos no 

próximo capítulo, sua idade demonstrou a ocorrência de um contexto bastante antigo, 

associado a cerâmicas afiliadas à fase Itacoatiara (amostra PBUPCH1035000). 

 

 

Figura 90: sítio Pedra Chata. Escavação das unidades N1000 E863-4. Autor: M. de Paiva 

 

 

Figura 91: sítio Pedra Chata. Base da escavação das unidades N1000 E863-4. Autor: M. Cavallini 
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Figura 92: sítio Pedra Chata. Unidades N1000 E863-4. Perfil S. Autor: F. Stampanoni Bassi 

3.5 O sítio Cinco Irmãos15. 

O sítio Cinco Irmãos encontra-se na região de transição entre médio e baixo curso do rio 

Urubu, que representa a segunda área amostral desse trabalho, como vimos no parágrafo 

3.2.  

Foi escolhido por ser o sítio maior que se encontra na área, ocupando uma posição 

privilegiada para o controle dos acessos aos furos, que interligam numerosos lagos 

distribuídos na faixa de planície aluvial, que separa esse rio do Amazonas. A poucas 

centenas de metros do sítio Cinco Irmãos encontra-se a boca do maior furo da região, o 

canal Arauató. Nas suas proximidades existe um afloramento rochoso que apresenta 

marcas antrópicas (polidores e amoladores fixos), que ainda carece de ser investigado 

de forma mais aprofundada, já que na época de nossa visita as rochas encontravam-se 

quase totalmente submersas. 

De fato, poderia apresentar gravuras rupestres, conforme tinha relatado em 1930 

Bernardo da Silva Ramos, uma importante fonte para o estudo da arte rupestre regional. 

                                                            
15 Coordenadas Geográficas UTM: 21M 0305993 / 9616428 datum WGS 84.  
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O sítio Cinco Irmãos localiza-se na margem esquerda do paraná do rio Urubu e está 

assentado no topo de um barranco com elevação que chega até 25 m acima do nível 

médio do mar.  Situa-se em proximidade do ramal da Sudam, que conecta a estrada 

AM010 com a comunidade Bom Jardim (vide apêndice A). As obras para sua 

construção impactaram uma porção do sítio, que atualmente se estende numa superfície 

de cerca 5 ha de terra preta, coberta por uma vegetação de capoeira. O terreno é dividido 

entre quatro propriedades particulares, sendo que o setor próximo do rio é ocupado 

pelas casas dos moradores e os fundos pelos plantios. 

De forma geral, trata-se de um sítio bastante denso: apresenta uma elevada quantidade 

de material cerâmico em superfície e um pacote de terra preta que, na área de frente ao 

rio, atinge 80 cm de profundidade; atrás das casas, aparentemente, a camada de solo 

antrópico se reduz, apesar da ocorrência de várias elevações possivelmente associadas a 

estruturas monticulares. 

Visitamos o Cinco Irmãos em dezembro de 2012, com o objetivo de obter um perfil 

estratigráfico do sítio e de coletar material para datação. Nosso propósito era também 

aquele de conseguir uma amostra do material cerâmico dessa região, já que o único sítio 

do qual se tinha conhecimento e informações é o chamado Sucuriju, localizado entre o 

homônimo igarapé e o rio Urubu. 

Foi, portanto, aberta uma unidade arqueológica de 1 m2 na proximidade do barranco, em 

correspondência de um profundo pacote de terra preta. A escavação foi realizada por 

níveis artificiais de 10 cm, até à profundidade de 120 cm, segundo a metodologia 

utilizada no âmbito do Projeto Amazônia Central (Neves, 2000). O solo apresentava 

baixa compactação, granulometria silto-argilosa e coloração muito escura (10YR 2/1 da 

tabela Munsell) até 50 cm de profundidade; durante a escavação apareceram muitas 

raízes de grandes dimensões, que demonstraram um contexto bastante bioturbado. 

Registramos uma alta densidade cerâmica, principalmente entre 40 e 80 cm de 

profundidade, em correspondência da camada III (vide figura 96); o material foi afiliado 

à tradição regional Saracá, mas, a partir da camada II, documentamos uma variação seja 

na granulometria que na cor do solo, o qual passava a ser mais claro e argiloso. O nível 

de compactação também aumentava e a cerâmica encontrada nessa camada aparecia 

mais intemperizada. Coletamos a 100 cm de profundidade uma amostra de carvão para 

datar a base da camada II (amostra PBU5IRM14200) e controlar o período de formação 

do pacote arqueológico.  

Todo o material arqueológico foi coletado e sua análise foi realizada no laboratório de 
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Arqueologia do Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas; como 

veremos no próximo capítulo, os resultados apontam para um processo de formação 

muito recente, em concomitância com o período de ocupação do sítio Bom Socorro. 

 

 

Figura 93: contextualização do sítio Cinco Irmãos. Autor: M. Cavallini 

 

Figura 94: sítio Cinco Irmãos. Área da escavação. Autor: M. Cavallini 
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Figura 95: sítio Cinco Irmãos. Base da escavação. Autor: M. Cavallini 

 

 

Figura 96: sítio Cinco Irmãos. Perfis E e S da escavação. Autor: M. Cavallini 
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Figura 97: sítio Cinco Irmãos. Perfis E e S da escavação. Autor: F. Stampanoni Bassi 

 

3.6 O sítio Boa Esperança16 

Localizado a uma distância aproximadamente de 5 km a montante do Cinco Irmãos, o 

sítio Boa Esperança encontra-se na confluência entre o furo Sucuriju e o Urubu, em uma 

área onde o rio apresenta sua máxima extensão, antes de se tornar um paraná e passar a 

correr paralelo ao Amazonas. Compartilha com o Cinco Irmãos uma localização 

privilegiada para o acesso à várzea e está espacialmente associado ao sítio Sucuriju, que 

Simões considerava o mais importante da região (Simões 1981; Machado 1991); e que é 

o único contexto datado desse trecho do rio (vide tabela 1, parágrafo 1.3.2), 

apresentando uma data antiga de AD 14090. 

O Boa Esperança assenta-se encima de um barranco, compreendendo uma mancha de 

terra preta linear, paralela ao rio, com presença de baixos montículos; como também 

uma área logo atrás da terra preta, sem evidentes modificações edáficas, mas 

apresentando material cerâmico espalhado em superfície, além de estruturas 

                                                            
16  Coordenadas Geográficas UTM: 21M 0300771 / 9647686 datum WGS 84. 
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possivelmente associadas a áreas de descarte. O sítio se estende por cerca de 3 ha, dos 

quais boa parte é ocupada por uma criação de gado familiar. 

Realizamos intervenções na área a partir de novembro de 2012, que incluem o 

mapeamento topográfico do sítio (vide figura 105) para documentar suas feições e sua 

organização espacial; a qual apresenta um padrão parecido com aquele detectado no 

Bom Socorro, pelo que pertence a conformação anelar das possíveis áreas de descarte. 

Todavia, essas últimas se desenvolvem segundo uma diretriz perpendicular ao rio e 

aparecem pouco desenvolvidas, não apresentando terra preta. 

As intervenções de sub-superfície compreenderam a escavação de uma trincheira de 

3m2, aproveitando de uma área de erosão formada pela passagem do gado. Nesse local o 

solo apareceu acinzentado e com textura argilo-arenosa, conformando-se como um 

limite do setor da terra preta. A escavação foi conduzida por níveis artificiais e chegou à 

profundidade de 1m; registramos a presença de três camadas, sendo somente a primeira 

de terra preta, a segunda de transição e a última o latossolo estéril; e documentamos a 

presença de pouca cerâmica fragmentada. 

Outra área do sítio foi escolhida para intervenções de baixo impacto, em 

correspondência de uma fossa que os moradores tinham escavado, expondo os quatro 

perfis. Esse setor estava alinhado com a projeção de uma das maiores áreas 

relacionáveis as estruturas domésticas; o elemento interessante foi que, ao registrar a 

estratigrafia da fossa, foram encontrados três negativos de esteio e uma feição negativa 

em formato de bacia, preenchidas por sedimento de coloração escura. 

O material recolhido durante as atividades de campo foi analisado em laboratório e, 

como veremos no capítulo cinco, não apresentava material associado à tradição Saracá. 
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Figura 98: contextualização do sítio Boa Esperança. Autor: M. Cavallini 

 

 

Figura 99: sítio Boa Esperança. Contextualização das estruturas. Autor: M. Cavallini 
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Figura 100: trincheira N1021-2-3 E1031,7. Autor: M. Cavallini 

 

Figura 101: Perfil E da fossa. Autor: M. Cavallini 
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Figura 102: Perfil N da fossa. Autor: M. Cavallini 

 

Figura 103: Perfil W da fossa. Autor: M. Cavallini 
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Figura 104: perfis estrátigraficos do sítio Boa Esperança. Autor: F. Stampanoni Bassi
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Figura 105: mapa topográfica do sítio Boa Esperança. Autor: F. Stampanoni Bassi 
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CAPÍTULO IV 

 

ELABORAÇÃO DOS DADOS 

 

4.1 As datações 

Nesta pesquisa forma produzidas 11 datações divididas entre três diferentes contextos 

arqueológicos. O sítio AM-IT-35 Bom Socorro recebeu a maior atenção; e foi datado a 

partir de 9 datas, apontando para a ocorrência de dois episódios de ocupação, 

intervalados por um longo hiato. O primeiro, entre o AD 385 e 635, caracterizado por 

evidências tênues, marca um período anterior à formação da terra preta, onde o sítio 

possivelmente tem sido ocupado de forma esporádica. Deste período recuperamos 

poucas evidências, entre as quais alguns fragmentos de cerâmica associados à fase 

Silves (tradição Borda Incisa) e uma grande área de combustão. O segundo período de 

ocupação é estimado a partir de duas diferentes áreas do sítio que forneceram datações 

comprimidas entre o AD 1430 e 1650; e representa um período em que o sítio 

possivelmente conforma-se como uma grande aldeia. Esta segunda fase de ocupação 

catalisou nosso interesse por oferecer informações muito importantes para caracterizar o 

período logo antecedente a penetração europeia na região, que como vimos, começa a 

fixar-se entorno da segunda metade do século XVII d. C.. 

Uma breve revisão das etapas fundamentais que marcam o começo da conquista 

europeia da região do médio Amazonas nos demonstra o quão seja importante o 

contexto do sítio Bom Socorro para estabelecer uma ponte entre a pré-história 

amazônica e o processo de colonização. 

Em 1542, a expedição de Orellana passa na frente da boca do canal Xituba, beirando, 

porém, a margem direita do Amazonas, para evitar o contato com os habitantes de uma 

província que lhe parecia perigosamente belicosa.  

Um século depois, a região começa a ser varrida pelas expedições armadas pelos 

portugueses e é justamente nesse período que as datações nos demonstram a ocorrência 

da fase final da ocupação do sítio Bom Socorro. Em 1657, há relatos da primeira 

expedição contra os Tarumã do baixo rio Negro; em 1662, é a vez dos Aruaques do 

médio Amazonas, dos Conduris do Nhamundá/Trombetas e dos Tupinambarana da 

homônima ilha.  Em 1663, se forma a famosa confederação dos Caboquenas e 

Guanavenas do rio Urubu que se opõe com um efêmero sucesso à tropa de Arnau 
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Villela. Finalmente, o ano sucessivo, a vingança portuguesa põe a ferro e fogo o baixo 

rio Urubu; e não seria de se surpreender se entre as “trezentas” aldeias destruídas por 

Pedro da Costa Favela não tivesse também aquela que ocupava o sítio Bom Socorro.    

  

 

Tabela 2: tabela apresentando as datas obtidas durante a pesquisa 

 

Outra datação foi produzida para o sítio Cinco Irmãos, também contemporâneo ao Bom 

Socorro. Finalmente datamos um contexto antigo, marcando o começo da formação da 

terra preta no sítio Pedra Chata e caracterizando-se como a data mais recuada da região 

do rio Urubu (BC 200 a 50). Esse sítio, espacialmente associado ao afloramento rochoso 

com gravuras rupestres Caretas, representa o primeiro centro regional; e, no futuro, vai 

poder oferecer importantes informações sobre o começo da ocupação sedentária no 

baixo Urubu, enquanto representa a ocupação mais duradoura e persistente da área de 

estudo, cobrindo um arco cronológico de possivelmente mais que mil e quinhentos 

anos, representados pela sucessão de todos os estilos cerâmicos presentes na região.    
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4.2 Discussão das principais problemáticas associadas à estratigrafia e ao processo 

de formação do registro arqueológico do sítio AM-IT-35 Bom Socorro 

 

Como vimos no capítulo anterior, o sítio Bom Socorro apresenta um pacote de terra 

preta com profundidade descontínua. Na Área 1, onde concentramos a maior parte das 

intervenções de subsuperfície, observamos que a maior profundidade dos depósitos 

encontra-se em correspondência das unidades N993 e 994 E1039. Seu contexto foi 

interpretado como uma área de lixeira doméstica, portanto o depósito deve ter se 

formado através do acumulo do refugo produzido ao interno da casa, como também nas 

áreas limítrofes. A respeito disso, ressaltamos que, conforme o modelo proposto por 

Schmidt et al. 2014 (modelo de formação de terra preta e de organização dos 

assentamentos), que reproduzimos na figura do parágrafo 3.3.2, cada lixeira pode 

receber contribuições de mais que uma unidade doméstica.  

A composição do depósito escavado nas unidades N993 e 994 E1039, caracterizado 

pela prevalência, além da cerâmica, de elementos associados a fogueiras e restos 

botânicos carbonizados, nos leva a sugerir tratar-se de uma lixeira nas imediações de 

uma área de processamento de alimentos. Assim sendo, tal contexto de deposição se 

contrapõe àquele escavado na unidade N1079 E983, que se compõe principalmente de 

fragmentos de vasilhas; apontando para a existência de áreas de descarte com funções 

diferenciadas. 

O perfil do depósito das unidades N993 e 994 E1039 mostra a superposição de quatro 

estratos, sendo que os primeiros dois são compostos por terra preta. Ao compararmos tal 

contexto com aqueles escavados nas áreas 1A e 1B, é possível notar que a camada 3 não 

representa um estrato contínuo, mas conforma-se como uma lente de depósitos 

associados ao acumulo de materiais na lixeira (vide figura 106).  

 

 

Figura 106: secção cumulativa dos perfis da Casa 1. Autor: F. Stampanoni Bassi 
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O processo de formação de tal área de descarte, conforme as datas obtidas para as 

camadas 2 e 4 (amostras PBUBS319 e PBUBS348), resulta ser muito rápido, sendo que 

as duas datas, que representam respectivamente o começo e a fase final da formação do 

depósito, se sobrepõem quase completamente, apontando para um processo que deve ser 

considerado na ordem de algumas dezenas de anos (ver tabela 2, parágrafo 4.1). 

As outras datações obtidas para as área 1A e 1B corroboram tal interpretação, sugerindo 

que os contextos associados à estrutura doméstica denominada Casa 1 possam ser 

interpretados como substancialmente contemporâneos; compreendendo um lapso 

temporal máximo de 200 anos (1440-1640 d. C.), cuja amplitude deve ser atribuída 

mais à resolução do método de datação por radiocarbono, que ao real período de uso da 

estrutura. De fato, ao compararmos os resultados das datações produzidas (vide 

apêndices), podemos perceber como as maiorias das idades apresentem uma forte 

convergência entorno de 1500 DC, levando a propor tal idade para a construção e a 

manutenção da casa, objeto da nossa investigação.  

Devido ao fato que, como ressaltamos no parágrafo 3.3.3, a estrutura de uma habitação 

construída em madeira e palha, exposta a um ambiente quente e úmido como o 

amazônico, tem vida útil que dificilmente passa de uma dezena de anos, podemos supor 

que a Casa 1 tenha sido reconstruída algumas vezes, antes do definitivo abandono. Não 

obstante isso, a partir da análise do registro arqueológico e das feições encontradas 

durante a escavação, são tênues os indícios que apontem para a ocorrência de um 

palimpsesto de numerosas estruturas. Portanto, a hipótese mais plausível é que ao longo 

de algumas décadas a casa tenha sofrido reformas, sem porém que essas últimas tenham 

alterado substancialmente a sintaxe do espaço habitado. O fato que os maiores negativos 

de esteios encontrados apresentem claras relações de simetria, distância, alinhamento e 

associação estratigráfica, parece suportar tal hipótese. No entanto, uma associação 

menos clara se registra para os esteios menores, que parecem conformar diferentes 

estruturas que poderiam estar associadas à organização do espaço interno à habitação; 

este último possivelmente menos estável da estrutura principal. 

Apesar da substancial coerência interna dos dados produzidos para a Casa1, existem 

alguns elementos que revelam um quadro mais complexo em relação ao processo de 

formação da camada 2, ou seja, logo abaixo do piso de ocupação da estrutura doméstica.  

De fato, durante a escavação dessa área, foram observadas evidências de contextos 

enterrados na base das feições mais profundas, que tínhamos interpretado como indícios 

de uma ocupação possivelmente mais antiga, associada à formação de tal camada.  
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A camada 2, inclusive, tinha chamado nossa atenção desde o começo, pelo fato de 

apresentar características de coloração e textura semelhantes àquelas descritas para as 

chamadas terras mulatas (Denevan, 2010); nos levando a supor o possível uso dessa 

porção do sítio como uma antiga área de manejo florestal intenso, caracterizada pela 

presença em baixa concentração de artefatos e pelos numerosos pequenos carvões 

encontrados em profundidade. No entanto, a camada apresentava-se particularmente 

espessa e homogênea, dificultando a interpretação de sua formação como o resultado de 

tais atividades. Para abordar o assunto, coletamos amostras de carvão na quadra N1009 

E1033,5 (amostra PBUBS6027), onde tínhamos evidenciado uma feição relacionada 

com uma possível fogueira, associada com material cerâmico, e distribuída em lentes 

irregulares, chegando a uma profundidade de cerca 35 cm abaixo do piso de ocupação 

da casa (vide figura 107). 

Esse contexto tinha sido interpretado como um “horizonte A” enterrado, devido à 

disposição dos vestígios e à ocorrência de algumas manchas escuras que interpretamos 

como sendo feições negativas de canaletas escavadas na antiga superfície topográfica, 

ou, as marcas de troncos deitados no chão, que tinham apodrecido. 

Entretanto, as datações demonstraram uma situação diferente, cuja interpretação pode 

explicar aparentes incoerências relevadas em outro contexto datado, adjacente a esse 

último.      

 

Figura 107: àrea 1B, quadras N1009 E1033,5/35,5. Secção cumulativa. Autor: F. Stampanoni Bassi 

As duas principais anomalias encontradas nas idades dos contextos associados à Área 1 

estão ligadas às amostras PBUBS6027 e PBUBS9110, que apresentaram 

respectivamente idades de Cal AD 1485 a 1650 e Cal AD 520 a 635. O principal 

problema residia na aparente inversão estratigráfica dos dois contextos, sendo o 

superficial muito mais antigo do profundo. No entanto as duas datas estavam coerentes 

com as outras do sítio, sendo a mais antiga próxima da idade de Cal AD 385 a 535, 
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obtida para a amostra PBUBS1226, coletada na base da escavação da unidade N1079 

E983; enquanto a mais recente coincidia com as outras obtidas para a Casa 1.  A 

explanação de tal presumida incoerência nos leva a introduzir outra questão de interesse 

para a interpretação do processo de construção da estrutura doméstica estudada.    

Na figura 2, procurei apresentar os perfis de tais contextos na mesma secção, apesar do 

fato de os três não se apresentarem alinhados, mas defasados de cerca um metro na linha 

N-S (vide planta baixa da área 1B, parágrafo 4.). No entanto, há motivos para acreditar 

que estejam ligados por uma mesma cadeia operatória, associada ao preparo do fundo 

da casa e ao assentamento dos esteios. De fato, a data recente da amostra PBUBS6027, 

associadas com as evidências de estruturas de combustão conservadas na (superfície 

topográfica 2) e de feições relacionadas à decomposição de matéria orgânica no canto 

oeste do perfil, se explica com o fato da original superfície topográfica ter sido inclinada 

ao longo do eixo W-E. Segundo tal hipótese, a cadeia operatória de construção da casa 

começou pela escavação de uma larga cova para o assentamento do esteio; em seguida, 

o terreno foi nivelado, retirando sedimento da porção E (a), para preencher o setor W 

(a1) e a própria cova com o esteio já implementado. Nesse processo, algumas 

ferramentas utilizadas para calçar o poste foram inumadas (marcas de paus de madeira 

apodrecidos no canto W). Esta interpretação explica o fato da amostra PBUBS9110 ter 

dado uma data tão antiga, mesmo encontrando-se nas proximidades da superfície; e 

esclarece o porquê da formação das lentes de carvões e bolotas de cerâmica “boiando” 

no setor W do perfil, como também o acumulo de sedimentos associados à camada 1, 

logo ao W do esteio. Finalmente isso explica o porquê a maioria dos grandes esteios 

encontrados na escavação não apresentem claros sinais da cova de implantação, mas 

apenas o negativo de seu próprio volume.            

 

4.3 A casa Saracá, reconstituição hipotética 

A escavação de uma superfície de 76 m2 na área compreendida ao interno do 

semicírculo formado pelas lixeiras da Casa 1 forneceu as evidências necessárias para 

procurar definir alguns aspectos da organização espacial da estrutura doméstica. 

A localização de duas estruturas de combustão de grandes dimensões, mas com 

características diferenciadas, nas quadras N1002 E1039 e N1007/9 E1035,5, 

possibilitou um preliminar zoneamento de duas áreas de atividade possivelmente 

distintas. De fato, conforme tínhamos ressaltado no capítulo 3, a primeira feição (F.I), 

desenvolvia-se abaixo do piso de ocupação, apresentava o formato de uma bacia e era 
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composta por grande quantidade de carvão, argila queimada e coquinhos carbonizados. 

Já a segunda, tinha profundidade menor e o próprio formato elipsoidal aparecia menos 

definido, sendo que na faixa de transição da mancha de cinzas que delimitava suas 

porções norte e sul, estavam empilhadas numerosas vasilhas cuja reconstituição 

demonstrou tratar-se prevalentemente de pequenos pratos, cuias, tigelas e vasos 

globulares; sendo a maioria decorados. Dentro da feição, além de muito carvão de 

madeira, foram encontradas sementes carbonizadas que separamos em laboratório 

através de flotação. A grande quantidade de espécimes recolhidos foi triada e 

acondicionada nas instalações do laboratório da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM). Apesar de não termos ainda analisados os vestígios, foi possível reconhecer a 

ocorrência de fragmentos de espigas de milho carbonizadas, que indicam o 

processamento dessa planta que, nas sociedades amazônicas, reveste uma importante 

função; seja na dieta cotidiana, como também, sob forma de bebida fermentada, na 

ocasião de festas e em âmbito ritual.  

 

 
Figura 108: fragmento de espiga de milho carbonizada. Autor: M. Schock 

 

 

Portanto, o local onde encontra-se tal fogueira foi considerado como uma área de 

consumo de alimentos; ao passo que a feição I foi hipoteticamente relacionada a uma 

área multifuncional; possivelmente compreendendo atividades de preparo de alimentos, 

como também a produção de utensílios de uso cotidiano, entre os quais a confecção de 

vasilhas cerâmicas. Corrobora essa hipótese a presença de numerosas pequenas 

fogueiras nas proximidades, de vários bolos de argila não queimados, além da alta 
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densidade de fragmentos cerâmicos, associados a alguidares, potes com gargalo e 

assadores. 

No entanto, o parâmetro que contribuiu de forma mais efetiva para definir a organização 

espacial da estrutura doméstica foi a disposição dos negativos dos esteios encontrados 

entre a área 1A e 1B. De fato, como podemos ver nos croquis de planta baixa das duas 

áreas de escavação, foi detectado um claro alinhamento de quatro feições, formando os 

vértices de um paralelogramo com lado maior de 6 m e o menor de 2,8 m. As quatro 

feições (U2, Q2, T2 e V2 – vide figura 109) foram, portanto, consideradas 

contemporâneas. Consequentemente, foi possível proceder com o reconhecimento de 

outros alinhamentos, como também com a formulação de uma proposta de 

reconstituição hipotética da inteira estrutura doméstica. Para tanto, construímos algumas 

hipóteses em competição a partir da literatura etnográfica sobre as casas do alto Xingu e 

do alto rio Negro; e selecionamos as soluções estruturais mais plausíveis, tendo em vista 

as noções básicas de estática; sobretudo no que pertence o problema de construir uma 

estrutura estável, a partir de esteios fincados no solo de forma bastante superficial 

(como é o caso da maioria dos grandes esteios da Casa 1). Portanto, partimos da 

premissa que o peso da estrutura necessariamente tinha que ser distribuído sobre todos 

os elementos de suporte, os quais precisavam estar ligados entre si de modo tal que 

formassem uma estrutura sólida e robusta. Tal observação excluía a possibilidade de 

estruturas construídas a partir de um só alinhamento de esteios principais, como ocorre, 

por exemplo, nas casas do alto Xingu. No entanto, as casas comunais rionegrinas 

ofereciam uma solução técnica que podia responder às exigências de estática, de acordo 

com os elementos observados em campo.  

O procedimento de reconstrução hipotética da estrutura arquitectônica começou a partir 

do traçado de todos os possíveis alinhamentos, entre os esteios encontrados durante a 

escavação das áreas 1A e 1B. Em seguida, foram individuados os ângulos mais 

produtivos: ou seja, aqueles que permitiam a maior quantidade de alinhamentos; que 

corresponderam à orientação N-S e E-W magnética. Consideramos tais eixos como 

particularmente significativos por que: 1) sendo ortogonais, obtemperam às condições 

básicas de economia estrutural; 2) ajustam-se à direção do curso do sol, reproduzindo 

uma escolha recorrente em arquitetura, pelo fato de favorecer a iluminação do ambiente 

interno. 3) alinham-se perfeitamente com os dois principais vazios na disposição das 

lixeiras; e sugerem que o principal eixo de trânsito através da estrutura seja o E-W, 

corroborando a hipótese de orientação solar das aberturas da casa. Nesse caso o modelo 
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etnográfico de referência tinha de ser o xinguano, onde as entradas distribuem-se no 

lado comprido da casa.  

Além da procura de alinhamentos, foi testada também a disposição dos postes, em 

relação a diferentes figuras geométricas; podendo assim ser constatada a presença de 

elementos que indicam a superposição de estruturas quadrangulares com uma 

organização segundo um formato circular de 5 postes na porção sul da área plana, 

compreendida entre as lixeiras. Tal organização foi considerada coerente com o formato 

elipsoidal da estrutura doméstica, de acordo com numerosos exemplos etnográficos. 

Finalmente, os resultados obtidos foram projetados sobre a área não escavada a partir de 

um duplo eixo de simetria N-S e E-W, de modo que fosse possível completar a estrutura 

da casa. O resultado final mostrava certa coerência não somente com a disposição das 

lixeiras e das depressões consideradas os acessos à casa, como também, apresentava 

fortes analogias com as estruturas das malocas tukano do alto rio Negro. No entanto, a 

disposição dos negativos dos esteios demonstrava a ocorrência de um corredor vazio em 

correspondência da porção central, que bem se combina com a hipótese das entradas 

estarem dispostas no lado comprido da casa. 

Após essa fase, passou-se a reconstituir a hipotética estrutura arquitectônica, procurando 

testar a eventual coerência entre disposição dos esteios e suas possíveis conexões no 

telhado, através de caibros e ripas que deviam ser apoiados sobre uma cumeeira central, 

com uma técnica construtiva análoga àquela da maloca tukano. 

O resultado final aponta para uma disposição das feições arqueológicas coerente com o 

modelo hipotético apresentado, faltando na área de escavação um único esteio que 

tornaria o modelo perfeitamente plausível (vide figura 7): os circulos pretos 

correspondem às principais feições encontradas no registro arqueológico e o circulo 

branco na área 1B corresponde ao esteio que falta para concluir a estrutura apresentada. 

No entanto, ressaltamos que sua localização deveria estar em correspondência de uma 

quadra (N1011 E1033,5) que foi escavada somente em sua porção leste, não sendo 

possível excluir sua real presença.        

.  
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Figura 109: principais negativos de esteios da Casa 1. Autor: F. Stampanoni Bassi 
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Figura 110: Alinhamentos dos negativos de esteios mais produtivos. Duplicação segundo o eixo de simetria N-S e construção hipotética do contorno da casa. Autor: F. Stampanoni Bassi 

i
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Figura 111: Esquema ilustrativo do processo de reconstituição hipotética da estrutura doméstica parcialmente escavada no sítio Bom Socorro. Autor: F. 

Stampanoni Bassi   

Em cima da página, no mapa topográfico de micro-relevo, são evidenciadas as áreas elevadas (em coloração clara) que correspondem as estruturas de lixeira, 

formando um semi-elipse interrompido ao E e W por duas baixadas que indicam às áreas de acesso da casa. Ao interno desse semi-elipse encontram-se (em branco) 

as três áreas de intervenção arqueológica que, na ordem de S a N, são: a escavação da área de lixeira, a área 1ª e a área 1B. Nas últimas duas é evidenciada a 

localização dos negativos de esteios encontrados na escavação (em preto); e são projetados de forma especular os mesmos pontos na área não escavada (em 

vermelho). A partir de uma análise dos possíveis alinhamentos entre pontos, são determinados os dois eixos mais produtivos, os quais são perpendiculares e 

correspondem aos lineamentos N-S e E-W. O eixo E-W é coerente com as duas depressões na disposição das lixeiras e foi considerado a principal diretriz de fluxo 

na estrutura, determinando assim a orientação das principais entradas da casa. 

A partir da comparação com a estrutura arquitectônica das malocas tukano do alto rio Negro (figura 111-1), e de acordo com a específica topografia do local e da 

organização espacial das lixeiras, é proposto um modelo construído a partir da duplicação da planta baixa a partir da rotação de 180° sobre o eixo mediano menor 

da estrutura (figura 111-2). Finalmente a planta baixa assim construída é comparada com os dados espaciais obtidos na escavação da unidade doméstica do sítio 

Bom Socorro; são apontadas algumas analogias estruturais e é ressaltada a organização dos postes coerente com a nova diretriz principal de fluxo ao interno da 

estrutura. 
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Figura 112: planta baixa e reconstituição parcial da estrutura arquitectônica da Casa 1, com localização das principais feições arqueológicas. Autor: A. Stampanoni 

Bassi 
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Figura 113: reconstituição hipotética de uma unidade doméstica do sítio Bom Socorro. Autor: A. 

Stampanoni Bassi. 

 

4.4 As análises de solo: resultados e comparação com o contexto etnográfico 

 

4.4.1 As análises de solo 

Foram coletadas e enviadas para análise química nos laboratórios da escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) 100 amostras de solo provenientes de três 

estruturas domésticas (Casa 1, 2, 3. Vide figura 108).  

Todas as amostras foram analisadas para medição dos seguintes 16 parâmetros, que 

caracterizam a variabilidade da composição química do solo e algumas suas 

propriedades: pH, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Fe, Mn, Zn, acidez potencial (H+Al), calculo da 

soma de bases trocáveis (SB), capacidade de troca de cátions (CTC), saturação da CTC 

por bases (V); Carbono Orgânico (CO) e Materia Orgânica (MO).  

Os métodos de extração em laboratório compreenderam: 

pH em CaCl2 0,01 mol L-1; fósforo (P) método clorométrico extraído com resina 

trocadora de íons; potássio (K) extração com resina trocadora de íons e determinação 

em espectrofotômetro de emissão atômica; cálcio (Ca) e magnésio (Mg) extração com 

resina trocadora de íons e determinação em espectrofotômetro de emissão atômica; 

acidez potencial (H+Al) extraído com tampão SMP; boro (B) extração com água quente 

e determinação por clorometria; cobre (Cu), zinco (Zn), manganês (Mn) e ferro (Fe) 

extração com DTPA e determinação por espectrofotometria de absorção atômica; 

carbono orgânico (CO)/matéria orgânica (MO) método clorométrico (Manual de análise 

química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. IAC, 2001). 
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Os resultados das análises (vide apêndice E) foram sucessivamente organizados 

segundo as diferentes áreas de coleta (Casa 1, Casa 2 e Casa 3). 

A variação na concentração de cada elemento medido foi representada em mapas de 

distribuição, realizados com o programa de elaboração de superfícies topográficas 

SURFER, de maneira tal que a localização dos pontos de coleta esteja representada 

conforme suas coordenadas (X e Y), distribuídas ao longo do nível de transição entre a 

camada de terra preta e a camada 2, correspondente ao piso de ocupação identificado 

nas áreas de escavação 1A e 1B (Casa 1). As coordenadas Z de cada ponto, portanto, 

representam os valores medidos em laboratório para cada específica amostra. Sendo 

assim, os mapas de distribuição representam, através de um gradiente de cores que vai 

do preto ao branco, a variação dos teores químicos para cada ponto de coleta; de forma 

tal que à cor preta correspondam as concentrações químicas mais baixas e à cor branca 

as mais elevadas. 

Em determinados locais, distribuídos nas diferentes áreas (Casa 1, Casa 2 e Casa 3) e 

segundo os diferentes contextos (casa, lixeira e fora do sítio arqueológico), foram 

realizadas coletas de colunas de sedimento verticais, amostrando a variação na 

concentração dos elementos químicos ao longo da estratigrafia, para controlar a 

ocorrência de padrões de percolação diferenciados para cada elemento e/ou em cada 

contexto amostrado. Esta estratégia serviu para detectar eventuais vieses decorrentes da 

escolha de analisar amostras da mesma camada. 

 

4.4.2 Casa 1: mapeamento da variabilidade química na Área de escavação 1B 

Os resultados das análises das amostras de solo provenientes da área 1B contribuíram 

para delinear algumas divisões espaciais ao interno da unidade doméstica 1, em certa 

medida corroborando as hipóteses propostas no parágrafo 4.3. 

De forma geral, foi possível demonstrar que, em correspondência da entrada da casa, 

encontra-se uma área com baixa concentração de quase todas as classes de elementos 

analisados; reforçando a ideia que essa zona se conformasse como um corredor de 

fluxo, caracterizado pela baixa ocorrência de atividade que possam alterar a composição 

química do solo. No entanto, concentrações de elementos foram detectadas em volta de 

tal setor, e, sobretudo, em correspondência da área de consumo de alimentos e na 

porção sul e leste da escavação. Segundo quanto argumentado em precedência, tais 

setores poderiam representar a faixa de transição entre a parte comunitária ao centro da 
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casa e a zona caracterizada por intensas atividades de produção de alimentos e de 

moradia das famílias, que possivelmente se encontram entre a zona sul da estrutura e as 

porções leste e oeste. 

Outra contribuição das análises químicas tem a ver com a interpretação da grande 

fogueira localizada na quadra N1011 E1035,5 (feição I). Neste caso a baixa 

concentração de teores químicos na feição condiz com o fato do contexto ser mais 

antigo, apesar do fato que hoje em dia encontra-se próximo da superfície (discutimos a 

questão da interpretação do processo de formação do deposito no parágrafo 4.2).  

Aqui em seguida apresentamos os resultados do mapeamento químico da área 1B, 

segundo os nove parâmetros mais representativos da variabilidade observada.  
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Figura 114: casa 1-Área 1B. Mapa de distribuição dos teores de pH. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 115: casa 1-Área 1B. Mapa de distribuição dos teores de Ca. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 116: casa 1-Área 1B. Mapa de distribuição dos teores de Mg. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 117: casa 1-Área 1B. Mapa de distribuição dos teores de K. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 118: casa 1-Área 1B. Mapa de distribuição dos teores de Mn. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 119: casa 1-Área 1B. Mapa de distribuição dos teores de P. Autor: F. Stampanoni Bassi 
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Figura 120: casa 1-Área 1B. Mapa de distribuição dos teores de Zn. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 121: casa 1-Área 1B. Mapa de distribuição dos teores de Cu. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 122: casa 1-Área 1B. Mapa de distribuição dos teores de MO. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 123: mapeamento da variabilidade química na Área de escavação 1A, ao longo da estratigrafia. 
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Figura 124: mapeamento da variabilidade química na Área de escavação 1A, ao longo da estratigrafia. 
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4.4.3 Mapeamento da variabilidade química na lixeira da Casa 1 

 

Figura 125: Casa 1-Lixeira. Distribuição dos teores químicos ao longo da estratigrafia. Autor: 

F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 126: casa 1-Lixeira. Distribuição dos teores químicos ao longo da estratigrafia. Autor: F. 

Stampanoni Bassi. 
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A comparação entre as três áreas amostradas para a Casa 1, compreendendo 1A, 1B e 

lixeira, nos mostra algumas tendências que podem resultar relevantes para a 

interpretação dos dados produzidos nas outras duas hipotéticas áreas domésticas que 

apresentaremos logo em seguida. 

A principal observação é que os elementos químicos apresentam tendências 

diferenciadas quanto a seu comportamento ao longo da estratigrafia, portanto a 

estratégia de amostragem adotada, ou seja, aquela de coletar amostras provenientes da 

mesma camada, pode apresentar fortes vieses quando a profundidade da mesma é muito 

descontínua; como no caso da ocorrência de estruturas monticulares. Além disso, a 

lixeira não se destacou do contexto doméstico de forma clara, podendo até apresentar 

teores menos elevados em relação à área 1A para numerosas variáveis, inclusive aquelas 

que, segundo Schmidt (2010), deviam marcar fortes descontinuidades, como, por 

exemplo, a concentração de MO e P. De fato, os valores de Matéria Orgânica que se 

encontram nas fogueiras podem resultar análogos e até superiores àqueles medidos nas 

áreas de descarte. No entanto, altos teores de MO podem estar representando também 

áreas de preparo de alimentos, como ressalta também Schmidt em relação às áreas de 

processamento de mandioca nas aldeias kuikuro.  

Desta maneira sugerimos que as áreas de atividades domésticas ao longo do tempo 

acabem se homogeneizando com as lixeiras, sobretudo quando há um fluxo direto de 

matéria entre as duas.   

Nos próximos dois parágrafos vamos então indagar em que medida seja possível 

detectar áreas de descarte e fundos de casas; procurando, em seguida, comparar os 

resultados das três áreas amostrais, com o objetivo de testar a hipótese segundo a qual a 

área mais próxima do barranco deveria caracterizar-se por um impacto antrópico maior, 

devido ao fato de ter sido o setor preferencial de ocupação do sítio.  
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4.4.4 Mapeamento da variabilidade química na Casa 2 

 

 
Figura 127: Casa 2. Mapa de distribuição dos teores de Mg, Mn, Ca e P. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 128: Casa 2. Mapa de distribuição dos teores de MO, Cu, Zn e pH. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Como podemos notar na representação gráfica dos resultados das análises, o contexto da 

Casa 2 resulta ser bastante didático, havendo uma substancial covariação entre a 

localização das lixeiras observadas durante o mapeamento de 2012 e a distribuição dos 

picos de concentração dos elementos. De fato, os maiores acúmulos de elementos 

químicos ou convergem encima das lixeiras, ou formam um anel ao redor da área 

central onde, muito provavelmente, devia estar assentada uma casa.  

Nesse local, como vimos no capítulo 3, foi realizada a escavação de uma unidade nas 

proximidades do barranco (nos mapas sua localização é marcada com um quadradinho 

preto); e se obteve uma data de Cal AD 1430 a 1485 para uma pequena estrutura de 

combustão na base da terra preta.  

O fato que esse contexto tenha uma idade contemporânea àquelas produzidas para a 

Casa 1, corrobora a hipótese de que as duas áreas fossem ocupadas no mesmo período.  

A presença de maiores concentrações de elementos químicos nessa área em relação a 

área 1 corrobora a hipótese que, ao longo do tempo, esse setor do sítio foi ocupado de 

forma mais constante em relação às àreas mais distantes do barranco.  
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Figura 129: casa 2-Lixeira. Distribuição dos teores químicos ao longo da estratigrafia. Autor: F. 

Stampanoni Bassi. 
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Figura 130: casa 2-Lixeira. Distribuição dos teores químicos ao longo da estratigrafia. Autor: F. 

Stampanoni Bassi. 
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4.4.6 Mapeamento da variabilidade química na Casa 3 

Essa área apresenta um ponto com alta concentração de Mg, Ca, P, MO, Zn em 

correspondência da porção central da hipotética estrutura doméstica, conformando-se  

como a maior anomalia com relação ao modelo proposto. Tal concentração é 

compatível com a presença de uma lixeira; no entanto não foram observadas alterações 

da profundidade do pacote antrópico. Outra alternativa para explicar o fenômeno 

poderia ser que a coleta interceptou uma feição ao interno de uma casa, como, por 

exemplo uma fogueira ou uma área de armazenamento. 

De qualquer forma, para incrementar nossa capacidade analítica sobre tais resultados, 

procuramos submeter os dados a uma análise estatística de variância multivariada, para 

controlar, segundo todos os parâmetros disponíveis o quão se diferenciam as lixeiras das 

casas e das fogueiras.   
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Figura 131: casa 3. Mapa de distribuição dos teores de Mg, Mn, Ca e P. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 132: casa 3. Mapa de distribuição dos teores de MO, Cu, Zn e pH. Autor: F. Stampanoni Bassi. 
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Figura 133: análises de solo coletadas fora do sítio arqueológico 
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Figura 134: análises de solo coletadas fora do sítio arqueológico 
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4.4.5 Análise estatística das amostras de solo 
 

 
Figura 135: análise de variância multivariada - MANOVA/CVA com os dados logaritmizados. As 

bolas vermelhas correspondem às lixeiras, as bolas verdes correspondem às fogueiras e as bolas azuis 

às casas. O eixo 1 explica 67,9% da variação e o eixo 2 explica 32,81%. 

 

 
Figura 136: análise de variância multivariada - MANOVA/CVA com os dados logaritmizados. Casa1: 

bolas pretas; Casa2: bolas amarelas; Casa3: bolas rosa. Oeixo 1 explica 72,43% da variação, o eixo 2 

explica 27,57%. Autor A. Nogueira. 
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Os parâmetros analisados para as amostras de solos foram também submetidos a uma 

Análise de Variância Multivariada (MANOVA/CVA) para as categorias casas, 

fogueiras e lixeiras. Para determinar quais parâmetros contribuíram significativamente 

para a diferença encontrada entre as categorias foram utilizados dois métodos 

estatísticos complementares: ANOVA one-way e o teste de Kruskal-Wallis sempre que 

os pressupostos de distribuição normal e variância igual das amostras não eram 

atingidos. Todos os testes estatísticos foram efetuados através do programa PAST 

(Hammer et al., 2010). 

Os resultados das análises estatísticas e o teste Hotelling demonstram que existe uma 

diferença significativa entre as categorias de casas, lixeiras e fogueiras (p<0,05) (vide 

figura 30). Os atributos que mais contribuíram para a separação das categorias foram: 

Mn, pH, MO, P, K, H+Al, Cu e CO. Todos eles apresentaram diferença significativa no 

teste Kruskal-Wallis e/ou no teste one way Anova (p<0,05). 

O segundo gráfico mostra que existe diferença significativa entre as três casas 

abordadas no sítio, tal diferença é confirmada polo teste Hotelling (p<0,05). Os 

atributos que mais contribuíram para a separação das categorias foram: Mn, Zn, Ca, Fe, 

P, Mg e SB. Todos eles apresentaram diferença significativa no teste Kruskal-Wallis 

e/ou no teste one-way Anova (p<0,05). 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISE DA CERÂMICA 

 

Nesse capítulo vamos tratar dos artefatos cerâmicos coletados em campo e vamos 

discutir sua inserção dentro do panorama cronológico e cultural regional. Além disso, 

apresentaremos os métodos e os dados a partir dos quais procuramos fornecer alguns 

elementos úteis para a análise do sistema tecnológico que tem se afirmado na área de 

estudo durante a fase final do período pré-colonial; finalmente, iremos examinar os 

resultados obtidos à luz da nossa hipótese de trabalho e dos problemas que surgem do 

estudo das fronteiras culturais na Amazônia.  

A amostra a partir da qual são desenvolvidas as análises, como vimos, é construída 

principalmente com base na investigação de um contexto doméstico; mas compreende 

também artefatos, com distribuição regional, para os quais não foi possível estabelecer 

associações diretas com estruturas que nos informem sobre seu desempenho em termos 

sociais com o mesmo nível de resolução. Portanto, o método que orienta toda a pesquisa 

é necessariamente comparativo e estrutura-se sobre a articulação de dados que 

apresentam níveis de aproximação contextual diferenciados, que, se em alguns casos 

possibilitam também a formulação de interpretações a partir de analogias etnográficas, 

de forma geral, precisam ser confrontados com as informações provenientes do registro 

arqueológico de uma região mais ampla, que abrange todo o médio curso do rio 

Amazonas e adjacências.   

Como vimos ao longo desta pesquisa, à base das nossas argumentações está a ideia que 

a interpretação da mudança cultural na área de estudo deva ser refinada a partir de 

perspectivas que abordem a variabilidade artefatual, articulando análises em escala 

regional como também local; pois consideramos o objeto de estudo como o resultado de 

práticas que ocorreram em múltiplas escalas da vida social. Segue que um problema 

específico com o qual nos deparamos é interpretar a relação entre variação diacrônica e 

sincrônica. Portanto, o processo analítico que vamos apresentar implica uma tensão 

epistemológica constante entre duas abordagens. De um lado, os desdobramentos do 

método de classificação histórico-cultural adotado no Brasil a partir da implantação do 

PRONAPA; o qual foca na descrição da mudança cultural ao longo do tempo e do 

espaço, com uma perspectiva ecológica e evolutiva (Meggers e Evans, 1961; 1970). Do 
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outro, as abordagens que procuram identificar as dinâmicas subjacentes à formação de 

grupos que compartilham ideias e regras a respeito da produção e utilização da cultura 

material; as quais consideram a tecnologia como um sistema complexo que reflete 

numerosos âmbitos da vida social (Rouse, 1955; 1960; DeBoer et al., 1996; DeBoer e 

Lathrap, 1979; Raymond, 1995). 

De fato, depois de décadas durante as quais esses dois métodos analíticos polarizaram 

interpretações contrastantes do registro arqueológico amazônico, nos últimos anos está 

sendo proposta uma síntese que procura estabelecer um diálogo proveitoso entre as duas 

perspectivas, a partir de uma abordagem contextual que articula diferentes dimensões do 

registro arqueológico, como também um número maior de parâmetros analíticos da 

variabilidade cerâmica (Neves, 2011). Para aprofundar tal temática e se adentrar nas 

discussões metodológicas sobre a trajetória das análises cerâmicas na arqueologia 

amazônica aconselhamos um artigo de Helena Pinto Lima, recentemente publicado na 

Revista de Arqueologia do Museu Paraense Emilio Goeldi (Lima, 2015). Aqui, no 

entanto, nos limitamos a tocar nos assuntos específicos que interessam mais de perto a 

metodologia adotada nesta pesquisa, procurando apenas esboçar o quadro teórico geral 

dentro do qual se insere nosso estudo; o qual, em grande parte se enquadra na proposta 

avançada por Lima, apesar de aqui tratarmos a mudança cultural com uma perspectiva 

que tem recebido pouca atenção no contexto da Amazônia central: a investigação de 

uma fronteira cultural regional a partir da variabilidade cerâmica encontrada ao interno 

de uma unidade doméstica.  

Desta maneira, se pretende contribuir para a construção de uma história indígena de 

longa duração na qual a classificação cultural continua desempenhando uma importante 

função para comparar diferentes contextos e formular novas hipóteses. No entanto, 

nesta ótica, a taxonomia não representa mais o objetivo da pesquisa; e suas categorias, 

longe de serem consideradas como compartimentos estanques, tornam-se o campo de 

análise no qual se pretende investigar os mecanismos através dos quais se articulam 

sistemas culturais fluidos em interação. Pressupõe-se, portanto, que sua dinâmica seja 

informada por numerosos modos de ação e representação que não podem ser pensados 

exclusivamente como fatores recursivos, já que incluem elementos de variância que 

operam nos diferentes âmbitos das relações de poder e identidade (no sentido mais 

amplo possível dos termos), não menos de quanto sejam condicionados por fatores 

ambientais. Tais categorias, de fato, se refletem nas escolhas tecnológicas e estéticas, 

como também na receptividade seletiva do Outro; e jogam um importante papel na 
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seleção dos traços culturais que se encontram embutidos nos diferentes estilos 

tecnológicos, os quais, como sugere Barreto (2013:12), podem ser utilizados como 

ferramentas ideológicas para reafirmar diferentes ontologias culturais.  

Um caso específico que procuraremos examinar nesse parágrafo é aquele da tradição 

Saracá, a qual foi definida como conjunto autônomo por Mário Simões e colaboradores 

(vide parágrafo 1.4). Tal categoria será analisada com o objetivo de testar sua coerência 

interna, serão definidos alguns parâmetros para sua contextualização cronológica e será 

posta em discussão sua relação com outros conjuntos cerâmicos da região. Por fim, será 

avaliada a hipótese segundo a qual as cerâmicas pertencentes a tal tradição representem 

um correlato material da formação e manutenção de uma fronteira cultural no médio 

Amazonas durante a fase final do período pré-colonial. 

5.1  Procedimentos analíticos 

 

Figura 137: Parte do material limpo e organizado segundo sua proveniência, durante as análises nas 

instalações do laboratório de Arqueologia do Museu Amazônico/UFAM. Autor: M. Cavallini. 

Todos os fragmentos cerâmicos coletados em campo foram sujeitos a um procedimento 

de limpeza em laboratório cujo protocolo foi desenvolvido para limitar ao máximo a 

perda de informações contidas seja na superfície do artefato como também no 

sedimento diretamente associado ao mesmo. No entanto, devido à heterogeneidade da 
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amostra no que concerne às específicas características de cada peça, seu grau de 

fragmentação e seu estado de conservação, escolheu-se de aplicar, de caso em caso, 

diferentes técnicas que compreenderam: a lavagem com água e/ou a limpeza a seco 

(com bisturi, palitos de madeira e algodão esterilizado), a limpeza parcial e a coleta 

separada do sedimento associado. 

Em seguida, o material foi computado, pesado e foi selecionada a amostra a ser 

submetida à análise descritiva, para a qual foram escolhidos todos os fragmentos cujo 

lado maior tivesse pelo menos dois centímetros de comprimento. Os fragmentos 

selecionados foram numerados e cada peça recebeu um código alfanumérico de 

reconhecimento compreendendo uma sigla para determinar o sítio de procedência, o 

número associado ao específico contexto ao interno do qual o artefato foi coletado (PN) 

e um número que identifica cada fragmento.  

O universo amostral compreendeu 5.281 fragmentos de cerâmica e a análise foi 

estruturada a partir da compilação de uma ficha na qual cada artefato é descrito a partir 

de 156 atributos (vide figura 138). 

A análise descritiva teve como objetivo a produção de uma base de dados a partir da 

qual organizar a variabilidade artefatual segundo diferentes parâmetros, que podem ser 

pormenorizados de acordo com as seguintes categorias: contexto, manufatura, forma, 

decoração e filiação cultural. As primeiras podem ser consideradas categorias da análise 

descritiva stricto sensu, já a última (filiação cultural) é o resultado de uma classificação 

e implica um caráter inferencial. Portanto, foi definida de forma preliminar e hipotética 

durante esta fase analítica e sua coerência interna foi sucessivamente submetida ao teste 

estatístico. Isto se deve ao fato que os artefatos cerâmicos da região do baixo rio Urubu 

são ainda relativamente pouco conhecidos e sua classificação dentro de categorias 

histórico-culturais está até agora em fase de elaboração. No entanto, nosso problema de 

pesquisa foi formulado a partir da hipótese da ocorrência de uma fronteira cultural no 

rio Urubu e a própria base empírica sobre a qual foi construída tal hipótese tem seus 

alicerces no conceito de cultura arqueológica e, mais no específico, nas categorias de 

síntese histórico-cultural como fase e tradição.  

Isto posto, vamos começar pela explicitação da teoria e do método com o qual 

abordamos a categoria analítica da filiação cultural, para, em seguida, tratar dos outros 

parâmetros que de fato contribuíram não somente para tal classificação, como também 

para a interpretação contextual da variabilidade e do próprio processo de mudança. 
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Figura 138: Luiza Vieira analisando na lupa e Daniel Azevedo desenhando.  Autor: M. Cavallini. 
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Figura 139: Ficha de análise cerâmica. 

 

Praticamente todo o raciocínio antropológico se funda sobre a ideia que a variabilidade 

cultural é descontínua. Este fato reflete-se no mundo da materialidade, pois distintos 

grupos sociais produzem artefatos que se diferem seja do ponto de vista funcional que 

estético, devido à própria variação cultural e às diferentes práticas sociais nos quais 
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estão envolvidos. Uma cultura arqueológica é um conjunto de tipos de artefatos 

recorrentes durante um determinado período num dado lugar. Todavia, não 

necessariamente é um correlato material de um específico grupo humano do passado, 

mas, propriamente, delimita espacial e temporalmente um campo de interação que 

compreende comunidades como também indivíduos que compartilham práticas e 

informação.   

As categorias de síntese histórico-cultural como as fases e as tradições foram propostas 

para descrever diferentes relações entre a distribuição artefatual e as variáveis de espaço 

e tempo. Desta maneira, procuram representar em diversas escalas a variação das 

culturas arqueológicas. As fases correspondem, na arqueologia amazônica, a conjuntos 

de tipos de artefatos que recorrem em escala regional durante um período que 

normalmente cobre um arco de alguns séculos. As tradições, diversamente, são 

consideradas categorias que englobam uma maior variabilidade estilística e delimitam a 

ocorrência de substratos culturais distribuídos em escala macrorregional e com maior 

profundidade cronológica. Segue que as duas categorias abordam o mesmo fenômeno, a 

variação cultural, com escalas diferentes; portanto, são utilizadas como instâncias 

hierarquizadas em um sistema de classificação.  

O sistema taxonômico utilizado para ordenar os artefatos da Amazônia pré-colonial 

pode ser representado como uma estrutura em formato de árvore composta por 

categorias. Na raiz da estrutura tem uma instância (a tradição), cujas propriedades 

aplicam-se a todas ao outras subcategorias (fases, tipos e artefatos). Os nós superiores 

constituem as instâncias mais específicas e suas propriedades caracterizam o subgrupo 

do total dos objetos classificados na inteira taxonomia (vide figura 140). 

O procedimento analítico ao qual foram submetidos os artefatos cerâmicos coletados 

durante as intervenções de subsuperfície, conforme vemos no esquema proposto na 

figura 140, compreende três estágios: a análise descritiva, a classificação cultural e o 

teste estatístico. 

O primeiro leva a subdivisão de cada artefato (mais frequentemente cada fragmento de 

vaso) em 156 atributos que descrevem as características específicas do objeto segundo 

parâmetros analíticos que as agrupam em quatro diferentes classes. 
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Figura 140: Esquema taxonômico/analítico simplificado. 

O resultado de tal procedimento, como antecipamos no começo do parágrafo, é uma 

base de dados organizada segundo uma lógica classificatória que permite articular um 

grande número de informações. Estas últimas descrevem os aspectos principais do 

sistema tecnológico, à medida que procuram caracterizar as diferentes escolhas tomadas 

pelos/as ceramistas durante a cadeia operatória da produção; além disso, incluem 

informações entorno do uso das vasilhas, de seu descarte e, quando possível, também de 

sua reutilização.     

As classes de contexto, manufatura, forma e decoração (as categorias analíticas no 

esquema da figura 140) orientam a análise, enquanto organizam a variabilidade dos 

atributos, permitindo estabelecer generalizações sobre a frequência de tipos cerâmicos 

recorrentes e sua distribuição espacial e estratigráfica. Em segundo lugar, possibilitam a 

análise da variabilidade a partir de específicas classes e, em tal maneira, permitem 

determinar o papel de cada variável no processo de mudança. 

O segundo estágio analítico corresponde à classificação cultural. Contrariamente àquilo 

que vimos para a análise descritiva, o procedimento, nesse caso, leva ao 

estabelecimento de categorias de escala hierárquica superior e, portanto, implica um 

movimento que vai do particular (o atributo) ao geral (a tradição).  

O primeiro passo nessa direção é a determinação de unidades mínimas com significado 

cultural, os modos (Rouse, 1939). Tais instâncias analíticas podem ser consideradas 
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como uma classe intuitiva cultural de atributos de objetos singulares (Dunnel, 2006: 

200), portanto, seu principal objetivo é a conversão da classificação genérica descritiva 

em classificação cultural. 

O procedimento com o qual foram definidos é de natureza comparativa e embasou-se no 

confronto dos artefatos da nossa amostra com os dados descritivos das cerâmicas das 

regiões limítrofes, com foco no isolamento dos atributos (ou dos grupos de atributos) 

considerados diagnósticos das diversas fases que caracterizam as sequências crono-

culturais da Amazônia central e do médio Amazonas. Cabe aqui lembrar que nossa 

hipótese preconiza que o estilo Saracá seja um correlato material da interação de grupos 

produtores das cerâmicas filiadas às tradições Borda incisa, Polícroma e Inciso 

Ponteada, na época da expansão das últimas duas, em detrimento da primeira. 

 
Figura 141: Diagrama de Venn representando nossa hipótese. 

 

Portanto a metodologia com a qual foram segregados os modos levou em consideração 

o fato que o que é cultural varia ao longo do espaço/tempo; e um atributo ou um 

conjunto de atributos pode ser considerado um modo somente em um dado contexto 

específico. Em vista disso, foi compilada uma lista de modos hipotéticos da qual foram 

excluídos todos os atributos que apresentam uma distribuição relativamente homogênea 

ao longo das sequências regionais, bem como aqueles cuja popularidade pode ter forte 

dependência de fatores ambientais como a cor da pasta, alguns tipos de antiplásticos e a 

queima; apesar do fato que, em alguns ccontextos particulares, foi possível demonstrar 
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sua estreita correlação com práticas culturais, como no caso das cerâmicas da fase 

Paredão, na região da confluência dos rios Negro e Solimões (Moraes, 2013; 2006). 

Tabela 3: Lista dos Modos selecionados na literatura regional e presentes na nossa amostra. 

 Tradição Borda Incisa 

+ Pocó/Açutuba 

Tradição Polícroma da 

Amazônia 

Tradição  

Inciso Ponteada 

Tradição  

Regional Saracá 

Ponteado simples / Ponteado simples Ponteado simples 

/ / / Ponteado arrastado 

Ponteado repuxado / / Ponteado repuxado 

/ / / Ponteado estampado 

/ / / Carvão+Pintado 

Lábio acanalado / Lábio acanalado Lábio acanalado 

Cesta com alça / Cesta com alça Cesta com alça 

/ / / Colarinho+ 

+Inciso+Gregas 

/ Flange mesial 

+Acanalado+ Gregas 

/ / 

Engobo branco+ Pintura 

vermelha 

Engobo branco+ Pintura 

vermelha 

/ / 

/ Borda reforçada+ 

Apontada 

/ Borda reforçada+ 

Apontada 

Esfera aplicada / Esfera aplicada / 

Aplique+zoomorfo / Aplique+zoomorfo / 

/ Antropomorfo Antropomorfo / 

Lábio+ Inciso fino / Lábio+ Inciso fino Lábio+ Inciso fino 

Flange labial+ Inciso fino / / Flange labial+ Inciso fino 

Inciso fino+ Ondulado / Inciso fino+ Ondulado / 

Inciso fino+ Linhas 

inclinadas 

/ Inciso fino+ Linhas 

inclinadas 

Inciso fino+ Linhas 

inclinadas 

Inciso fino+ Linhas zig-zag / Inciso fino+ Linhas zig-zag / 

/ / Rolete aplicado / 

/ / Pedestal 4 pés Pedestal 4 pés 

Escovado / Escovado / 

 

A partir do estudo da interação de tais modos, que refletem padronizações no 

comportamento dos artesãos em regiões limítrofes ao longo do tempo, pretende-se 

construir hipóteses sobre a difusão de práticas que implicam a ocorrência de fluxo de 

informação entre diferentes comunidades, possibilitando a investigação de eventuais 

estratificações no campo da interação social regional, conforme argumentamos no 

parágrafo 3 do segundo capítulo desta tese. No entanto, como dissemos pouco antes, os 

modos são considerados atributos de objetos singulares; sendo assim, suas diferentes 

combinações têm que ser analisadas à luz de categorias de grau superior, que possam 

dar conta de descrever o artefato em sua totalidade. Tais categorias sintéticas são 

representadas pelos tipos (140), os quais são definidos a partir dos modos, mas 

articulam também atributos que, em isolamento, não se configuram como traços 
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culturais. Entre eles, revestem um papel de fundamental importância as formas, já que 

se trata de uma classe paradigmática de objetos. 

Os tipos, portanto, ampliam e contextualizam o repertório cultural e são menos 

intuitivos pelo fato que são formulados como unidades de estudo definidas em termos 

de modos e atributos; e são utilizados como elementos de definição na escala superior 

das fases (Dunnel, 2006: 202). Como veremos em seguida, para a formulação dos tipos 

foi necessário reconstituir o maior número possível de morfologias de vasos, apesar do 

fato que é inexato considerar os tipos como grupos de objetos, mas sim como classes 

que estipulam as condições necessárias e suficientes para a afiliação cultural.  

Ainda uma vez, a perspectiva adotada para a classificação cultural é essencialmente 

comparativa: os tipos potenciais individuados na área de estudo são inicialmente 

confrontados com aqueles provenientes das regiões limítrofes. Para além do registro 

cerâmico, outras variáveis contribuem de forma substancial para a interpretação, 

especialmente as informações contextuais. De fato, as últimas duas décadas de 

pesquisas arqueológicas nos âmbitos do Projeto Amazônia Central antes, e do 

Laboratório de Arqueologia dos Trópicos (MAE/USP) logo em seguida, levaram à 

construção de uma base de dados que articula numerosas variáveis do registro 

arqueológico da área de confluência dos rios Negro e Solimões e da calha do médio e 

baixo Madeira, para citar apenas os locais confinantes, respectivamente ao oeste e sul, 

com a nossa área de pesquisa (Py-Daniel, 2015; Lima, 2014; Moraes, 2013; Tamanaha, 

2013; Moraes e Neves, 2012; Neves, 2012; Mongeló, 2011; Neves, 2011; Castro, 2009; 

Py-Daniel, 2009; Lima, 2008; Neves, 2008; Arroyo-Kalin, 2008; Rebellato, 2007; 

Chirinos, 2006; Lima et al., 2006; Moraes, 2006; Neves e Petersen, 2006; Machado, 

2005; Donatti, 2003; Lima, 2003; Neves et al., 2003; Petersen et al., 2001; 

Heckenberger et al., 1998). Graças a tais investigações não somente foi possível 

estabelecer uma sólida cronologia regional para a Amazônia central; como também foi 

refinada a classificação cultural a partir do estudo da covariação entre tecnologia e 

decoração cerâmica, forma, extensão e duração dos assentamentos, a presença de solos 

antrópicos, estruturas de terra como montículos e valas e, por fim, a ocorrência de 

diferentes práticas funerárias. A articulação de tais parâmetros forneceu a base analítica 

para a interpretação da variabilidade artefatual e levou à proposta de uma história 

cultural complexa, na qual fases e tradições tendem a apresentar regionalmente períodos 

de coocorrência que foram interpretados em maneiras diferentes de caso em caso. 

Conforme vemos no esquema representado na figura 142, na Amazônia central há um 
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padrão de mudança cultural bastante marcado que se situa entorno do final do segundo 

milênio AP e que se caracteriza pelo aparecimento de uma nova cultura arqueológica, a 

fase Guarita, que gradualmente encerra uma sequência de fases regionais associadas à 

tradição Borda Incisa. 

 

Figura 142: Cronologia cultural da área de estudo e das regiões limítrofes. A fase Saracá é 

hipoteticamente equiparada do ponto de vista cronológico com a fase Guarita, já que as duas 

componentes se encontram comunmente misturadas. 

 

Na transição entre baixo e médio Amazonas, representada aqui pelas sequências dos 

rios Trombetas e Nhamundá, se verifica uma situação análoga: com um padrão de 

mudança caracterizado pelo aparecimento de ocupações associadas à tradição Inciso-

Ponteada (Guapindaia, 2008). No centro da representação gráfica, que se refere ao 

contexto do médio Amazonas e de nossa área de estudo, podemos observar como o 
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surgimento da chamada tradição Regional Saracá e da fase Guarita/Miracanguéra 

(Barbosa Rodrigues, 1892) caracterize essa mesma época de transformação. 

A partir deste quadro histórico e cultural, que, de forma geral, foi interpretado dentro de 

uma perspectiva na qual a migração de povos é considerada a principal causa de 

mudança e as fases são apresentadas como categorias relativamente fechadas 

delimitando a distribuição de grupos socioculturais (Meggers e Evans, 1961), o 

problema que pretendemos abordar é a descrição das dinâmicas de formação e 

manutenção daquilo que parece ser um repertório cultural híbrido. Tal fenômeno é 

representado pela disposição de modos considerados diagnósticos de diferentes fases 

dentro de tipos que possivelmente conformam uma nova categoria de artefatos com 

distribuição regional. Assim, ao discutir os materiais filiados à tradição Saracá, tratamos 

um assunto que já foi objeto de controvérsia na arqueologia amazônica: a natureza dos 

limites entre as tradições culturais (Brochado, 1991; Schaan, 2007; Lima, 2015; entre 

outros). Para tanto, apresentamos um estudo de caso no qual a coocorrência de artefatos 

aparentemente associados a diferentes fases se encontra contextualizada, no sítio Bom 

Socorro, durante aquele que parece conformar-se como um único episódio de ocupação, 

associado a uma distinta estrutura doméstica; possivelmente configurando uma exceção 

à tradicional interpretação dos sítios multicomponenciais como resultado de diferentes 

ocupações (Meggers, 1990). De fato, conforme argumentam DeBoer et al. (1996: 266), 

a variabilidade intra-sítio pode ser influenciada por fatores como as dimensões e a 

composição das próprias unidades domésticas, a existência de diferentes facções 

políticas ao interno de uma comunidade, como também a ocorrência de afiliações 

sociais diferenciadas que afetam o acesso aos recursos envolvidos na produção da 

cerâmica (ver também: Bowser, 1995; 2000; Bowser e Patton, 2004; 2008). No caso 

aqui em exame, a hipotética reiteração de comportamentos de exclusão social seletiva 

que caracteriza a manutenção de uma fronteira cultural pode ter exacerbado tal 

variabilidade, produzindo, no tempo, um padrão que combina os efeitos de processos 

inconscientes de transformação cultural como a deriva (Meggers, 1990:185) com o 

reflexo de políticas de interação e a insurgência de fenômenos de etnicidade em escala 

regional. Nesse contexto, será de fundamental importância adaptar nossas metodologias 

para alcançar o objetivo de superar a comparação entre estados estáveis, a partir da 

consciência de que, de regra, a variação entre comportamentos e traços culturais é 

contínua (Rice, 1984: 233). Tal afirmação não invalida a prática da construção de 

categorias analíticas de síntese, como as fases e tradições; mas, de um lado, comporta a 
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adoção de uma atitude explícita em relação à sua definição, do outro, requer a 

determinação das causas da mudança e a formulação de hipóteses sobre o contexto 

social dentro do qual tal fenômeno ocorre. 

A última etapa analítica à qual submetemos os dados, como antecipamos anteriormente, 

foi o teste estatístico. O objetivo principal de tal procedimento foi a avaliação da 

robustez das categorias sintéticas de nível superior, portanto, de maneira indireta, serviu 

também como teste para os agrupamentos propostos a partir da análise tipológica, a qual 

contribui diretamente em sua definição. Os dados a partir dos quais foram executadas as 

análises foram os atributos; desta maneira o teste não foi diretamente influenciado pelas 

escolhas que caracterizaram a definição das categorias de nível superior (vide figura 

140).  

Os atributos analisados para cada fragmento cerâmico foram submetidos a análises de 

proporção e a métodos estatísticos multivariados com matrizes de presença e ausência e 

matrizes de valores percentuais.  

Entre os objetivos específicos dos exames foi compreendido o teste da covariação entre 

os artefatos e a estratigrafia no sítio com o pacote arqueológico mais profundo e a 

cronologia mais longa (sítio Pedra Chata), de maneira tal que fosse possível avaliar a 

sucessão dos episódios deposicionais e estimar a utilidade do contexto para definir uma 

sequência crono-cultural hipotética de referência para a área de estudo. 

Ademais, as categorias analíticas de forma, manufatura e decoração orientaram o teste 

estatístico para a verificação da coerência interna na atribuição de cada tipo a uma 

tradição cultural. Finalmente, os métodos quantitativos foram aplicados para propor 

uma estimativa do grau de diferenciação entre os artefatos recuperados nos diferentes 

sítios arqueológicos com o fim de fundamentar a interpretação da variabilidade a nível 

regional. 

Os dados foram submetidos a análises de agrupamentos (Cluster), ao método 

multivariado de Análise de Componentes Principais (ACP), à Análise de 

Correspondência e à Análise de Variância Multivariada (MANOVA/CVA) sobre os 

dados normalizados e logaritmizados. Este último método parte da hipótese da 

existência de grupos estabelecidos a priori e permite realizar inferências estatísticas 

(lambda de Wilk e testes post hoc aos pares) acerca da semelhança entre grupos 

previamente estabelecidos (Reis et al., 1990; Peres-Neto, 1995). 

Para determinar quais parâmetros contribuíram significativamente para a diferença 

encontrada entre as categorias foram utilizados dois métodos estatísticos 
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complementares: ANOVA one-way e o teste de Kruskal-Wallis, sempre que os 

pressupostos de distribuição norma e variância igual das amostras não eram atingidos. 

Todos os testes estatísticos foram efetuados através do programa PAST (Hammer et al., 

2010) pela Dr.a Adília Nogueira do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA).        

5.2  Sobre a amostragem  

Um objetivo específico da organização do banco de dados descritivo tem a ver com o 

controle amostral; de fato, devido à heterogeneidade do ponto de vista quantitativo dos 

conjuntos artefatuais coletados em cada área de escavação, é necessário explicitar as 

diferentes amostras a partir das quais foram executadas as análises (vide gráficos figuras 

143 e 144), para possibilitar o controle da interpretação da variabilidade cerâmica 

proposta.  

O universo amostral que foi analisado compreendeu 5.281 fragmentos de cerâmica, por 

um peso total de 57,3 Kg e uma média de peso por fragmento de quase 11g. Portanto 

trata-se de uma amostra com um índice de fragmentação bastante elevado, que não 

compreendeu nenhum vaso inteiro e somente 288 fragmentos remontáveis, 

representando apenas o 5,45% do total. Apesar do fato que é muito comum para os 

arqueólogos que trabalham na Amazônia ter que lidar com amostras cerâmicas 

extremamente fragmentadas, este dado não pode ser subestimado na hora em que se 

avaliam os resultados da reconstituição das formas dos vasos; as quais, pela grande 

maioria, têm que ser consideradas como hipotéticas e, portanto, sujeitas a certa 

distorção devida a vieses amostrais. O mesmo problema afeta os aspectos ligados à 

morfologia dos tipos analíticos; consequentemente, eventuais erros podem propagar-se 

na definição de todas as categorias sintéticas de nível hierárquico superior na 

taxonomia. 

No entanto, ao considerarmos cada área de escavação separadamente, registramos 

porcentagens de fragmentos remontáveis diferenciadas, possibilitando a seleção das 

amostragens que proporcionam um potencial informativo maior. 

No caso específico desta pesquisa, dispomos de uma variação que vai de um máximo de 

17,6% de fragmentos remontáveis na área 1B do sítio Bom Socorro, a um mínimo de 

1,5% na unidade N1000 E963 do sítio Pedra Chata; fazendo com que este último 

contexto seja o menos indicado para a reconstituição morfológica.  
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 Sítios Áreas de escavação do Bom Socorro 

 P.Ch. B.Esp. C. Irm. B. Soc. 

total 

1A 1B N1079 

E983 

N999 

E939 

N993/4 

E1039 

% Remontáveis 1,5 15,2 10,3 5 3,3 17,6 3,9 6,1 3,1 

I. Fragmentação 13,6 9,1 10,3 10,3 8,6 15,1 12,2 7,2 8,4 

Densidade  929 638 144,6 43,7 81,8 5,6 1114 195 217,5 

 

Tabela 4: Porcentagem de fragmentos remontáveis, Índice de Fragmentação (peso/número) e Densidade 

das cerâmicas por cada sítio e por cada área de escavação. 

 

O que chamamos de índice de fragmentação (IF) nada mais é se não uma proporção 

entre peso e número de fragmentos (peso/número), que coincide com a média de peso 

de uma unidade da amostra; portanto, quanto maior o índice, tanto menor será o grau de 

despedaçamento. Na realidade, este índice tem que ser considerado com cautela, já que 

não considera duas variáveis que incidem efetivamente no cálculo: a variância da 

espessura média do fragmento e do peso específico da pasta. No entanto, não dispomos 

de um controle dessas variáveis, portanto tal índice foi concebido a partir da hipótese de 

que tais elementos fossem uma constante na amostra. Sendo assim o valor proposto é 

apenas uma aproximação que, todavia, pode ser útil para avaliar algumas interpretações 

contextuais sobre os processos de formação do registro arqueológico, como também a 

respeito da espacialidade intra-sítio, a partir da análise quantitativa da cerâmica. Por 

exemplo, o IF, combinado com a porcentagem de remontáveis, pode servir para separar 

as áreas de descarte (lixeiras), das áreas de fundo de habitação no sítio Bom Socorro. De 

fato, se considerarmos que a área 1B possui a maior quantidade de remontáveis em 

relação ao número de fragmentos e o índice de fragmentação da amostra mais elevado, 

podemos supor não somente um bom grau de preservação do contexto, como também 

que tais dados reflitam algum padrão comportamental e, talvez, que nos informem sobre 

a modalidade de abandono do local. Pois, se compararmos esses dados com aqueles 

provenientes das unidades N993/4 E1039, localizadas numa hipotética área de acumulo 

de lixo doméstico, diretamente associada à estrutura habitacional da qual a área 1B 

representa a porção central, podemos sugerir que a sensível variação nos índices desses 

dois locais tenha que ser relacionada mais com a pratica do descarte de vasos quebrados 
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durante o período de uso das estruturas, que com a incidência dos processos pós-

deposicionais sucessivos ao abandono do sítio.  

O terceiro índice da tabela 3 (que foi obtido através da proporção entre número de 

fragmentos e m3 escavados), também pode ser relevante para corroborar tal 

interpretação: de fato, a enorme discrepância entre a densidade de material encontrada 

nas unidades N993/4 E1039 em relação àquela da área de escavação 1B, apesar de ser 

amplificada pelo fato que, nessa última, os primeiros 10 cm do pacote arqueológico 

foram descartados (vide parágrafo 4.3.9), resulta ser outro dado que fortalece a hipótese 

da existência de uma clara diferenciação funcional entre as duas áreas contíguas. 

Valores análogos àqueles registrados para as unidades N993/4 E1039 podem ser 

verificados também para as outras unidades escavadas em contextos possivelmente 

associáveis com áreas de descarte, como a unidade N1079 E983 ou a unidade N1000 

E963 do sítio Pedra Chata.    

 
Figura 143: Gráfico representando o número e o peso dos fragmentos cerâmicos analisados por cada sítio 

(excluso o sítio Bom Socorro). 
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Figura 144: Gráfico representando o número e o peso dos fragmentos cerâmicos analisados por cada área 

de escavação do sítio Bom Socorro. 

Como vemos nos histogramas representados nas figuras 143 e 144, a porção 

preponderante dos artefatos analisados provém do sítio Bom Socorro, que representa o 

66% da amostra total.  

Esse sítio, que se formou a partir de pelo menos dois momentos de ocupação separados 

por um hiato de cerca de mil anos, apresenta materiais cerâmicos diagnósticos 

principalmente afiliados às tradições Polícroma da Amazônia e Saracá. Tais artefatos 

representam seu período tardio de ocupação, caracterizado pela intensificação das 

atividades no assentamento e pela formação de uma aldeia possivelmente organizada 

em fileiras de casas paralelas ao barranco (vide capítulo IV). Associados a tal época, se 

encontram, em menor número, também fragmentos cerâmicos que apresentam fortes 

semelhanças estilísticas com os artefatos provenientes do médio/baixo Amazonas, 

afiliados à tradição Inciso-Ponteada. Para além dessas componentes, são pouquíssimos 

os fragmentos com características claramente atribuíveis ao período inicial de ocupação 

e, portanto, à tradição Borda Incisa (vide gráfico figura 145). No entanto, é de se 

ressaltar o fato que, apesar da ocorrência de tipos de vasos claramente diagnósticos de 

tais categorias histórico-culturais, o traço mais evidente na amostra de artefatos 

coletados no sítio Bom Socorro é expressividade estatística de fragmentos não 

claramente classificáveis dentro de uma só categoria cultural propostas na literatura 

arqueológica regional. Isto é a presença bastante marcada de artefatos que apresentam 

forte fluxo estilístico perpassando as categorias culturais. Desta maneira as cerâmicas 

coletadas no Bom Socorro representam a principal base de dados a partir da qual foi 

desenvolvida a análise descritiva dos artefatos associados à tradição Saracá e, no mesmo 

tempo, proporcionam boa parte dos materiais com os quais foi investigada a relação 

entre Saracá e tradição Polícroma.    
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O sítio Pedra Chata, ao contrário, forneceu a base empírica para a análise da variação 

estilística com uma perspectiva diacrônica, pelo fato de apresentar um contexto 

caracterizado por uma ocupação cronologicamente profunda e possivelmente persistente 

ao longo de cerca de 1.500 anos. Os artefatos cerâmicos coletados durante a escavação 

de uma sondagem estratigráfica de 2x1m2, de fato, apresentam atributos diagnósticos 

que apontam para a presença de diversas componentes culturais que se sucedem ao 

longo da estratigrafia, produzindo uma sequência que compreende cerâmicas associadas 

à tradição Saracá, superpostas a materiais com clara afiliação cultural à tradição Borda 

Incisa. Além destas componentes majoritárias ha uma discreta presença de fragmentos 

diagnósticos das tradições Polícroma e Inciso-Ponteada (vide figura 145), que aparecem 

principalmente associados aos estratos caracterizados pela componente Saracá.   

 
Figura 145: Gráfico representando a frequência relativa e a representatividade das cerâmicas diagnósticas 

associadas a cada tradição cultural por sítio. 

Os artefatos provenientes dos sítios Boa Esperança e Cinco Irmãos foram analisados 

para representar uma amostra cerâmica regional, sendo o primeiro sítio aparentemente 

associado à tradição Borda Incisa; e o segundo, multicomponencial, com 

preponderância de artefatos ligados à tradição Saracá. 

 

5.3 A variabilidade no sítio Pedra Chata: Saracá visto com uma perspectiva 

diacrônica.  
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Figura 146: Gravura representando uma coleção de vasos indígenas coletados no médio/baixo Amazonas 

no final do século XVIII pelo naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira (Ferreira, 1972). 

De acordo com as notícias etnohistóricas que expomos brevemente no parágrafo 1.3.1, a 

bacia do médio Amazonas foi descrita desde o começo da colonização europeia como 

uma região caracterizada por uma alta diversidade cultural. As poucas informações 

sobre a produção de vasilhas indígenas que recuam até as últimas décadas do século 

XVIII parecem esboçar um quadro no qual, ao lado da difusão de elementos 

tecnológicos e estilísticos de influência europeia, ainda persistem temas decorativos, 

estruturas sintáticas e morfologias que afundam numa história de longa duração que 

remete diretamente ao período da expansão macrorregional dos horizontes estilísticos da 

cerâmica Polícroma da Amazônia e Inciso-Ponteada. Assim, num contexto no qual se 

articulam mudança e resistência cultural encontramos, nos vasos indígenas do médio e 

baixo Amazonas, padrões florais típicos das faianças barrocas portuguesas (Symanski e 

Gomes, 2012: 69), as volutas escalonadas das cerâmicas Guarita e Miracanguéra (vide 

figura 147) e vasos carenados com apliques zoomorfos que, na região, possivelmente 

refletem a reminiscência de antigos contatos entre os produtores das cerâmicas da 

Amazônia central e do baixo Amazonas entorno do ano 1000 d.C.. 
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Figura 147: Exemplos de cerâmicas afiliadas à tradição Polícroma da Amazônia, provenientes do médio 

Amazonas e do rio Aguarico (Meggers e Evans, 1968). Notar a semelhança entre as decorações desses 

vasos pré-coloniais com aqueles reportados na figura 145.  

A complexa dinâmica entre fluxo de informação e persistência cultural que caracteriza o 

contexto neocolonial regional, isto é, durante um período de grande transformação para 

os modos de vida indígenas, pode ser apenas um capítulo de uma história mais profunda 

na qual processos culturais como assimilação, resistência e etnogênese podem ter 

jogado um papel bem mais importante de quanto até agora os arqueólogos tenham 

admitido. 

Para controlar a incidência da mudança cultural ao longo do tempo na região de estudo, 

vamos investigar a variação nas cerâmicas coletadas numa sondagem estratigráfica 

escavada no sítio Pedra Chata que, como vimos, forneceu a datação mais antiga até hoje 

disponível para o baixo rio Urubu (Cal. BC 200 a 50, vide tabela 3); e apresenta um 

pacote arqueológico sem solução de continuidade de 120 cm de terra preta que 

possivelmente representa bem a sequência crono-cultural regional. 

A análise da variabilidade dos atributos agrupados dentro da classe analítica rotulada 

sob o termo manufatura demonstra que, ao longo da estratigrafia, a técnica de confecção 

de vasos graças à sobreposição de roletes de argila se mantém constante; ao passo que 



 

267 
 

se registra uma tênue variação no preparo das pastas. Estas últimas diferenciam-se 

apenas pela popularidade dos antiplásticos secundários adicionados à matriz argilosa. 

Com o termo antiplástico nos referimos a várias classes de materiais não plásticos 

encontrados na argila, cuja função é reduzir o encolhimento da cerâmica durante os 

processos de secagem e queima, minimizando o risco de rachaduras (Gomes, 2002:76). 

Ao longo da sequência, de fato, há uma marcada predominância no uso das espículas 

silicosas de diversas famílias de esponjas de água doce (Phylum:PORIFERA, Classe: 

Demospongiae), chamadas localmente cauixí. Elas se encontram dissociadas ou 

formando pequenos feixes e apresentam certa variação de cor, tamanho e forma, 

dependendo da espécie, como também da técnica de preparo (trituração). Tais esponjas 

são muito comuns nos rios amazônicos, sobretudo nas bacias de água preta, portanto é 

de se considerar que, dentre certos limites, podem encontrar-se naturalmente presentes 

nos depósitos de argila, como também na água. No entanto, a grande quantidade 

encontrada na amostra indica claramente que foram adicionadas intencionalmente. 

 
Figura 148: Histograma representando a variação da frequência relativa dos antiplásticos ao longo dos 

diferentes níveis. 
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Figura 149: Exemplos de cauixí adicionado às pastas das cerâmicas. Na figura C podemos notar uma 

estrutura em feixe. Fotos tiradas com lupa binocular com ampliação 12x por Myrtle Pearl Shock. 
 

 

Figura 150: A- exemplo de caraipé e ematita adicionados à pasta. B- exemplo de pasta com antiplástico 

de carvão. Fotos tiradas com lupa binocular com ampliação 12x por Myrtle Pearl Shock. 
 

No histograma da figura 148 podemos notar como os atributos que determinam uma 

curva de popularidade mais expressiva para caracterizar uma variação ao longo do 

tempo sejam essencialmente as matérias antiplásticas secundárias; as quais com 

frequência encontram-se adicionadas a uma base caracterizada pelo caiuxí. A presença 
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de tais elementos pode, em alguns casos, não ser determinada por escolhas culturais, 

mas ser uma componente minoritária já presente na argila como a hematita e o quartzo. 

Em outras circunstâncias, pelo contrário, é possível considerar sua ocorrência como o 

fruto das escolhas dos artesãos, como, por exemplo, nos casos em que na pasta se 

encontra a presença de caraipé o de carvão vegetal em grande quantidade (vide figuras 

150 A e B). O primeiro elemento corresponde a fibras de entrecasca de árvores da 

família das Chrysobalanaceas, gênero Licania, que podem apresentar-se nas cores 

branco, cinza-claro e preto. Seu preparo se dá a partir da incineração da casca, portanto 

requer uma determinada cadeia operatória que demonstra que sua adição é intencional. 

O mesmo pode ser afirmado pelo carvão, cuja presença, quando em grande quantidade, 

chega a afetar as características da cerâmica em maneira macroscópica, tornando a pasta 

leve, porosa e de cor cinza/azulada. No entanto ambas estas soluções tecnológicas têm 

uma popularidade bastante baixa na amostra dos materiais do sítio Pedra Chata. 

Outro aspecto relevante para a caracterização do perfil tecnológico das cerâmicas 

analisadas é o tipo de queima ao qual foram submetidas. 

 
Figura 151: Histograma representando a frequência relativa dos tipos de queima por nível de escavação 

do sítio Pedra Chata. 
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normalmente se obtém através do uso de fornos; quando ausentes, como no contexto 

indígena pré-colonial, onde predomina a queima ao ar livre, sua predominância implica 

um alto domínio das técnicas de produção e certa especialização na escolha dos 

combustíveis. 

 

Figura 152: Tipos de queima. 
  

A drástica queda de popularidade deste tipo de queima nas cerâmicas provenientes dos 

níveis mais superficiais pode indicar a ocorrência de mudanças atribuíveis a vários 

fatores, entre os quais motivos de ordem sócio/cultural e demográfica, como também 

pode estar ligada ao gradual esgotamento das matérias primas utilizadas como 

combustíveis preferenciais. 

 

 
Figura 153: Histograma representando a frequência relativas dos diferentes tratamentos de superfície, por 

nível. 
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sistêmico e pode ser considerada em conjunto com a classe de atributos nomeada 

“marcas de uso” na ficha de análise. 

 

Figura 154: Ceramista do município de Silves (AM) preparando a jutaissica (resina da raiz do jatobá), 

que servirá como impermeabilizante uma vez esquentada ao fogo e aplicada na superfície do vaso. 

Encima à direita: dois exemplares de jutaissica. No centro da imagem: um seixo utilizado para polir a 

superfície dos vasos. Em baixo à direita: panela de barro contendo uma argila fina que vai ser utilizada 

como barbotina. Autor: F. Stampanoni. Crédito: A Lasca Arqueologia, 2014. 
 

Dentro da amostra analisada observamos que o tratamento de superfície mais comum é 

o alisamento, que pode ter sido realizado com seixos polidos (vide figuras 154 e 155), 

como também com coquinhos e sementes. Paralelamente a esta técnica, é bastante 

representado o polimento, que ocorre ao longo de quase toda a estratigrafia, com 

frequência decrescente dos níveis mais profundos até próximo da superfície. É 

caracterizado pelo efeito lustroso que confere às paredes e é obtido com o uso de seixos, 

através de um intenso esfregamento.  
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Figura 155: Instrumento lítico coletado na área 1B do sítio Bom Socorro. Apresenta marcas de uso que 

compreendem strias de polimento e uma pequena concavidade ao centro formada por  picoteamento. Esta 

ferramenta pode ter sido utilizada para polir cerâmicas e, no mesmo tempo, deve ter servido como 

quebra-coquinho. Foto: M. S. Cavallini. 
 

 

Figura 156: fragmento que, na face interna, apresenta o típico efeito do polimento. Foto: M. S. Cavallini. 

Outros tratamentos de superfície menos representados na amostra do sítio Pedra Chata 

são, de um lado, o escovado, que se distribui ao longo da estratigrafia de maneira tal que 

atinge sua maior popularidade nos níveis 50-60 e 60-70 cm, para diminuir seja na 
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superfície que nos níveis mais profundos; do outro a barbotina, a qual se dispõe em 

paralelo ao polimento, mas não apresenta uma clara curva de popularidade. Este último 

tipo de tratamento consiste em uma camada de argila fina aplicada à superfície do vaso 

antes da queima; e tem o objetivo de preencher os pequenos orifícios que se formam 

durante o alisamento, quando ocorre o deslocamento de fragmentos de antiplástico ou 

de impurezas da pasta. 

 

Figura 157: Fragmentos que apresentam uma fina camada de barbotina, sendo que no caso à direita ela é 

aplicada acima de uma superfície que exibe um escovado fino. Foto: M. S. Cavallini. 

Dentro dos tratamentos de superfície, uma classe que proporciona um drástico aumento 

da variabilidade é representada pelas decorações. Nela são compreendidos os engobos, 

que analogamente à barbotina, são aplicados como soluções sobre as superfícies das 

vasilhas logo após o alisamento. A principal diferença que os distingue desta última é 

sua característica cromática, a qual, na realidade depende das características 

químico/físicas dos materiais utilizados e de sua reação ao ambiente de queima. Os 

engobos de coloração branca são os mais parecidos com as barbotinas, sendo que são 

obtidos a partir de argilas com alto conteúdo de caulim, típicas dos ambientes de terra 

firme associados à formação geológica Alter do Chão. Neste caso, o fator que nos leva a 

separá-los em categorias distintas está ligado à sua função principal, que é a de servir de 

fundo para a realização de vasilhas policrômicas. Assim sendo, participam a pleno título 

da classe das decorações, apesar de desempenharem também um papel funcional. Os 

engobos vermelhos e cor de vinho são preparados a partir de óxidos de ferro e sua 

variação cromática depende das reações químicas que se desencadeiam durante a 

exposição ao fogo. Por sua composição e preparo tais engobos formam um grupo 



 

274 
 

separado, enquanto são obtidos a partir do esmagamento e da dissolução em água de 

hematitas e lateritas que abundam nos plintossolos amazônicos. Tais substâncias 

corantes são muito comuns nos contextos arqueológicos do rio Urubu e possivelmente 

desempenhavam diversas funções e eram utilizadas sobre numerosos suportes. Elas 

encontram-se principalmente sob a forma de nódulos e plaquetas; e, dentre os usos que 

conseguimos documentar a partir dos materiais coletados na estrutura doméstica do sítio 

Bom Socorro estão: a confecção de pingentes, de calibradores para flechas e de uma 

grande quantidade de raspadores e abrasadores que podem ter sido utilizados como 

ferramentas multiuso de baixa qualidade. Finalmente, as plintitas encontram-se, como 

vimos, entre os antiplásticos da cerâmica. 

 

Figura 158: Plaquetas de plintita com marcas de abrasão e alisamento; nódulos polidos com incisões e 

retirada de láscas. Fotos: M. S. Cavallini. 

 

Voltando ao seu uso como engobo, tais óxidos não proporcionam a mesma função da 

barbotina, a menos que não sejam misturados com argilas com alto teor ferroso. Em 

todos os casos, porém, formam uma camada mais fina sobre a superfície cerâmica e 

suas características não diferem muito daquelas que se encontram nas pinturas em faixas 
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grossas. De fato o principal fator que diferencia essas duas classes decorativas é a 

técnica de aplicação: no primeiro caso o vaso é banhado na solução, já no segundo a 

mesma é passada sobre a superfície com um pincel ou com alguma ferramenta 

possivelmente análoga ao canudo utilizado em contexto etnográfico para a pintura 

corporal. Outro elemento que distingue as duas técnicas é sua posição na cadeia 

operatória: o engobo é sempre aplicado antes da queima, já a pintura pode ser aplicada 

também em um momento sucessivo. A ocorrência de fire clouds (manchas acinzentadas 

nos vasos originadas pela proximidade da superfície coma os tições de madeira durante 

a queima) demonstra que às vezes algumas pinturas em faixas grossas ou mesmo na 

superfície inteira dos vasos são aplicadas após a retirada do mesmo da estrutura de 

combustão (Moraes, 2013:139). 

 
Figura 159: Fragmentos de cerâmica com engobo e/ou pintura. Fotos: M. S. Cavallini 

  

De acordo com o gráfico da figura 160, podemos notar como, no sítio Pedra Chata, 

engobo e pintura apresentem uma distribuição bastante homogênea ao longo da 

estratigrafia, mas uma frequência que se atesta entre 5 e 10% da amostra. A 

porcentagem sensivelmente mais elevada registrada para a pintura no nível 10-20 cm 

pode ser considerada um outlier, devido à baixa quantidade de fragmentos coletados 
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naquele nível. O mesmo discurso vale para os valores atestados à profundidade de 110-

120 cm, que fica particularmente evidente na curva abrupta descrita pela frequência da 

decoração plástica nos dois extremos do gráfico.  

 
Figura 160: Gráfico representando a frequência relativas dos diferentes tipos de decoração, por nível. 
 

 
Figura 161: Gráfico representando a frequência relativas dos tipos cromáticos de engobo e pintura, por 

nível. 

A localização de engobo e pintura na amostra (vide figura 161) aparentemente não 

fornece, por si somente, elementos úteis para definir padrões, portanto tais dados 

precisam ser combinados com as formas dos vasos e com a descrição dos padrões 

decorativos, para que se possam definir tendências mais claras que nos ajudem a 

interpretar tal distribuição. No entanto, como sublinhamos anteriormente, o número 

exíguo de fragmentos remontáveis encontrado na escavação do sítio Pedra Chata 
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dificulta particularmente a tarefa de formular tipos hipotéticos baseados em morfologias 

de vasos.  

 
Figura 162: Gráficos representando a frequência relativas da localização de engobo e pintura, por 

nível 

O tipo de pintura mais representativo na amostra resulta ser aquele que recobre a 

superfície intera do fragmento com coloração vermelha e/ou vinho; no entanto, outra 

modalidade é representada pela pintura em linhas finas horizontais ou onduladas, 

executadas com pigmentos pretos de origem vegetal (carvão) sobre engobo branco (vide 

figura 159). 
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Figura 163: Gráficos representando a frequência relativa dos tipos de pinturas, por cada nível. 

Essa técnica de pintura bícroma se distribui entre os níveis 60 e 90 cm e sua frequência 

diminui em correspondência com o aparecimento de pinturas vermelhas executadas em 

faixas grossas, normalmente seguindo a circunferência interna das bordas. A transição 

entre tais modos possivelmente representa, ao longo da sequência crono-estratigráfica, 

uma fase de sensível mudança, já que coincide com o aumento na popularidade de 

outros atributos tecnológicos que possivelmente demonstram uma inversão de 

tendência: o uso do caraipé, da hematita e do quartzo como antiplásticos secundários e 

uma sensível diminuição da qualidade da queima das cerâmicas.  
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Antes de passar a avaliar as morfologias dos vasos, vamos introduzir outra classe de 

variáveis: as decorações plásticas. 

 
Figura 164: Gráficos representando a frequência relativa dos tipos de decoração plástica por nível. 
   



 

280 
 

 
Figura 165: Gráficos representando a frequência relativa dos motivos da decoração plástica por nível. 
 

 
Figura 166: Gráficos representando a frequência relativa da localização da decoração plástica por nível. 
 

A análise da frequência dos diferentes tipos de decorações plásticas nos informa sobre 

algumas tendências que o material apresenta ao longo da estratigrafia. A primeira 
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observação que podemos fazer é que a sequência apresenta três padrões no que diz 

respeito à variabilidade. De 10 a 50 cm, observamos certa estandardização nas técnicas 

decorativas que compreendem acanalados, incisos e ponteados. As primeiras duas 

técnicas são utilizadas para reproduzir uma classe de motivos que definimos em síntese 

“gregas” e que representa um padrão de grafismo geométrico, caracterizado por feixes 

de linhas escalonadas ou curvas que se desenvolvem de maneira especular a partir de 

um ponto de origem da simetria, resultando em faixas decorativas horizontais que 

preenchem preferencialmente específicas porções dos vasos, entre as quais as 

proximidades das bordas e os flanges.      

 

Figura 167: Fragmentos de cerâmica com decoração plástica provenientes dos níveis 10-50 cm. Fotos: 

M. S. Cavallini 
 

Tais motivos decorativos, quando executados com incisões finas ou largas, tendem a 

exibir uma forte normalização; e caracterizam um dos principais modos decorativos 

diagnósticos do estilo Saracá; ao contrário, quando acanalados, apresentam maior 
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variabilidade, seja do ponto de vista compositivo que em sua localização na superfície 

dos vasos; finalmente os grafismos se desprendem das formas mais simples e 

desenvolvem decorações que remetem a uma comunicação icônica, na qual é possível 

reconhecer figuras antropomorfas e zoomorfas. Este segundo modo é característico das 

cerâmicas filiadas a Tradição Polícroma da Amazônia e tem uma distribuição 

macrorregional. 

 

Figura 168: Fragmentos de cerâmica com decoração plástica provenientes dos níveis 60-120 cm. Fotos: 

M. S. Cavallini 

A segunda técnica decorativa mais representada na amostra das cerâmicas pertencentes 

aos níveis 10-50 cm é o ponteado. Encontra-se em quatro variantes: simples, arrastado, 

repuxado e, menos popular no Pedra Chata, estampado. Este modo decorativo é 

utilizado em profusão para recobrir inteiras porções das vasilhas, normalmente os bojos; 
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e altera a superfície do vaso criando efeitos que lembram as escamas de peixes e cobras. 

É o traço mais diagnóstico do estilo Saracá e se combina, na grande maioria das peças, 

com as incisões em gregas descritas anteriormente. De regra este tipo de tratamento de 

superfície é aplicado a vasos de pequenas e médias dimensões, irrestritivos e com 

contorno composto; representando um dos tipos diagnósticos da fase Saracá.  

De 60 a 90 cm, a variabilidade dos elementos decorativos aumenta, em correspondência 

de uma marcada descontinuidade na manufatura das cerâmicas que envolve o 

predomínio quase completo do cauixí sobre os outros antiplásticos, a difusão de 

cerâmicas com pasta muito homogênea e com oxidação completa e a ocorrência de 

superfícies polidas. A técnica do acanalado é abandonada e, junto com o predomínio de 

decorações incisas finas, aparecem fragmentos com lábio ungulado, serrilhado e 

cortado. Tornam-se mais populares as paredes decoradas com a aplicação de roletes 

reproduzindo elementos de rostos humanos, como também de figuras zoomorfas; essas 

últimas aparecem também refiguradas através de apliques modelados. O ponteado 

continua presente, mas não recobre grandes superfícies; ocorre ao invés em fileiras, 

como elemento isolado ou associado com esferas aplicadas. Finalmente, dentro dessa 

amostra, ocorrem os únicos casos de pintura alaranjada, sobretudo aplicada em faixas 

horizontais isoladas nas bordas ou em suas proximidades; há pequenas quantidades de 

fragmentos com engobo vermelho e, como já dissemos, engobo branco associado a 

pintura preta. 

De maneira geral, os artefatos coletados nesses níveis apresentam características 

diagnósticas de duas tradições culturais: Inciso-Ponteada e Borda Incisa; possivelmente 

demonstrando fortes semelhanças com os materiais filiados à fase Axinim do médio 

curso do rio Madeira e à fase Paredão, da região de confluência entre rio Negro e 

Solimões (Moraes, 2013).  

De 100 a 120 cm, ocorrem poucos fragmentos; mas é possível perceber a ocorrência de 

alguns padrões que, associados à datação antiga de tal contexto, nos levam a pensar que 

sua afiliação cultural possa ser atribuída à tradição Pocó-Açutuba (Neves et al., 2014), 

talvez  à fase Itacoatiara.  

A pasta das cerâmicas contém maiores quantidades de hematita e quartzo adicionados 

ao cauixí; continuam presentes fragmentos polidos; ocorre pintura de cor vinho aplicada 

na superfície inteira dos fragmentos e engobo branco associado a pintura preta, 

formando desenhos complexos. As decorações plásticas predominantes são, ainda uma 

vez, as incisões finas, mas aparecem motivos em volutas e espirais pouco comuns nos 
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outros níveis. De último, registramos a presença de motivos em gregas simples análogos 

àqueles típicos da fase Açutuba.  

 

Figura 169: Exemplos de cerâmicas da tradição Pocó/Açutuba. Fonte: Cavallini, 2014. 

 

A análise das morfologias nos revela somente alguns elementos que precisam ser 

verificados com amostragens que permitam um controle mais adequado; no entanto, 

algumas tendências merecem ser sublinhadas. Os níveis mais superficiais destacam-se 

dos outros pela emergência de formas de vasos restritivas, contornos compostos, bordas 

extrovertidas, reforçadas com roletes externos ou flanges labiais. Os artefatos 

provenientes dos níveis 60-90 cm apresentam alguns exemplos de pratos com contorno 

oval. 
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Figura 170: Gráficos representando as frequências relativas dos principais elementos morfológicos 

reconhecíveis na amostra das cerâmicas do sítio Pedra Chata, organizados por níveis artificiais. 
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Figura 171: Gráficos representando as frequências relativas dos principais elementos morfológicos 

reconhecíveis na amostra das cerâmicas do sítio Pedra Chata, organizados por níveis artificiais. 

Os artefatos provenientes dos níveis 60-90 cm apresentam alguns exemplos de pratos 

com contorno oval e apliques nas extremidades; esta é outra característica que aproxima 

tal conjunto hipotético com a fase Axinim, no entanto não dispomos de dados 

suficientes para propor de forma mais concreta nenhum tipo de associação direta; apesar 

do fato que já foi sugerida a hipótese da ocorrência de relações históricas entre os 

grupos do médio/baixo Amazonas e os produtores dessas cerâmicas; pelo menos a partir 

do período da expansão da tradição Polícroma da Amazônia, quando esses grupos 
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poderiam ter emigrado dos territórios tradicionalmente ocupados sob o impulso dos 

invasores (Moraes, 2013: 321).   

Com o objetivo de embasar nossas interpretações da variabilidade diacrônica no sítio 

Pedra Chata sobre um número maior de dados, procurando assim testar a coerência das 

associações e dos agrupamentos propostos, a partir de todos os elementos produzidos 

durante a análise descritiva dos materiais coletados, procuramos submeter nosso banco 

de dados a uma análise estatística multivariada. Desta maneira, a variabilidade 

cerâmica, organizada primeiramente a partir dos conjuntos coletados nos diferentes 

níveis artificiais da escavação, foi ordenada segundo seu grau de semelhança, baseado 

sobre uma matriz de 152 parâmetros analíticos, correspondentes aos atributos com os 

quais foi descrito cada fragmento analisado. 

Os dados foram submetidos a dois diferentes cálculos estatísticos: o primeiro, uma 

análise de Cluster, procura testar nossa hipótese relativa à ocorrência de pelo menos três 

macrogrupos:  

 

1) níveis 10-50 cm. O primeiro grupo, segundo nossa interpretação, deveria 

compreender artefatos da tradição Saracá e, em menor quantidade, fragmentos 

diagnósticos da tradição Polícroma da Amazônia. 

2) níveis 60-90 cm. O segundo deveria compreender artefatos da tradição Borda Incisa 

e, em menor número, fragmentos diagnósticos da tradição Inciso Ponteada.   

3) níveis 100-120 cm. O terceiro deveria compreender artefatos da tradição 

Pocó/Açutuba e, em menor número, fragmentos diagnósticos da tradição Borda Incisa.  

 

A formulação de agrupamentos internamente não homogêneos deveria responder ao 

viés amostral causado pelo fato que os clusters são criados a partir de níveis artificiais. 

No entanto, devido ao fato que o cálculo estatístico gera um modelo gráfico do tipo 

“árvore filogenética”, a uma população mista corresponde um ramo da árvore mais 

curto; portanto, é possível recorrer à análise da estrutura da árvore para identificar 

possíveis misturas. Os dendrogrâmas não especificam a ordem na qual se dispõem as 

populações, além daquela definida pelos nós, cujos valores descrevem a robustez da 

divisão, por isso é possível rotar a arvore sem mudar a topologia.  
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Figura 172: Dendrograma derivado de uma análise de agrupamento (cluster) do sítio Pedra Chata, onde 

foram utilizados os valores de 152 atributos em proporção de acordo com os níveis agrupados. Foi 

utilizada a distância euclidiana , com 5000 réplicas e método de encadeamento simples. Coeficiente de 

correlação foi igual a 0,88. Autor: A. Nogueira 

 

O dendrogrâma separa com o 100% da robustez (a separação ocorreu em todas as 5000 

réplicas) os níveis 10-50 do resto, substancialmente confirmando nossa hipótese para o 

primeiro agrupamento; no entanto divide claramente (88%) os níveis 10-40 de 40-50, 

possivelmente separando as duas componentes que tínhamos evidenciado. O segundo 

grupo apresenta divisões menos robustas, que se configuram como dois ramos 

separados (40%): no primeiro dos quais se encontra isolado o grupo representado pelos 

níveis 90-120, que tínhamos interpretado como um conjunto (o nosso terceiro grupo 

hipotético) que compreendia artefatos da tradição Pocó/Açutuba misturados com 

fragmentos diagnósticos da tradição Borda Incisa. No segundo ramo dispõem-se quatro 

componentes com divisões de média robustez, excetuando os níveis 70-80 e 80-90, que 

pertencem a dois grupos afins, mas separados de forma clara (89%). Na nossa análise 

esta última divisão não tinha sido diagnosticada; ao contrário, se considerava mais 

provável uma ruptura entre 50-60 e o resto (60-90), já que, do ponto de vista crono-
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cultural podia ser interpretada como uma separação da componente Inciso-Ponteada de 

Borda Incisa. 

Para esclarecer este ponto, procurou-se elaborar outro teste estatístico que separasse os 

níveis a partir de uma análise de componentes principais.   

  

 

Figura 173: Análise de componentes principais. Os dois eixos explicam 55,52 e 16,87 % respectivamente 

da variação. Autor: A. Nogueira 
   

Nesse caso, o eixo que explica melhor a separação dos níveis é representado pela 

Componente 1; como vemos no gráfico, os três grupos (60-70, 70-80 e 80-90) formam 

um único cluster. O grupo 50-60, no entanto, se separa dos outros, como o 90-120.  

Podemos interpretar estes gráficos da seguinte forma: com base na variabilidade 

cerâmica analisada, o sítio Pedra Chata apresenta uma longa sequência de ocupação 

durante a qual se sobrepõem cinco componentes, representadas por artefatos afiliados a 

quatro diferentes tradições culturais, Polícroma da Amazônia, Saracá, Inciso-Ponteada, 

Borda Incisa e Pocó/Açutuba. No entanto, esta visão é o fruto de um método analítico 

que foi desenvolvido para separar conjuntos; e sua aplicação a partir de um dispositivo 

que ordena segundo uma cronologia relativa (os níveis) pode exacerbar as diferenças, 

ofuscando as dinâmicas do processo de mudança cultural.  

Uma maneira para analisar o problema sob outro ponto de vista é aquela de inserir os 

níveis dentro da base de dados e organizar uma nova matriz a partir das categorias 

culturais. Estas últimas foram atribuídas como qualidades aos fragmentos diagnósticos, 
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ou seja, àqueles que representam modos culturais exclusivos de uma categoria cultural. 

Desta maneira, a partir de uma análise de correspondência, vamos poder definir a 

semelhança entre as categorias culturais nesse contexto, a partir de todos os atributos 

(também os não diagnósticos) que as definem e que descrevem cada fragmento 

diagnóstico. O universo dos fragmentos não afiliados a uma categoria cultural irá 

formar um grupo que será atraído pelos conjuntos diagnósticos mais semelhantes, 

informando sobre a composição global dos artefatos coletados no sítio. Desta maneira 

poderemos obter um gráfico que nos ajudará a pensar à relação que Saracá tem, no 

específico contexto do sítio Pedra Chata, com as outras componentes culturais. 

 

 
Figura 174: Análise de correspondência com base em todas as categorias de 

forma/manufatura/decoração. Autor: A. Nogueira 
 

Como vemos, o gráfico da figura 174 apresenta um quadro no qual Saracá se distancia 

dos conjuntos Polícromo e Inciso-Ponteado e demonstra uma semelhança mais marcada 

com os artefatos associados com a tradição Borda Incisa. Os fragmentos não 

diagnósticos (a grande maioria na amostra), rotulados sob o nome de “Sem tradição”, 

posicionam-se entre Saracá e Borda Incisa, caracterizando o universo da variabilidade 

artefatual do sítio entre tais parâmetros. Sob este ponto de vista, os fragmentos 

diagnósticos afiliados às tradições Polícroma e Inciso-Ponteada (que, de fato, 

representam uma porção minoritária do total) podem ser interpretados como intrusivos; 

ou melhor, suas semelhanças quanto aos padrões decorativos, ainda se bastante 



 

291 
 

evidentes, podem ter sido superestimadas. Tal hipótese me parece bastante sugestiva, já 

que, apesar do fato que a primeira vista Saracá apresente muitos pontos de contato com 

a tradição Polícroma, em todos os testes estatísticos entre as duas componentes houve 

uma neta separação. De fato, na análise quantitativa, os atributos que para o analista 

resultam mais patentes têm o mesmo peso que os mais discretos. No entanto, como o 

objetivo aqui não é exclusivamente classificatório, a hipótese que no estilo Saracá possa 

ser reconhecido um aspecto “mimético” superficial que, de certa forma, mascara 

relações profundas de continuidade com a tradição local merece ser considerada.          

 
Figura 175: Análise de componentes principais com base nas categorias de forma/manufatura. Autor: A. 

Nogueira 
O gráfico apresentado na figura 175 responde a tal exigência: trata-se de uma análise de 

componentes principais, desenvolvida a partir de uma matriz que leva em consideração 

somente os atributos compreendidos nas categorias de forma e manufatura. Tais 

variáveis foram interpretadas como as mais conservativas, já que são diretamente 

influenciadas por aspectos funcionais ligados às práticas cotidianas e, portanto, 

fortemente estruturadas.  

Como podemos observar, a componente Polícroma distancia-se mais ainda, enquanto 

Saracá se coloca entre Inciso-Ponteada e Borda Incisa. A componente Sem tradição 

continua ocupando o espaço de antes, definindo o campo ao interno do qual se situa a 

variabilidade artefatual da amostra. 

Aqui não pretendemos ter minimamente esgotado a questão da relação entre estilo 

Saracá e tradição Borda Incisa; nem propomos a sua afiliação em tal categoria cultural; 
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no entanto ressaltamos a necessidade de aprofundar o assunto das relações históricas 

entre essas últimas e a tradição Inciso-Ponteada, já que existem elementos que sugerem 

contatos cronologicamente profundos na região do médio Amazonas, possivelmente 

envolvendo antigas redes de interação que podem ter sido à base do florescimento de 

culturas arqueológicas regionais como Axinim, Paredão e, possivelmente, Saracá.  

O sítio Pedra Chata sugerimos possa ser um ponto de partida estratégico para tal 

investigação: de fato, sua localização adjacente ao afloramento rochoso sobre o qual foi 

gravado o maior e mais denso sítio de arte rupestre da região, o tornou um centro de 

gravitação cultural persistente por mais de um milênio; um local da memória e da 

tradição onde ancorar o passado durante um período de grandes mudanças. Sob este 

ponto de vista, sugerimos que a estreita relação iconográfica que os grupos produtores 

das cerâmicas Saracá entrelaçaram com os antigos grafismos do sítio Caretas possa ser 

talvez considerada como um aspecto formativo de uma tradição cultural regional, não 

enquanto categoria ética histórico-cultural, mas como uma reatualização do passado, 

uma narrativa êmica de autorrepresentação.  

 

5.4 A variabilidade no sítio Bom Socorro: Saracá visto com uma perspectiva 

sincrônica.  

Como vimos no parágrafo anterior, o problema de como o conjunto artefatual chamado 

Saracá se relacione no espaço e no tempo com as outras culturas arqueológicas 

regionais apresenta numerosas questões em aberto, que demandam novas pesquisas e, 

quiçá, que requeiram o desenvolvimento de novas abordagens teórico-metodológicas. 

Nesse trabalho não alcançamos a perspectiva regional com a qual necessariamente tem 

que ser abordado o assunto; no entanto, a partir da análise dos materiais cerâmicos 

coletados no sítio Pedra Chata, sugerimos uma possível linha de pesquisa a ser 

desenvolvida no futuro.  

Neste parágrafo, vamos abordar o mesmo problema a partir de uma perspectiva 

sincrônica; e, se anteriormente trabalhamos com os artefatos provenientes de um perfil 

estratigráfico profundo, mas sem o suporte de informações contextuais detalhadas, aqui, 

ao contrário, nossa base de dados provém de um sítio com pacote arqueológico bastante 

delgado, mas podemos contar com uma amostragem sensivelmente mais adequada. De 

fato, as cerâmicas objeto de análise provém de diferentes áreas de escavação ao interno 

do mesmo sítio, para o qual dispomos de uma bateria de datações que enquadram bem o 
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curto período de ocupação a ser investigado e, sobre tudo, dispomos de detalhadas 

informações sobre o contexto de proveniência dos artefatos. Efetivamente, a perspectiva 

de trabalhar com diversas estruturas associadas a contextos domésticos que podem ser 

considerados contemporâneos (nos limites do grau de resolução das datações obtidas), 

nos oferece a rara oportunidade de poder interpretar a variabilidade artefatual, nos 

apoiando sobre hipóteses contextuais acerca da dinâmica do sistema social. 

O sítio Bom Socorro, como vimos no capítulo 4, do ponto de vista dos processos de 

formação do registro arqueológico, apresenta duas ocupações separadas por um hiato 

que, de acordo com os dados disponíveis, resulta ser de 800 anos. A ocupação mais 

antiga, datada entre 385 e 635 AD, deixou poucos vestígios cerâmicos que foram 

interpretados como pertencentes à tradição Borda Incisa. Já o contexto mais recente, 

enquadrado entre 1430 e 1650 AD, apresenta materiais cerâmicos filiados às tradições 

Saracá e Polícroma, contando também com uma pequena amostra de fragmentos 

diagnósticos da tradição Inciso-Ponteada. Portanto, apesar de tratar-se de uma ocupação 

breve, configura-se como multicomponencial.  

Um problema com o qual nos deparamos foi a interpretação das causas que originaram a 

mistura de tais componentes num pacote arqueológico que dificilmente ultrapassa os 

vinte centímetros de profundidade. Para tanto formulamos duas hipóteses em 

competição: a primeira preconizava que o registro arqueológico fosse o resultado de 

ocupações esporádicas por parte de diferentes grupos indígenas; a segunda considerava 

a possibilidade das diversas componentes estarem associadas a um único período de 

ocupação; e refletirem diferenças funcionais, como também a ocorrência de 

estratificação social.  

A escavação da estrutura doméstica 1 e, mais no específico, o reconhecimentos nela de 

uma estrutura interpretada como uma área de consumo de alimentos, ocupando as 

quadras N1007/1009 E1035,5, nos proporcionou os elementos suficientes para 

considerar mais plausível a segunda hipótese. De fato, conforme argumentamos nos 

capítulo 3 e 4, tal feição demonstrou a estruturação de vasilhas filadas às três 

componentes culturais presentes no sítio como um todo, associadas a restos 

paleobotânicos, num contexto que apresentava um bom estado de conservação. Todos 

os artefatos encontravam-se agrupados em dois depósitos em volta de uma área de 

combustão levemente côncava, preenchida por sedimento, carvões de lenha e restos de 

frutos e sementes carbonizados. As vasilhas provenientes desse contexto apresentam a 

maior porcentagem de fragmentos remontáveis (25,6%) da amostra, possibilitando a 
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reconstituição de diversas formas, entre as quais pratos, tijelas, vasos com colo, 

alguidares, vasos globulares e potes com gargalo (vide figura 176). 

Tal estrutura demonstrava claramente o uso sincrônico dessas vasilhas ao interno de 

uma única unidade doméstica, nos levando a descartar a hipótese das diferentes 

ocupações consequenciais. 

Tal interpretação é corroborada pelo fato que, no sítio inteiro, não encontramos nenhum 

local no qual pelo menos a componente Saracá e Polícroma não se encontrem 

misturadas. 

Uma questão que continua em aberto é se uma das componentes possa ser considerada 

intrusiva, ou seja, se a alta variabilidade registrada possa depender da introdução 

massiva de vasos produzidos ao exterior do grupo social, por exemplo por troca 

comercial, ou através de casamentos exogâmicos. No entanto, esta última possibilidade 

talvez seja a mais plausível, já que a componente Polícroma é tão popular no sítio que 

não parece verossímil conjecturar que possa ser totalmente exógena, a menos que não se 

considere a eventualidade di um grande fluxo de pessoas passando de um para outro 

grupo; e que algum tipo de sinal diacrítico étnico fosse conservado e reproduzido pelos 

indivíduos que entravam a fazer parte do novo grupo social. 

Tal interpretação poderia encontrar numerosos paralelos com sociedades etnográficas 

articuladas em sistemas pluriétnicos, mas ainda não dispomos de dados suficientes para 

propor com convicção um modelo desse tipo para a região do rio Urubu.         
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Figura 176: Área de consumo de alimentos com alguns exemplos da variabilidade cerâmica encontrada. 
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No entanto procuramos a maneira para, pelo menos, fazer os primeiros passos para 

testar tais hipóteses: para tanto, selecionamos uma amostra de material para submeter à 

análise das componentes da pasta com o objetivo de discriminar eventuais artefatos 

exógenos ao interno do conjunto e, desta forma, demonstrar a escala regional das 

relações sociopolíticas refletidas nesse contexto doméstico.  Vale lembrar que na área 

considerada de consumo de alimentos havia uma alta porcentagem de pequenas 

vasilhas, possivelmente associadas ao consumo de bebidas que apresentavam uma rica 

decoração e que podiam ter sido utilizadas nas reuniões acompanhadas pelo consumo de 

bebidas fermentadas. Festas e cerimônias são ocasiões para expor ao público as relações 

políticas que cada grupo é capaz de articular; e os vasos para servir podem desempenhar 

um papel importante para reificar esse tipo de relações políticas, como demonstrou 

Brenda Bowser (Jennings e Bowser, 2009; Bowser e Patton, 2004; Bowser, 2000).  

Foram coletadas amostras provenientes de três diferentes contextos associados a 

diversas atividades, ao interno da mesma estrutura doméstica, a saber; uma área de 

descarte, uma área associada ao preparo de alimentos e a área de consumo da qual 

estávamos falando. Foram coletados fragmentos representando todas as componentes 

culturais e formais; além disso, adicionamos à amostra fragmentos de trempes, como 

também amostras de argila crua encontradas em torrões ao interno da casa; estas 

últimas, possivelmente, deviam representar o contexto local e serviam como termo de 

comparação. 

A amostra, compreendendo 43 fragmentos de cerâmica (representando 8 categorias de 

vaso), 10 fragmentos de trempes e 6 amostras de argila, foi submetida à análise de 

florescência de raios-x por  Duane Mota do  Núcleo de Apoio à Pesquisa Aplicada ao 

Estudo do Patrimônio Artístico e Histórico da USP (NAP-FAEPAH). Os parâmetros de 

análise compreenderam os seguintes elementos: Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, 

Cu, Zn, Rb e Sr.  

Os resultados demonstraram uma alta variabilidade, confirmada nos fragmentos de 

trempe, como também nas amostras de argila.  
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Figura 177: Variabilidade química da composição das pastas. Autor: D. Mota. 
 

 
Figura 178: Análise de cluster da variabilidade química da composição das pastas, posta em relação com a 

variabilidade cultural. Autores: D. Mota e F. Stampanoni. 

 

A análise de cluster não proporciona uma neta separação, nem em relação aos diferentes 

contextos nos quais as cerâmicas foram coletadas (verde: área de consumo de alimentos, 
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preto: área de descarte, vermelho: área de preparo de alimentos), nem com referência à 

classificação cultural, se vistas como um todo. No entanto, levando em consideração a 

topologia da árvore e o comprimento de cada ramo, podemos notar que os fragmentos 

que apresentam maiores diferenças (ramos mais compridos) em relação ao universo 

amostral pertencem à tradição Polícroma e à área de consumo de alimentos. Ao 

examinar os ramos mais curtos, porém, podemos perceber que entre as duplas mais 

parecidas são numerosos os casos em que cerâmicas classificadas em diversas 

categorias culturais encontram-se acopladas no gráfico. O mesmo vale para as diversas 

áreas.  

A análise de componentes principais mostra que as variáveis que determinam a maior 

separação na amostra são Ca, P e K; e que tais elementos proporcionam certa 

diferenciação na amostra em relação ao conjunto proveniente da área de consumo de 

alimentos; ao passo que lixeira e cozinha tendem a formar um único agrupamento. 

 

 
Figura 179: Análise de componente principal da variabilidade química da composição das pastas. Autor: 

D. Mota. 
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Figura 180: Análise de componente principal acoplando formas de vasos e classes culturais. Autores: D. 

Mota e F. Stampanoni. 

A introdução das variáveis das formas e das classes culturais (vide figura 180) mostra 

que tais categorias singularmente têm baixo poder discriminante, apesar do fato que em 

associação apresentam alguma tendência a formar grupos de análogos. 

Para concluir, ressaltamos que a análise ainda precisa ser refinada. Novos resultados 

poderão advir aumentando a espacialidade da amostragem e, talvez, seja interessante 

submeter os materiais a métodos que sejam sensíveis a concentrações de elementos-

traço, para aumentar o nível de resolução da análise. Com os dados a nossa disposição, 

podemos somente excluir a ocorrência de macro separações entre grupos de artefatos. 

Por exemplo, podemos considerar falseada a hipótese que preconizava que os artefatos 

classificados na tradição Polícroma fossem exógenos. No entanto, não temos os 

elementos suficientes para julgar se a variabilidade observada dependa mais da função 

específica de cada vaso, da variabilidade das matérias primas coletadas pelas diferentes 

ceramistas, ou, finalmente, se possa ser relacionada a diferentes cadeias operatórias 

culturalmente informadas. 
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5.4.1 Os modos de Saracá e suas diferentes combinações. 

A partir do nosso universo amostral e da literatura, procuramos discriminar as unidades 

mínimas culturais que determinam a categoria Saracá. Como dissemos no começo do 

capítulo, os modos variam ao longo do espaço/tempo; e um atributo ou um conjunto de 

atributos pode ser considerado um modo somente em um dado contexto específico. 

Vamos começar pelos atributos tecnológicos: as escolhas das argilas para a produção de 

cerâmicas são fruto de rotinas muito localizadas. Além do mais, acabamos de ver que 

dentre do sítio Bom Socorro existe uma altíssima variabilidade em relação à 

composição das pastas. No entanto, alguns artefatos fortemente diagnósticos da tradição 

Saracá, os pequenos vasos com colo com incisão fina em gregas e ponteado no bojo, 

apresentam uma forte padronização na pasta; a qual se apresenta muito selecionada do 

ponto de vista granulométrico, particularmente dura e quase vitrificada e de coloração 

marrom-escuro. Tais artefatos se encontram distribuídos em toda a região e são o 

verdadeiro fóssil guia de Saracá. Fora desse tipo, a pasta parece ser uma variável 

isocréstica. 

O antiplástico tende a caracterizar-se pela predominância do cauixí, mas na região do 

médio Amazonas tem uma distribuição demasiado homogênea para determinar um 

modo cultural específico. Existe uma exceção à regra: o cauixí pode ser considerado um 

modo somente quando se queira separar Saracá das cerâmicas Polícromas, as quais 

apresentam na região porcentagens de caraipé. Neste caso, porém, seria mais correto 

dizer que o caraipé é um modo de Polícroma e não vice-versa.  

O único modo ligado ao antiplástico que conseguimos segregar e que caracteriza um 

conjunto discreto, mas representativo de cerâmicas Saracá é o carvão (vide figura 150). 

Este último se torna um modo quando em associação com outros dois atributos: argila 

esbranquiçada + pintado (normalmente + polícromo) 
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Figura 181: Modo Saracá 1: Pasta Clara+Carvão+Pintura Polícroma. Foto: M. S. Cavallini. 

Em relação aos tratamentos de superfície, Saracá não apresenta modos específicos que 

possam ser considerados diagnósticos. Uma exceção que merece ser mencionada é a 

presença recorrente de barbotina nos pequenos vasos com colo inciso e bojo ponteado, 

mas sua ocorrência é quase exclusiva de tais vasilhas, definindo um tipo diagnóstico. Os 

engobos são bastante difusos, sobretudo com pigmentação vermelha ou vinho, mas são 

comuns também em todas as outras tradições e não apresentam sensíveis variações ao 

longo do tempo. 

Outros modos típicos de Saracá encontram-se nas categorias morfológicas e nas 

decorações plásticas. Começamos por estas últimas: o ponteado, recobrindo inteiras 

superfícies, é o atributo diagnóstico deste complexo e é frequentemente associado às 

incisões em gregas. Ambos os modos já foram descritos em suas características básicas 

no parágrafo dedicado à variabilidade artefatual no sítio Pedra Chata, portanto aqui não 

nos vamos repetir sobre o assunto. Vamos, porém, ampliar nossa amostra de imagens 

sobre os exemplos de tais técnicas decorativas nas figuras 182 e 183. 
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Figura 182: Modo Saracá 2: Superfície Ponteada ( Simples, Arrastado, Estampado, Repuxado). Foto: M. 

S. Cavallini. 

Para finalizar a descrição dos modos vamos passar a analisar as características 

morfológicas mais representativas desse conjunto.  

 

Figura 183: Modo Saracá 3. Incisão em gregas. 
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As bordas apresentam dois modos diagnósticos: o primeiro combina uma inclinação 

fortemente extrovertida, com um rolete externo e o lábio acanalado. O segundo 

caracteriza-se pela presença de flange labial, a qual, normalmente é decorada com 

incisões formando o típico padrão em gregas.  

 

Figura 184: Modo Saracá 4. Lábio Acanalado 

. 
A amostra de cerâmicas coletadas no sítio bom Socorro possibilitou, uma vez 

comparada com aquelas provenientes dos outros sítios pesquisados, a reconstituição de 

numerosas morfologias de vasos; devido ao fato que, neste sítio, encontramos um 

número bastante considerável de fragmentos remontáveis. 

No entanto, ao reconstituir as formas, notamos que junto com os tipos compostos por 

modos diagnósticos Saracá e atributos neutros do ponto de vista cultural, apareciam 

numerosos tipos caracterizados por modos Saracá associados com elementos 

diagnósticos das outras componentes culturais presentes na sequência regional. Tais 

artefatos híbridos conformavam-se como variações dos tipos Saracá; mas, ao passo que 

se remontavam porções de vasilhas e se analisavam as combinações de atributos, a 

amostra das variantes crescia, chegando a conformar conjuntos dentro dos quais os 

modos Saracá acabavam não sendo aparentemente mais preponderantes.  

Ao lidar com uma variabilidade tão alta, para não criar uma categoria demasiado 

abrangente, decidimos de separar os tipos caracterizados pela presença de fluxo entre 

Saracá e Polícroma e formar um agrupamento chamado Saracá Tipo 2; enquanto os que 

eram caracterizados pela ocorrência dos modos típicos de Inciso-Ponteada formaram o 

grupo chamado Saracá Tipo 3 (vide Apêndices F). 
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Figura 185: Frequência relativa dos diferentes tipos de Saracá. 

As duas novas classes analíticas foram submetidas a testes quantitativos para testar sua 

coerência interna e avaliar o comportamento dos atributos culturalmente neutros. Além 

disso, nos interessava estabelecer até que ponto podiam ser considerados variantes 

tipológicas de Saracá, já que ao considerar todos os atributos podiam separar-se mais 

claramente, como também revelar-se menos diferentes do esperado. Em todo caso, 

procuramos compará-los com todas as componentes culturais presentes na amostra. 

Os principais atributos que apresentavam fluxo entre Saracá 2 e Polícroma foram: o 

caraipé como antiplástico; a ocorrência de flanges mesiais e o acanalado.   

Pelo contrário, os modos que Saracá 3 compartilhava com Inciso-Ponteada 

compreendiam: os apêndices modelados zoomorfos, as bases com pedestal, as bocas 

ovais, além de certo repertório decorativo no qual podemos citar incisões em padrão de 

volutas e círculos, motivos em zig-zag e ondulados e as fileiras ponteadas.   
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Figura 186: Frequência relativa dos diferentes tipos de decoração. 
 

 

Figura 187: Frequência relativa das técnicas decorativas. 
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Figura 188: Frequência relativa dos modos ponteados. 
 

 

Figura 189: Frequência relativa dos modos decorativos. 

 

 
Figura 190: Frequência relativa das formas dos lábios. 
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Figura 191: Frequência relativa dos tipos de antiplásticos. 
 

Com o objetivo de aumentar nosso poder analítico e articular todas as variáveis 

empregadas na análise descritiva, organizamos uma matriz de dados a partir das 

categorias culturais definidas para o sítio Bom Socorro, incluindo Saracá 2 e 3. 

Rodamos a matriz com o método de análise de variância multivariada, partindo da 

hipótese da existência das categorias estabelecidas a partir dos modos e dos tipos. O 

teste, como dissemos no começo do capítulo, permite realizar inferências estatísticas 

acerca da semelhança entre grupos previamente estabelecidos, portanto pode falsear 

algumas das hipóteses levantadas.  
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Figura 192: Análise de variância multivariada – MANOVA/CVA. As bolas amarelas representam a 

tradição Polícroma, as bolas verdes Saracá, as bolas vermelhas Saracá 2, as bolas pretas Saracá 3, as bolas 

roxas Inciso-Ponteada e as bolas azuis representam Borda Incisa. Autor: A. Nogueira. 

 
 
Figura 193: No teste Hotelling ocorreu diferença significativa entre Polícroma e todas as outras 

categorias; entre Saracá 1 e Inciso-Ponteada; Saracá 1 e Saracá 2; Saracá 3 e Saracá 1 (p ˂0,000000001). 

Autor: A. Nogueira. 

 

Conforme vemos no gráfico, entre todos os grupos existe uma sobreposição de campo, 

mas o teste Hotelling nos informa que ocorrem diferenças significativas entre Polícroma 

e todas as outras categorias; entre Saracá 1 e Inciso-Ponteada; como também entre 

Saracá 1 e Saracá 2; e entre Saracá 3 e Saracá 1. A análise de variância multivariata, 

portanto, nos sugere um padrão de variação gradual, ao interno do qual quase todas as 

categorias propostas apresentam uma coerência interna, exceto a separação entre Saracá 

3 e Inciso-Ponteada, as quais se sobrepõem quase por completo. A tradição Borda Incisa 

possivelmente deve ser desconsiderada pelo fato que sendo pouco representada 

numericamente não chega a ser consistente.    
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Figura 194: Análise de cluster feita a partir de 489 peças e 172 atributos. Método Single linkage, 

distância Bray-Curtis, coeficiente de correlação 0,7161, 5000 réplicas. Autor: A. Nogueira. 
 

Para testar a configuração resultada do teste MANOVA/CVA, rodamos os mesmos 

dados com uma análise de cluster (figura 194) e obtivemos um gráfico em árvore no 

qual é claro que Borda Incisa está subamostrado. Além disso, porém, o dendrogrâma 

apresenta-se bastante robusto ao separar a componente Polícroma do resto. Neste caso, 

o grupo representado por Inciso-Ponteada se distingue com o 88% das componentes 

Saracá, as quais também separam-se de forma bastante clara.  

Para interpretar tais gráficos e reconduzir o discurso à questão com a qual começamos o 

parágrafo, teremos que considerar o fato que, mesmo se os artefatos afiliados à tradição 

Polícroma da Amazônia encontram-se muitas vezes associados espacialmente àqueles 

do estilo Saracá, todos os dados que produzimos convergem em corroborar a 

interpretação que os dois conjuntos se mantenham distintos, possivelmente por séculos. 
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No entanto, entre eles não existe somente uma relação de proximidade espacial, do 

momento em que, no rio Urubu é muito comum que as duas componentes apresentem 

uma correlação contextual direta. A interação estilística entre os padrões decorativos 

que caracterizam cada tradição reifica o fluxo de informação que perpassas os dois 

suportes, mas não implica a absorção de um estilo pelo outro. O que parece acontecer é 

uma simbiose baseada na manutenção da alteridade.  

A relação que o estilo Saracá entretém com a componente Inciso-Ponteada, ao contrário, 

parece ser de diversa natureza. Entre os dois conjuntos os limites estilísticos são menos 

marcados e, portanto, também os pontos de contato também são mais complexos de se 

estabelecerem. No entanto, os resultados das análises estatísticas apontam para uma 

relação mais intima entre tais componentes. No sítio Pedra Chata suas semelhanças se 

intensificam quando comparamos os aspectos profundos das formas e da manufatura e 

distancia-se ao confrontarmos as feições decorativas. Uma hipótese que se poderia 

avaliar no futuro é que entre tais conjuntos possa ser estabelecida uma relação 

filogenética. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa nos levou a abordar alguns temas relevantes para o entendimento do da 

mudança social decorrente da expansão, ao longo da calha do Amazonas, de grupos 

provenientes das fronteiras da bacia Amazônica, no começo do chamado período pré-

colonial tardio.  

A partir de um quadro teórico que tradicionalmente trata tal processo dentro de um 

esquema histórico-cultural, procuramos focar nossa atenção no aspecto fundamental da 

interação. Portanto, nos concentramos na região do baixo rio Urubu; onde, nesse período, 

convergem as rotas de migração de numerosos grupos etnolinguísticos, possivelmente 

proporcionando a formação de um dos contextos culturais mais complexos da Amazônia 

central.  Tais circunstâncias tornam o baixo rio Urubu uma área-chave para o 

entendimento do processo histórico rotulado sob o nome de Ano 1000, operando um 

evidente descompasso entre a importância dessa região do ponto de vista geográfico e o 

papel “geopolítico” que deve ter jogado. Sobretudo no que concerne a articulação das 

redes de interação entre distintos sistemas sociais, representados pelas tradições culturais 

que, nesta região, se justaposicionam ao longo de cerca cinco séculos.  

Como vimos, nossa estratégia analítica nos induziu a abordar o âmbito doméstico como 

principal objeto de indagação; e o caso nos levou a lidar com um contexto arqueológico 

que se situa bem ao extremo, do ponto de vista cronológico, do processo histórico que se 

pretendia investigar. Este fato tornou a pesquisa mais emocionante, porque proporcionou 

a possibilidade de tratar o período limiar da história indígena amazônica, que marca a 

interface entre a “pré-história” e o Contato. Tal descoberta foi muito estimulante, 

sobretudo porque pretendíamos trabalhar a partir de uma perspectiva na qual o conceito 

de fronteira orienta toda a investigação. De fato, o estudo desse período indubitavelmente 

pode render importantes contribuições para a construção de uma história indígena de 

longa duração. Infelizmente, obtivemos os resultados das datações bem na fase final da 

elaboração da tese; e não pudemos aprofundar muito o potencial heurístico proporcionado 

por tal contexto.  
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Contudo, os resultados obtidos ao longo da pesquisa podem oferecer subsídios para a 

compreensão de alguns aspectos de tal contexto histórico, que até agora não têm recebido 

suficiente atenção.  Trata-se dos mecanismos através dos quais na região de estudo se 

criaram as condições para a formação e a manutenção, ao longo de cinco séculos, de uma 

identidade cultural local, a partir do convívio com o Outro. Possivelmente alimentada 

pelo próprio reconhecimento da diferença e pela instrumentalização política dos símbolos 

por meio dos quais se objetivava a ligação com a tradição. Tal estratégia de persistência 

cultural teria concretizado o fenômeno que foi definido com o termo fronteira, que por si 

mesmo não representa nenhum objeto concreto, mas sim a estruturação de 

comportamentos reiterados no tempo, projetando padrões no registro arqueológico. 

Vamos agora discutir a base de dados sobre a qual se fundamenta tal argumentação. Para 

tanto organizamos a interpretação dos resultados da pesquisa a partir de dois assuntos 

abrangentes que têm orientado nossa investigação: os padrões de assentamento e a 

variabilidade cerâmica. 

Começaremos pelos primeiros.  

1- A casa Saracá é construída sobre uma estrutura imponente, composta por esteios 

de madeira grossa que, em sua nave central têm frequência de seis metros e 

espaçamento de quase três. Conseguimos registrar cinco de tais elementos, 

configurando um formato de losango, que remete a uma configuração total com, 

pelo menos, duas naves centrais e três fileiras de esteios. A estrutura, portanto, 

configura-se a partir da justaposição de triângulos, que permitem a disposição de 

redes em diagonal entre as fileiras. Para além do corpo central, nas laterais, 

possivelmente devia ter outra linha de esteios menores a suporte das águas do teto. 

A julgar pela disposição das lixeiras e pelo mapeamento químico do solo, a 

entrada devia localizar-se no lado comprido da estrutura. Em suas extremidades 

encontravam-se as áreas onde se desenvolviam as atividades domésticas, em 

correspondência do local onde escavamos a grade estrutura negativa de 

combustão. Ao centro, estava a área comum, com fogueiras formando círculos no 

chão. O piso, de terra batida, tinha sido preparado e nivelado na hora de estruturar 

os esteios. Esteiras deviam cobrir o chão, de acordo com os fragmentos de bases 

dos alguidares que mostram suas marcas. Nas fogueiras ao redor do 
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compartimento central os habitantes tomavam bebidas fermentadas de milho, em 

cuias e tigelas de decoradas. 

2- A aldeia do sítio Bom Socorro era composta por várias casas formando fileiras 

irregulares. As unidades domésticas criavam pequenos bairros divididos pelas 

lixeiras.  

3- Além da aldeia, numerosas comunidades ponteavam a paisagem e agrupavam-se 

nas proximidades dos canais pelos quais se acessava a várzea e os lagos; onde, na 

seca, concentravam-se as atividades de pesca. Nessa época afloravam os pedrais 

de arenito onde, pelas datas obtidas, desde pelo menos seiscentos anos, apareciam 

as gravuras representando cenas grupais. Nesta época do ano, as conexões com o 

Amazonas secavam e a região ficava mais isolada. No entanto, se podia renovar 

as ferramentas de pedra polida que chegavam de outras regiões, para além das 

cabeceiras dos rios. 

4- As análises das cerâmicas provenientes da casa nos falam de relações sociais que 

envolviam direta ou indiretamente áreas geográficas de diferentes extensões. Se 

levarmos em conta os códigos embutidos nas decorações, teremos que admitir a 

existência de um fluxo de informação que conectava quase toda a calha do 

Amazonas e numerosos dos seus maiores afluentes. Para aquém dessa enorme 

rede de relações mediadas, circulava outro canal de informação, de distribuição 

regional, que difundia outros símbolos, em paralelo; e possivelmente representava 

as relações sociais quotidianas que articulavam a vida política das comunidades 

do rio Urubu. Tais cerâmicas, associadas ao estilo Saracá, em parte repetiam as 

decorações dos grandes estilos macrorregionais, mas através de outras línguas, 

como as superfícies ponteadas. A grande variabilidade do estilo Saracá e o rico 

repertório decorativo possivelmente refletiam subdivisões com significado êmico 

e assertivo. Neste estilo regional percebe-se a manutenção de conexões com o 

passado através dos gestos que o ligam com as cerâmicas Borda Incisa da região; 

a partir de uma tradição que remonta a 1.500 anos antes, baseando-se sobre as 

novas datas produzidas para o sítio Pedra Chata. Todavia os remandos à tradição 

cultural da região não se limitam aos outros conjuntos cerâmicos, mas 

estabelecem relações também com a arte rupestre, reativando antigos símbolos 

que perpassam os suportes. 



 

314 

 

Tal redundância estilística já foi sugerido ser uma característica dos locais onde a 

identidade do grupo é percebida como posta em risco (Emberling, 1997) e fenômenos 

etnogenéticos são ativados. Através do estudo da etnicidade e por meio do esquema dos 

quatro quadrantes apresentado no segundo capítulo, podemos caracterizar as diferentes 

trajetórias que distinguem as regiões da Amazônia Central e do rio Urubu. 

Em concomitância com a expansão da tradição Polícroma, na primeira área, se assiste à 

adoção de estratégias isolacionistas, que levam os grupos Paredão a evitar o contato com 

os recém-chegados; e, possivelmente a reforçar o ideal de unidade política e integração 

social que se refletem na estrutura dos assentamentos, construídos ao redor de uma praça 

central. Nas aldeias do rio Urubu, pelo contrário, o contato com os grupos vizinhos, sejam 

eles os produtores do estilo Polícromo ou do Inciso-Ponteado, caracteriza-se pela adoção 

de uma estratégia interacionista-strumental que, possivelmente levou a formações de 

novas alianças e a experiência de novas formas políticas de interação. Tais mudanças 

sociais possivelmente foram contrabalanceadas através do fortalecimento di uma 

estratégia primordialista, que reforçou o pertencimento à região, através do manejo de 

símbolos como aqueles da arte rupestre, que remetem a uma história profunda e 

compartilhada. 

Um exemplo de tal estratégia de autonomia nota-se também na formação do estilo Saracá 

que, mesmo se deixando compenetrar por elementos exógenos, reforça sua unicidade a 

partir, por exemplo, da decoração ponteada (que, como ressaltava Simões, é um elemento 

exclusivo das cerâmicas dessa região). A abertura para o exterior das populações do rio 

Urubu leva a uma forte mudança social, que possivelmente decorre da capacidade de 

alguns indivíduos de estabelecer alianças em larga escala; levando, desta forma, a 

estratificação social, que se observa também nos grupos produtores de cerâmica 

Polícroma (como demonstram as urnas Miracanguera). 

Essa emergência de estratificação social se reflete na estrutura dos assentamentos que, 

em ambas as regiões (Amazônia central e rio Urubu) apresentam uma desagregação da 

aldeia enquanto estrutura coerente e a decadência das arenas políticas representadas pelas 

praças centrais. 

Nesse novo contexto, teatro de políticas fragmentadas, nas quais os indivíduos revestem 

papeis de maior importância, a casa se torna o centro da ação política e reflete a 

capacidade do seu dono de formar alianças sempre mais amplas (como indicam as 
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diferentes tradições cerâmicas encontradas na estrutura doméstica escavada). Nesse novo 

panorama, é possível hipotizar que a própria estrutura da casa, com seu aspecto 

monumental, represente algo análogo àquilo que Lévi-Strauss definiu Sociedade das 

Casas.   

Essas últimas se tornam personalidades sociais, em um paralelo ideal com os sítios de 

arte rupestre que, como vimos, representam as alianças não somente entre grupos da 

mesma região; como também entre passado e presente. Deste ponto de vista, Simões não 

estava errado ao definir Saracá uma tradição; se por este termo entendemos algo que 

baseia-se sobre a capacidade de manipular símbolos provenientes de regiões e tempos 

diferentes, para incorporá-los em uma nova estrutura política. 
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