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APRESENTAÇÃO	

Esta tese foi iniciada a partir de um achado arqueológico, no âmbito do licenciamento 

ambiental no bairro Ruínas em Peruíbe (litoral sul de São Paulo). De início, o interesse estava 

centrado na originalidade e na profusão da cerâmica, uma vez que há poucos estudos aprofundados 

de sítios tupiniquins na região. A ideia original da tese era entender a variabilidade cerâmica ao longo 

do tempo, voltando-se a questões relativas à continuidade de uma habitus cerâmico, bem como o 

entendimento da cadeia operatória. 

Com o tempo, a necessidade de entender a persistência das populações indígenas da 

região, em momentos históricos de grandes mudanças - como foi o colonialismo, nos obrigou a voltar 

nosso olhar para uma reflexão sobre as nuances das relações coloniais entre portugueses e povos 

tupiniquim e a materialidade fruto desse contexto, principalmente sobre as práticas cerâmicas das 

mulheres ao longo do tempo. Assim, o estágio com o Dr. Silliman (UMass-Boston) propiciou um 

amadurecimento de tais questões. A partir daquele momento da investigação, as discussões sobre 

colonialismo assim como as reflexões envolvendo as implicações políticas do uso de conceitos 

oriundos das teorias pós-coloniais, tornaram-se imprescindíveis no entendimento do contexto 

brasileiro.  

No entanto, foi somente no último ano da tese que a associação entre as práticas cerâmicas 

tupiniquim pré-coloniais com as práticas coloniais e pós-coloniais de consumo, ganhou mais força, 

principalmente com a possibilidade de relacionar fontes históricas, a produção das ceramistas na 

contemporaneidade, e o material arqueológico. Este fato ofereceu intensas reflexões sobre a 

construção de uma história de longuíssima duração de práticas cerâmicas tupiniquins. Deste modo, 

a tese aponta, ainda, muitas questões que precisaram ser melhores exploradas em pesquisas futuras.  

No capítulo I é apresentado o arcabouço teórico dos estudos de Arqueologia do Colonialismo 

que permeiam esta tese, tais como descolonização da arqueologia, persistência versus continuidade 

e mudança, alteridade e identidade, agência nativa, apropriação de práticas e objetos estrangeiros, 

além das abordagens pós-coloniais, como hibridismo, mimetismo e ambivalência. O capítulo II 

desenvolve uma contextualização histórica da ocupação indígena no litoral sul de São Paulo, bem 

como a política colonial de aldeamentos, especialmente do aldeamento de São João Batista em 

Peruíbe. Os dados históricos mencionam surtos epidêmicos no final do século XVI, que ocasionaram 

uma forte diminuição populacional na região. Os censos apontam para a presença de 

aproximadamente 112 indígenas no inicio do aldeamento franciscano de Peruíbe. Não foi possível, 

através dos documentos históricos, identificar com clareza a origem desses povos indígenas coloniais, 

pois os mesmos, a partir do século XVIII, têm suas denominações identitárias pré-coloniais 

substituídas por termos genéricos como “índios”. Vale sublinhar ainda, a presença de africanos 

escravizados que chegam à região, em pequena escala.  

O capítulo III está voltado às etapas de escavação arqueológica, bem como datações e os 

materiais encontrados. Foram identificadas oito áreas de interesse arqueológico que sugeriram três 

etapas de ocupação. A primeira delas compreende uma aldeia tupiniquim com abundante presença 

de material cerâmico em solo orgânico muito espesso. Posteriormente, temos os contextos coloniais 

do século XVIII e XIX nos quais foram observados tanto materiais de origem europeia quanto vasilhas 
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de produção local com tecnologias combinadas – indígenas, africanas e portuguesas. O material foi 

encontrado no interior da antiga igreja de São João Batista e no seu entorno. Vale notar a presença 

de áreas com grande quantidade de conchas e moluscos, provavelmente locais de descarte de 

residências.    

No capítulo IV é apresentada a metodologia de trabalho dedicada à análise do material 

cerâmico tupiniquim cujo objetivo é entender a variabilidade tecnológica ao longo do tempo. Foram 

aplicados testes estatísticos descritivos, análise descritiva bidimensional, associação e dependência 

de dados qualitativos.  

No capítulo V está debruçado sobre os dados estatísticos da análise da cerâmica tupiniquim 

e, também, no estudo morfológico das vasilhas relacionando com as etnotaxonomias do século XVI. 

O material cerâmico demonstra uma continuidade da tecnologia cerâmica tupiniquim ao longo do 

tempo, porém na camada mais recente historicamente há uma diminuição no tamanho das vasilhas, 

mas as formas e estilos permanecem. 

No capítulo VI temos uma discussão sobre a aplicabilidade de conceitos como hibridismo, 

mimetismo e ambivalência, buscando entender práticas de consumo e a materialidade do aldeamento 

colonial de Peruíbe. Da mesma forma, se discute como os conceitos tem sido usado somente aos 

povos “marginalizados”, mas nunca para os colonizadores. Ainda, apresenta uma reflexão sobre a 

cosmologia Tupi e apropriação de práticas estrangeiras como uma característica de ambivalência das 

relações coloniais, em vez da noção de hibridação. Por fim, estabelece uma história de longuíssima 

duração de práticas cerâmicas tupiniquim no litoral sul de São Paulo.  

O capítulo VII consiste nas considerações finais que apresenta a importância dos estudos 

comparativos em arqueologia, bem como da participação dos povos indígenas envolvidos nas 

pesquisas, propiciando uma prática arqueológica mais engajada com os povos atuais. Já as 

conclusões são apresentadas em forma de itens, pontuando, objetivamente, questões como 

alteridade, agência, hibridismo, mimetismo e ambivalência, todas envolvidas no esforço de 

entendimento do contexto indígena do litoral sul de São Paulo, elementos esses que emergiram e 

foram discutidos ao longo do texto precedente 
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CAPÍTULO	I	

Colonialismo	e	Arqueologia	da	Persistência1		

I. Colonialismo nas Américas 

No contexto dos estudos arqueológicos do colonialismo no continente americano é notório 

o aumento do número de pesquisas, desde o final do século XX, abordando questões relacionadas à 

expansão ultramarina europeia ao impacto das políticas de colonização na vida das populações 

nativas. No entanto, muitos trabalhos contemporâneos têm buscado não apenas reconstruir uma 

história centrada por registros de declínio demográfico, vitimização e a perda cultural das populações 

ameríndias, mas, ao contrário, na condição de protagonistas dinâmicos e em luta constante por 

autonomia, que igualmente marcam processos históricos de longo prazo até o presente (Monteiro, 

1998). Tal mudança de perspectiva tem demandado revisões descolonizadoras da história, mais 

éticas e menos eurocêntricas.  

Tal abordagem resultou da reflexão e ação crítica protagonizadas, simultaneamente, por 

diversos atores indígenas e não-indígenas, todos eles dedicados ao propósito comum de descolonizar 

os estudos de arqueologia nas Américas, estimulando práticas comprometidas com a conduta ética 

e socialmente responsável. Assim, foi apenas no contexto da arqueologia pós-colonial que essa 

perspectiva foi dirigida para o entendimento da complexidade das relações entre povos nativos e 

europeus em situações de colonialismo, valorizando o papel das comunidades locais e dos povos 

indígenas contemporâneos nesse processo (Atalay, 2008).  

As pesquisas no campo da antropologia e da arqueologia focadas unicamente no debate 

sobre a destruição e perda cultural de povos nativos diante do avanço do colonialismo têm suas 

limitações analíticas, pois acabam colonizando a historiografia de diversas maneiras. Assim, a 

dificuldade principal estaria justamente na ideia de que povos nativos, ao incorporarem práticas 

estrangeiras, teriam deixado de ser puros e autênticos, tornando-se menos interessantes quando 

comparados aos povos pré-coloniais (Silliman, 2012). Da mesma maneira, se essa ideia por um lado 

reconhece os efeitos decorrentes do colonialismo, por outro, confirma e avaliza a perspectiva de 

dominação cultural (Howard, 2002). Ainda, Jiménez (2010) comenta que a noção de degeneração 

de povos indígenas quando pensada em termos de mistura cultural, contribui para reforçar a 

existência de culturas nativas puras, apartadas e fixas. 

Nos últimos anos, os estudos sobre colonialismo no Brasil têm se voltado para uma 

perspectiva analítica mais abrangente, no esforço de buscar entender “a complexidade dos modos 

indígenas de construção da história” em três dimensões fundamentais: i) histórica (processo 

colonial); ii) política (táticas de reprodução social); iii): simbólica (conceitos da alteridade) (Albert, 

2002:10). Ainda segundo o autor: “Tais sínteses revelam-se verdadeiros dispositivos não apenas de 

representação, mas de domesticação simbólica e ritual da alteridade dos brancos e neutralização dos 

seus poderes nefastos.”  

                                                
1

	Sensu	Panich	2013.	



Cap.	I	-	Colonialismo	e	Arqueologia	da	Persistência		
Marianne	Sallum	–	2018	-	Persistência	de	prática	cerâmica	Tupiniquim	

	

	

 3 

Não há dúvidas de que o colonialismo está intrinsicamente ligado às questões de conflito – 

ora disputas de terra, ora luta por sobrevivência ou, ainda, situações em volta da necessidade de 

afirmar identidades. Nesse sentido, a arqueologia, através do estudo da materialidade nesses 

contextos, exerce um papel fundamental na desconstrução da narrativa colonial tradicional, 

geralmente ligada à ideia de aculturação dos povos nativos (Mrozowski et al., 2015).  

Deste modo, sobre os acordos entre indígenas e europeus na Nova Inglaterra, Mrozowski 

et al. (2015:121) apontam: 

“Tais lutas não foram concebidas enquanto identidade europeia x 

indígena, ou medidas com base em um passado pré-histórico mítico mas, 

ao contrário, enquanto escolhas geracionais envolvendo práticas novas e 

ancestrais. Nessa narrativa, nós tentamos levar além a noção de resistência 

indígena, para um novo entendimento do papel que a inovação representou 

e continua a representar na produção das sociedades indígenas 

contemporâneas, particularmente na Nova Inglaterra.”2 

Ainda, a interpretação centrada na perda cultural dos povos nativos, ao longo dos processos 

de colonização, pode causar efeitos nocivos aos povos atuais – os quais eventualmente buscam 

empoderamento político, reconhecimento por parte do Estado ou repatriação dos restos mortais de 

seus antepassados. Neste sentido, a ideia recorrente nas narrativas tradicionais, de que as 

identidades foram alteradas irreversivelmente após a chegada do europeu, acaba colocando em 

dúvida a autenticidade das reivindicações dos povos indígenas, deixando-os em situações 

potencialmente vulneráveis (Voss, 2015).  

Desta forma, políticas de identidade são de extrema relevância para os povos indígenas na 

contemporaneidade, uma vez que estes povos buscam dialogar com uma força reconhecidamente 

hegemônica, a cultura ocidental, que exerce uma influência inegável no sentido de tornar universal 

a linguagem própria das identidades, organizando as práticas políticas de inúmeros povos nativos. 

No entanto, também se faz necessário observar filosofias sociais e ontologias nativas, sendo que a 

não apreensão desses elementos pode gerar o risco das discussões ficarem reduzidas ao embate 

estéril, em torno dos elementos autenticidade e inautenticidade (Fausto and Heckernberg, 2007). 

No contexto brasileiro, Carneiro da Cunha (2016:11) comenta: 

“Por um longo período, até a Constituição de 1988, o Brasil 

experimentou uma política cujo principal objetivo era a integração dos 

índios, termo que mal disfarçava uma ideia de assimilação cultural. Os 

índios ou já teriam desaparecido, ou estariam fadados a desaparecer. O 

desparecimento dos índios não era uma “evolução natural”, era o resultado 

de uma micro e macro política. A macro política era a assimilação, essa 

                                                
2

	 “Those	 struggles	were	not	 conceptualized	as	 European	 versus	 indigenous	 identity	 or	measured	by	 comparison	 to	 some	

mythical	prehistoric	past	but	rather	as	generational	choices	involving	older	practices	and	newer	practices.	In	this	narrative	

we	attempt	to	move	beyond	the	notion	of	indigenous	resistance	to	a	new	understanding	of	the	role	innovation	played	and	

continues	to	play	in	the	production	of	contemporary	indigenous	society,	particularly	in	New	England.”	
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conquista da mente e das almas, que resultava na diluição dos índios nas 

camadas mais vulneráveis da população: a passagem, como apontou Darcy 

Ribeiro, de índios específicos para índios genéricos. “  

Assim, a ideia de um “índio genérico” propagada pelo Estado brasileiro, bem como a 

denominação dos indígenas como “caboclos” ou “mestiços”, teve início, em parte, com o 

estabelecimento da Lei de Terras de 1850, a qual considerou extintas as aldeias indígenas de diversos 

estados do país, usando como pretexto que as populações estabelecidas nestas comunidades não 

mais se constituíam de índios “puros”, mas sim de povos alterados pelo processo de aculturação. 

Com isso, a diversidade de identidades indígenas era colocada à prova, ao mesmo tempo em que 

propiciava o acesso às suas terras pelo estado (Carneiro da Cunha, 1981). Esse tipo de política é 

nitidamente problemático porque fortalece a ideia de descontinuidade das populações indígenas do 

passado e do presente, além de enaltecer o surgimento de novos coletivos indígenas que não 

possuem relação alguma com os do passado.  

Assim, as populações indígenas foram marginalizadas pela legislação brasileira, reforçando 

inclusive leituras do senso comum em relação aos índios, os quais eram retratados, segundo Ramos 

(2004:15): 

“...como crianças que necessitam de um guia paternal para 

alcançar a maturidade, ou seja, para serem simplesmente brasileiros. O 

código de 1916, que só foi atualizado em 2002, classifica todos os índios, 

junto com os menores e outros cidadãos limitados legalmente, como 

“relativamente” incapazes para certos atos da vida civil...” 

Neste sentido, particularmente no caso do Brasil, cabe ser destacada a visão contraditória 

sobre o papel desempenhado pelos indígenas no imaginário nacional, o qual esteve permeado por 

duas vertentes fortemente contrastantes. Numa delas o índio era visto como orgulho nacional, 

representante legítimo da grandiosidade e exuberância da natureza existente no território brasileiro, 

além de seu caráter positivamente retratado como ingênuo e afetuoso. Porém, a outra vertente, 

radicalmente oposta, atribuía aos povos indígenas a responsabilidade por toda a precariedade social, 

econômica e política enfrentada pelo país (Ramos, 2004:15). 

Nas últimas décadas, arqueólogo(a)s, antropólogo(a)s, historiadore(a)s e linguistas no 

Brasil têm criticado a perspectiva de uma história indígena contada através de um viés colonialista 

de perda cultural e, por conseguinte, têm buscado repensar a história colonial e do passado recente 

dos povos indígenas de uma maneira mais inclusiva. Esta corrente teórica, denominada “Nova 

História Indígena”, teve seu embrião em movimentos sociais organizados na década de 1970, além 

da consolidação dos direitos indígenas. Durante este período houve um aumento no número e nas 

atividades de organizações não governamentais (ONGs) e, no início da década de 1980, articulou-se 

um movimento indígena, em nível nacional e internacional, com apoio das Nações Unidas e outros 

foros supranacionais dedicados a proteger populações indígenas contra abusos do Estado (Monteiro, 

2001, Ramos, 2004). Neste novo contexto, narrativas orais e formas discursivas dos povos indígenas 

foram valorizadas como importantes fontes de pesquisa histórica, e essa documentação tornou-se 

parte da pesquisa dedicada a essas mesmas populações (Monteiro, 2001; Carneiro da Cunha, 2012).  
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Assim, após a Constituição de 1988 ter sido promulgada, o Brasil experimentou mudanças 

importantes com relação aos povos indígenas, a exemplo da demarcação de terras e a provisão de 

assistência médica para essas populações. Tais mudanças tornaram-se exequíveis, em grande parte, 

pelo temor do Estado brasileiro em deixar de receber investimentos internacionais. Diante desta 

situação, indígenas e ONGs adquiriram um considerável poder de negociação, sob a ameaça de 

denunciar práticas abusivas cometidas pelo Estado (Ramos, 2004:18).  

No âmbito das pesquisas arqueológicas realizadas no Brasil, podemos destacar importantes 

trabalhos como os de Funari e Ferreira, (2006), Symanski e Gomes (2012), Silva (2013), Funari e 

Senatore (2015), Silva e Noelli (2015) entre outros, as quais têm se dedicado a repensar o processo 

de colonização nas Américas de forma menos eurocêntrica e mais inclusiva, enfatizando o caráter 

agentivo das populações indígenas, africanas e descendentes no processo de colonização.  

A figura 1.1 mostra um mapa com a localização geográfica dos povos mencionados neste 

capítulo. 

Podemos afirmar, então, que as narrativas e modelos até então hegemônicos sofreram 

mudanças importantes, no sentido de privilegiar aspectos fatuais, mais conectados ao tempo 

presente, em detrimento das abordagens marcadas unicamente por intervalos longos de tempo. 

Ainda neste sentido, podemos sublinhar que, mesmo reconhecendo a importância de elementos 

econômicos, culturais e ambientais no desenvolvimento de inúmeros estudos, tornou-se 

crescentemente relevante a presença das intersubjetividades humanas para a compreensão das 

negociações entre nativo e colonizador, numa tentativa de reconstituir o papel da ação humana na 

construção histórica. Consequentemente, também observamos a mudança de perspectiva quanto 

aos tópicos comumente eleitos nos trabalhos de pesquisa, tais como religião ou parentesco. A partir 

deste novo momento, muitos cientistas passam a dedicar sua atenção a elementos identitários, de 

subjetivação e agência (Fausto and Heckernberg, 2007).  

De maneira semelhante, nas últimas décadas, nos Estados Unidos, tem sido questionada a 

ideia de colapso das sociedades nativas no processo de colonização, focando-se nas negociações de 

práticas sociais no interior do sistema colonial, que permitiram a construção de uma narrativa de 

continuidade histórica das populações nativas, no que Panich (2013) denomina de Arqueologia da 

Persistência. 

Neste âmbito, as mudanças sociais experimentadas por populações nativas no sistema 

colonial não são interpretadas como evidências de perda identitária, nem como a destruição de 

sociedades do passado. Ao contrário, inúmeros dilemas relativos à organização social e tecnologia 

revelados através da pesquisa arqueológica, refletem importantes continuidades de práticas e 

identidades que demonstram dinâmicas potencialmente rastreáveis desde os períodos de pré-

colonização até o fim do período colonial e além. Portanto, ao invés de enfatizar a perda cultural de 

povos nativos, o(a)s arqueólogo(a)s têm uma rara oportunidade de observar como processos 

culturais dinâmicos continuam a moldar práticas nativas, tanto em assentamentos coloniais, quanto 

no seu entorno (Panich, 2013). 
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Figura	1.1-	Mapa	das	Américas	com	a	localização	dos	povos	indígenas	citados	no	capítulo.		

A perspectiva da Arqueologia da Persistência nos permite refletir sobre a estrutura do 

colonialismo como algo muito mais complexo do que a simples incorporação involuntária de valores 

culturais do “opressor” pelos povos nativos, conforme nos informaram muitas narrativas históricas 

do passado, mas sim como um processo dinâmico e ambivalente, alterando-se entre a adoção de 

práticas novas e a negociação de práticas antigas. Tal visão é frontalmente contrária à ideia de uma 

separação dicotômica, e muitas vezes estática, de mudança versus continuidade, presente em muitos 

estudos de sociedades coloniais plurais (Mrozowski et al. 2015; Voss, 2015; Bhabha, 1998). 

Concomitantemente, nos Estados Unidos e Austrália, a separação entre continuidade e 

mudança, presente em muitos estudos de colonialismo, foi usada por um longo período sem respeitar 

as práticas culturais de povos nativos e suas materialidades. Tal pensamento se deu graças ao viés 

profundamente arraigado de associação do colonialismo como uma forma pacífica de contato cultural 

(Silliman, 2009, 2005), onde seria possível rastrear claramente alterações e permanências de 

práticas sem, no entanto, levar em conta suas complexidades. Assim, torna-se necessário pensar a 

inovação como escolhas dinâmicas, as quais, ainda que realizadas em situações de extrema 

assimetria de poder, representam acordos bilaterais que permitiram a sobrevivência e persistência 

histórica dessas populações, ao invés de uma separação artificial entre continuidade e mudança.  
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Na mesma perspectiva existem os estudos de etnogênese, preocupados em entender a 

colonização e suas consequências nas sociedades subalternas, porém voltando-se para o surgimento 

de novas identidades (Voss, 2015a), como pontua Cipolla (2012: 53):  

“Os grupos subalternos às vezes "se reinventam" como um meio 

de negociação social. Isto é particularmente verdadeiro em situações de 

colonialismo, onde indivíduos e grupos criaram novas identidades e modos 

de classificação social como estratégias de sobrevivência e / ou 

resistência.”3 

No entanto, sua aplicação é restrita e deve ser adotada apenas às situações onde novas 

formas culturais foram renomeadas e articuladas pelos próprios povos indígenas, os quais criam 

identidades que, potencialmente, representarão longevidade em um contexto de mudança contínua, 

como é o caso do aparecimento dos califórnios entre os séculos XVIII e XIX no estado da Califórnia, 

e da comunidade Brothertown, em Wisconsin, no mesmo período (Silliman, 2015). 

Um bom exemplo de dinamismo e persistência de povos nativos, no contexto dos Estados 

Unidos, é a Reserva Pequot Oriental, em North Stonington, Connecticut – uma das primeiras e mais 

antigas ocupações indígenas no território norte-americano. Desde 1683, essa comunidade tem 

negociado suas práticas culturais, incorporando objetos denominados como “europeus” nas suas 

práticas cotidianas, enquanto maneira ativa, e em constante transformação, garantindo a sua 

sobrevivência no processo de colonização, o que contraria a ideia de perda identitária, ou mesmo de 

passividade diante do avanço colonizador (Silliman, 2009). 

Ainda nos Estados Unidos, podemos destacar como a influência da cultura do povo Pueblo 

no Novo México transformou a economia e a arquitetura local dos colonizadores espanhóis, ao passo 

que estes, por sua vez, mudaram as práticas agrícolas, a organização política, os padrões de 

assentamento e a religião dos Pueblo (Liebmann, 2015). Assim, europeus e nativos acordaram sobre 

práticas culturais no sistema colonial – ao mesmo tempo que não deixaram de ser europeus ou 

Pueblo, desempenharam papéis importantes e decisivos em processos coloniais dinâmicos. Horning 

(2015) comenta que, apesar do colonialismo ter gerado relações assimétricas de poder, tanto 

europeus quanto grupos nativos foram obrigados a mudar suas práticas dentro do sistema colonial.  

No caso brasileiro, por sua vez, a antropologia tem se aproximado do pensamento da 

sociocosmologia indígena através de uma dinâmica que busca, sistematicamente, equiparar 

elementos de diferença e semelhança, transformação e continuidade, na busca por identificar os 

modos como a instabilidade dessas dualidades acabaram por gerar dialéticas muito especificas de 

identidade e alteridade (Fausto and Heckernberg, 2007). 

Por exemplo, as contas de vidro trazidas pelos europeus foram incorporadas em 

manifestações estéticas, cantos e até mesmo em mitos de origem das populações ameríndias das 

terras baixas da América do Sul, como é o caso da arte gráfica dos Asurini do Xingu que, 

tradicionalmente era aplicada tanto nas cerâmicas, como nos corpos, e cuias, passaram a ser 

                                                
3

	“Subaltern	groups	sometimes	“reinvent”	themselves	as	a	means	of	social	negotiation.	This	is	particularly	true	in	situations	

of	colonialism,	where	individuals	and	groups	have	created	new	identities	and	modes	of	social	classification	as	strategies	of	

survival	and/or	resistance”.	
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utilizados em adornos feitos de miçangas (Silva, 2013). Por um lado, a facilidade com que as 

miçangas foram introduzidas deveu-se ao gosto dos povos indígenas por colares de contas em geral 

- prática que antecedia a presença europeia na região. Por outro lado, o mundo exterior é a maior 

fonte de inspiração para a maioria dos povos ameríndios, e a incorporação da alteridade parte 

fundamental de suas vidas. Assim, as miçangas de vidro representavam, acima de tudo, uma forma 

de estabelecer relações através da agência do Outro presente no objeto, no caso, a contas de 

miçanga (Lagrou, 2013). De acordo com Lagrou (2013:23): 

“Objetos rituais e enfeites que contêm miçanga não devem, 

portanto, ser analisados como hibridismos, mas como manifestações 

legítimas de modos específicos de se produzir e utilizar substâncias, 

matérias-primas e objetos segundo lógicas de classificação e transformação 

específicas. “ 

Da mesma forma, os povos nativos dos Estados Unidos incorporaram contas de vidro dos 

puritanos ingleses, presentes em suas vidas cotidianas na Nova Inglaterra. Essa prática corporal de 

vestimenta e adorno foi amplamente transformadora, alcançando tanto para povos nativos quanto 

colonizadores europeus. Segundo Loren (2013:153):  

"Essas incorporações materiais resultaram em uma linguagem de 

vestimenta que foi transformadora, criativa e expressiva de identidades 

sociais em mudança, à medida em que conceituações puritanas e nativas 

americanas de um corpo bem vestido e saudável se cruzaram."4 

As populações nativas, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, usaram as miçangas de 

vidro nas suas vidas cotidianas. Para as primeiras, as contas representaram uma mudança criativa 

das práticas de vestir, que alteraram vestuários e adornos, tanto europeus como nativos. Para as 

segundas, as contas foram incorporadas nos rituais e nos mitos mais importantes, como forma de 

construção de identidade através do Outro (Lagrou, 2013), além de representaram: “... uma 

possibilidade de expressão estética e criativa e, ainda, como uma forma de ação simbólica, carregada 

de significado identitário”. (Silva, 2013: 279). 

Assim, a mudança e inovação na maneira como povos nativos se utilizam e incorporam 

objetos estrangeiros está associado com escolhas históricas de cada povo, como comenta Borck and 

Mills (2017: 788-792), por exemplo, no que podem revelar as escolhas envolvidas nas cerâmicas, 

que: 

“são evidências de escolhas históricas. Cada pote move-se além 

do campo corpóreo do material e do campo imaterial da história humana.”5 

No mesmo sentido, Silva (2013: 735) ao se referir aos povos Asurini do Xingu:  

                                                
4
	“These	material	embodiments	resulted	in	a	language	of	dress	that	was	transformative,	creative	and	expressive	of	changing	

social	identities	as	Puritan	and	Native	American	conceptualizations	of	a	properly-dressed,	healthy	body	intersected.	“		

 
5
	 “Ceramics	 are	 evidence	 of	 historical	 choices.	 Each	 pot	 moves	 beyond	 the	 corporeal	 field	 of	 the	 material	 and	 into	 the	

incorporeal	field	of	human	history.”	
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“...cabe dizer que a incorporação dos objetos industrializados, por 

um lado, dá a eles a possibilidade de expandir o seu mundo material pelo 

acesso a outras materialidades e, por outro, proporciona o surgimento de 

inovações artefatuais e a recriação do seu saber fazer e da sua estética. “ 

Assim, muito além de qualquer sentido pragmático, a incorporação de objetos estrangeiros 

está relacionada a escolhas históricas ou, mais especificamente, uma “arqueologia da escolha”, que 

se revela através do modo como os diferentes padrões seriam consumidos, através das diferentes 

etapas dessas ações. Ou seja, as cerâmicas, por exemplo, podem ser percebidas enquanto objetos 

de transição, no sentido de que alteram o registro arqueológico, transfigurando materialidade em 

decisões, atos e experiências (Borck and Mills, 2017).  

Neste sentido, podemos interpretar a ideia de “arqueologia da escolha” através de ações 

de agenciamento realizadas por povos nativos do território brasileiros, a exemplo da “pacificação dos 

brancos”, manifestação presente em inúmeras narrativas indígenas. Conforme é comentado por 

Carneiro da Cunha (2002:7), o “branco” é eventualmente percebido como vítima do colonialismo:   

“‘Pacificar os brancos’ significa várias coisas: situá-los, aos 
brancos e aos seus objetos, numa visão de mundo, esvaziá-los de sua 
agressividade, de sua malignidade, de sua letalidade, domesticá-los, em 
suma; mas também entrar em novas relações com eles e reproduzir-se 
como sociedade, desta vez não contra, e sim através deles, recrutá-los em 
suma para sua própria continuidade. “ 

Já nos estudos sobre as identidades Tupi amazônicas, Albert (2002:241) aponta: 

“A autodefinição de cada protagonista alimenta-se não só da 
representação que constrói do outro, mas também da representação que 
esse outro faz dele: a autorrepresentação dos atores interétnicos constrói-
se na encruzilhada da imagem que eles têm do outro e da sua própria 
imagem espelhada no outro. “6 

Para os povos de matriz linguística da família Tupi-Guarani, como para muitos outros povos 

ameríndios das terras baixas da América do Sul, a identidade é estabelecida não pela sua essência 

(individual ou coletiva) dada a priori, mas, ao contrário, é através do processo (performance) que a 

transformação (em Outro) se estabelece como parte central da mitologia dessas sociedades 

(Perrone-Moises, 2014). 

Assim, o Outro para a maioria desses povos tem um papel fundamental para a manutenção 

do modo de ser e estar no mundo. Os europeus surgem para compartilhar um espaço que era antes 

ocupado pelas figuras tupi de alteridade, como deuses e inimigos, entre outros (Viveiros de Castro, 

1992), o que não significava a perda de traços originais ameríndios, muito menos o surgimento de 

uma cultura mesclada, mas sim escolhas cujo objetivo primeiro era relacionar-se com o mundo 

exterior – condição vital para as sociedades tupi. A apropriação da materialidade e de elementos 

simbólicos do Outro (estrangeiro) é imprescindível para a construção da sua própria identidade e, 

                                                
6

	"The	self-definition	of	each	protagonist	nourishes	not	only	the	representation	this	protagonist	constructs	of	the	other,	but	

also	the	representation	that	this	other	person	makes	of	the	protagonist:	the	self-representation	of	the	interethnic	actors	is	

built	at	the	crossroads	of	the	image	they	have	of	the	other	and	their	own	mirror	image	on	the	other."	
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neste sentido, foi o que definiu a continuidade histórica dessas populações nos períodos colonial e 

pós-colonial (Lagrou, 2013, Viveiros de Castro, 2001).  

Assim, faz-se necessário questionarmos mais o uso de termos que acabam por reforçar 

uma visão unilateral e colonizadora da história, a exemplo das ideias de resistência e submissão. 

Essa divisão polarizadora, além de conferir a existência ao seu contrário, menospreza o fato de que, 

mesmo em condições extremas de violência, sociedades indígenas não deixaram de transformar, a 

partir de seus próprios termos culturais, o que lhes foi apresentado ou mesmo imposto (Albert, 

2002). 

Deste modo é crucial que nós, enquanto acadêmicos, sejamos cuidadosos na busca de um 

equilíbrio ideal, muitas vezes difícil de estabelecer, na medida em que buscamos reconstruir novas 

narrativas coloniais e enfatizar a persistência de povos nativos, sem ignorar ou minimizar as 

dificuldades e perdas associadas ao colonialismo. Assim, temos que considerar que, ao debater a 

desconstrução de narrativas colonialistas tradicionais, a arqueologia não é neutra, tampouco isenta 

das incompreensões racistas, sexistas e sociais que fazem parte do histórico das ciências sociais. 

Assim, cabe a nós atentarmos em como devemos abordar metodologicamente os contextos históricos 

e como podemos colaborar para criar diálogos mais inclusivos (Battle-Baptiste 2011). 

 

II. Prática cultural e Habitus 

Muitos estudos influenciados pelas ideias de Pierre Bourdieu buscam entender a história de 

longa duração de populações indígenas a partir do conceito de habitus, com o objetivo de produzir 

uma refrexão aprofundada das práticas culturais e identidades sociais (Panich, 2013). O habitus 

compreende uma série de escolhas que podem ser pessoais ou oriundas de um legado cultural, que 

foram organizadas objetivamente como estratégias comportamentais ou como formas de 

engajamento no mundo, sem ser, necessariamente, uma consequência claramente intencional. Da 

mesma forma, ele não é algo estático, dado que pode ser afetado/alterado pela reprodução e 

transformação de práticas sociais acordadas nas estruturas sociais (Bourdieu, 1977; Harris e Cipolla 

2017). 

Assim, para Bourdieu (1992), o adestramento dos corpos ocorre através de forças 

simbólicas que acabam por determinar aos indivíduos maneiras de se comportar para que ele possa 

integrar os jogos estabelecidos socialmente. Não obstante, tais regras sociais não usam da coação 

física, mas ao contrário, existem a partir da pré-disposição dos corpos.  

Silliman (2010) ressalta que quando nos dedicamos a entender as experiências nativas, no 

âmbito da microescala do sistema colonial, bem como seus efeitos na cultura material e no espaço, 

tal olhar nos permite o desenvolvimento de discussões teóricas e metodológica novas. Segundo 

Silliman (2010:31):  

“Isso não ignora a multiplicidade de maneiras que os indivíduos 

interagem com as frentes coloniais ou as históricas e biografias únicas de 

pessoas implicadas nelas (ou os vários modos de abordar histórias 

alternativas [por exemplo, Gnecco, 1999]), mas permite o desenvolvimento 
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de novas perspectivas teóricas e linguagens que podem retornar para 

aqueles contextos específicos7. 

Desta forma, o conceito de habitus pode ser uma valiosa ferramenta para aprimorar a 

compreensão de sistemas socioculturais específicos, principalmente em relação às escolhas 

tecnológicas e às práticas culturais de diferentes populações ao longo do tempo. Certeau et al. 

(2014:9) apresentam uma definição interessante sobre o conceito de prática cultural: 

“É a reunião mais ou menos coerente e fluida de elementos que 

são concretos e cotidianos (um menu gourmet), ou ideológicos (religiosos, 

políticos), provenientes de uma tradição (aquela de uma família ou grupo 

social) e reatualizados diariamente através de comportamentos... Uma 

‘prática’ é o que é decisivo para a identidade de um habitante ou de um 

grupo, à medida que essa identidade lhe permite ocupar uma posição na 

rede de relações sociais inscritas no ambiente."8 

Assim, quando pensamos em práticas nos termos de escolhas tecnológicas, as mesmas se 

encontram entrelaçadas com questões mais amplas de sociabilidade humana: resultam, portanto, 

de uma percepção socialmente apreendida de ‘como e quais coisas devem ou não devem ser feitas 

e utilizadas’ (Silva, 2013: 730). 

Um aspecto fundamental, ao pensarmos na materialidade de povos nativos em contextos 

coloniais, é considerarmos as funções atribuídas aos objetos inseridos nas diversas práticas culturais. 

Deste modo, ao invés de, tão somente, buscarmos a origem dos objetos, ou simplesmente limitá-

los à condição de marcadores cronológicos, é possível, e desejável, considerarmos os modos como 

este ou aquele povo indígena se relacionava, ou ainda se relaciona, com objetos que compõe seu 

fazer cotidiano (Silliman, 2010). Assim, as práticas culturais tornam-se ativas, e interativas, fazendo 

com que as ações produzidas pelos diversos atores sociais se encontrem em um processo dinâmico, 

constante, muito distante de se manifestarem como algo estático. (Voss, 2015a). 

 

III. Colonialismo e Identidade 

Nas últimas décadas, a quantidade de pesquisas focadas na construção de modelos que 

tentam explicar materialidades e identidades que surgiram em decorrência de situações de 

colonialismo, cresceu notavelmente. As categorias analíticas resultantes, como hibridismo, 

mimetismo, creolização, transculturação, mestiçagem, entre outras, são usadas em vários contextos 

                                                
7
	 “This	 does	not	 ignore	 the	multitude	of	ways	 that	 individuals	 interacted	with	 colonial	 fronts	or	 the	unique	histories	and	

biographies	of	people	implicated	in	them	(or	the	multivocal	ways	to	approach	alternative	histories	[e.g.	Gnecco,	1999]),	but	

it	does	allow	the	development	of	new	theoretical	perspectives	and	languages	that	can	be	turned	back	on	those	specific	

contexts.”	

 
8
	 “It	 is	 the	more	or	 less	coherent	and	 fluid	assemblage	of	elements	 that	are	concrete	and	everyday	 (a	gourmet	menu)	or	

ideological	(religious,	political),	at	once	coming	from	a	tradition	(that	of	a	family	or	social	group)	and	reactualized	from	day	

to	day	across	behaviors	…	A	“practice”	is	what	is	decisive	for	the	identity	of	a	dweller	or	a	group	insofar	as	this	identity	

allows	him	or	her	to	take	up	a	position	in	the	network	of	social	relations	inscribed	in	the	environment.”	
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nas Américas. Entretanto, apesar do intenso debate sobre as vantagens e desvantagens de cada 

modelo, o foco tem sido, comumente, a novidade e a mudança como estados que diferenciam essas 

sociedades coloniais e pós-coloniais daquelas do passado. Tal noção, muitas vezes, acaba omitindo 

relações de poder, valorizando a ideia de misturas genéticas, ao invés de permitirem a construção 

de uma história de longa duração (Voss, 2015 a, b).  

A preocupação da antropologia cultural com processos de “aculturação”, “mestiçagem”, e 

“sincretismo” tem paralelos com a filosofia ocidental, preocupada com a identidade pessoal - um 

tema central para a filosofia moderna, assim como foi para o cristianismo medieval. Identidade, 

assim como mudança, evoca múltiplas perspectivas. Por um lado, encontra-se no cerne da 

experiência contemporânea, vinculada tanto a indivíduos ou membros de coletivos (reais ou 

imaginados) quanto a antropólogo(a)s que observam e analisam a identidade de outros seres 

humanos. No campo das ciências sociais há uma tendência em tornar matéria os mundos sociais, 

através da criação de fronteiras, atribuição de nomes e reconhecimento identitário (Fausto and 

Heckernberg, 2007).  

No Brasil, para alguns se convive com a ideia mítica de uma criação identitária, no âmbito 

nacional, como efeito de uma feliz mistura entre indígenas, africanas e europeus, contudo, sem 

considerar as diferenças intrínsecas de cada uma delas dentro de um contexto de multiculturalismo. 

Com a noção do mítica das três raças, ou da plurietnicidade, lida-se com uma complexa questão, 

porém através de uma narrativa simplificadora, que considera indiscutível o fato de que essas três 

raças compõem uma nacionalidade homogênea culturalmente. Neste sentido, povo brasileiro seria 

“uma amalgama de raças branqueadas”. Deste modo, ao invés de apresentar um padrão de 

diferenças apartadas, porém semelhantes, tinha-se um desenho nacional para mestiços desiguais. 

Assim, o esforço de resolução ideológica surge da crença na permanente atualização do mito das 

três raças, que, contraditoriamente, busca ao mesmo tempo o apagamento e a manutenção dos 

povos indígenas (Ramos, 2004).  

Da mesma forma, aplicabilidade dos conceitos de mistura cultural, mestiçagem ou 

hibridismo, foram sendo repensados em muitos estudos sobre colonialismo, pois os usos de tais 

categorias acabam fortalecendo o que seria um “convite ao branqueamento” através da ideia de 

união das raças ou, ainda, acabavam por concordar com o enaltecimento do sincretismo propagado 

pela teologia – baseado na ideia de assimilação e homogeneização cultural, como comenta Jiménez 

(2010: 105):  

“Apenas frequentemente demais discursos sobre miscigenação e 

hibridade, apresentados como simples ‘troca’ mascararam, não somente 

diferenças culturais e sociais, mas também a desproporcionalidade de 

relações de poder em muitas situações de contato.”9 

Hornborg e Eriksen (2011) apontam que para entender situações de identidade e migração 

é fundamental reconhecer a natureza indeterminada das relações entre genes, linguagem e cultura 

                                                
9

“Only	too	often	discourses	on	miscegenation	and	hybridity,	presented	as	a	simple	cultural	‘exchange’,	have	masked	not	only	

cultural	and	social	differences,	but	also	the	imbalance	of	power	relations	in	many	contact	situations.	
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material de forma a não corrermos o risco de menosprezar a imbricada miríade de fatores que 

caracterizam a história de longa duração dessas populações.  

Os estudos de Arqueologia do Colonialismo no Brasil têm se concentrado na compreensão 

de identidades e modelos para entender culturas decorrentes do colonialismo, principalmente através 

da pesquisa sobre a diáspora africana, ou a escravidão, especificamente relacionada às situações de 

plantation (Symanski e Gomes 2012: 20). 

"(...) que levaram os arqueólogos a buscar modelos que pudessem 

explicar a emergência de novas configurações culturais envolvendo, por um 

lado, a diversidade cultural africana presente na senzala, e, por outro, as 

trocas e influências mútuas entre esse grupo diversificado, os europeus e 

eurodescendentes, e as populações ameríndias. Começaram, assim, a ser 

aplicados os modelos correlatos de creoulização, transculturação e 

etnogênese".10 

No entanto, ainda são escassas as pesquisas no Brasil que buscam entender as relações 

entre colonialismo e identidade quando se referem às populações ameríndias e à reconstrução de 

um passado histórico recente na América Latina. Vale destacar a pesquisa de Silva e Noelli (2015) 

sobre os povos Asurini do Xingu e os efeitos do colonialismo ao longo do tempo. Segundo Souza 

(2017), o desinteresse pode ser explicado em parte pela divisão criada artificialmente entre pré-

história e história nos estudos arqueológicos, que acaba por atribuir aos povos indígenas uma 

identidade somente na fase pré-colonial, propiciando uma espécie de vazio histórico dessas 

populações na transição de um período para outro.  

Da mesma forma, a distinção entre pré-história e história pode comprometer o 

reconhecimento de contextos de aldeamentos religiosos, como sendo sítios associados ao 

colonialismo. As aldeias indígenas em aldeamentos religiosos não são, normalmente, consideradas 

assentamentos pré-históricos e, tampouco, sítios históricos. Além disso, seus entendimentos são, 

muitas vezes, negligenciados por se encontrarem entre – ou como segmentos de – contextos 

históricos que se cruzam. Assim, as pesquisas que dividem os contextos como pré-históricos ou 

históricos, acabam por fragmentar as áreas do conhecimento e, é uma visão antiga de segregação 

do passado, onde os pré-historiadores eram responsáveis pelos estudos de aldeias indígenas, 

enquanto os arqueólogos históricos se especializavam em arquitetura e artefatos europeus, 

comprometendo uma visão da história indígena num processo de longa duração (Silliman, 2000; 

Lightfoot, 1995).  

Além disso, Hayes (2015) ressalta ainda que as pesquisas em arqueologia de contextos de 

colonialismo geralmente entendem as histórias das populações oprimidas pelo sistema colonial 

enquanto experiências de populações nativas e africanas ficam separadas e polarizadas. Em vez 

                                                
10

	"Archaeologists	have	sought	models	that	could	explain	the	emergence	of	new	cultural	configurations	involving,	on	the	one	

hand,	cultural	diversity	in	the	slave	quarters,	and	secondly,	exchanges	and	mutual	influences	among	this	diversified	group,	

European	 and	 eurodescendent	 and	 Amerindian	 populations,	 using	 models	 such	 as	 creolization,	 transcultural	 and	

ethnogenesis".	
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disso, Hayes propõe considerar a intersecção de ambas para um debate mais aprofundado sobre o 

tema.  

 

IV. Hibridismo, Mimetismo e Ambivalência  

As pesquisas pós-coloniais têm se voltado a pensar como povos “subalternos” agiram diante 

das forças impostas pelo colonizador e de que forma a complexidade das relações coloniais 

provocaram mudanças em ambos – europeus e povos nativos -, contrariando as narrativas que 

privilegiam a unilateralidade do colonialismo (Silliman, 2015; Liebmann, 2008). Ou, como aponta 

Liebmann (2008: 2): “...Questionando o conhecimento e a representação dos “Outros” colonizados 

que têm sido produzidos no contexto colonial e imperial”11 

As abordagens pós-coloniais, produzidas a partir das décadas de 1980 e 1990, oferecem 

uma perspectiva nova e de grande valia para entender o colonialismo para além de uma visão restrita 

e eurocêntrica do capitalismo. Neste contexto, destaca-se as reflexões de Bhabha (1998) sobre 

categorias analíticas que podem responder às complexas relações coloniais, tais como mimetismo e 

hibridismo (Oliver and Cipolla, 2017: 349-351).  

O termo híbrido surge nos estudos de biologia do século XIX, para entender o cruzamento 

entre plantas e animais domésticos e selvagens, e foi readaptado nas interpretações pós-coloniais 

(Van Valkenburgh, 2017), nas quais o conceito se volta para o entendimento da capacidade dos 

povos “subalternos” de se apropriarem, e reutilizarem, crenças e objetos originários dos 

colonizadores como forma de resistência no sistema colonial. 

Nos estudos pós-coloniais, Bhabha (1998) propõe o uso do conceito de hibridismo para 

entender o processo de negociações complexas do colonialismo, no qual o uso do conceito seria uma 

maneira efetiva de interferir no poder da narrativa tradicional colonialista, dando autoridade às várias 

culturas que emergiram do processo de colonização. Segundo ele (1998: 22): “Essa passagem 

intersticial entre identidades fixas abre a possibilidade de um hibridismo cultural que acolhe a 

diferença sem uma hierarquia suposta ou imposta. “ 

Os modelos de hibridismo, mimetismo e ambivalência – apresentados por Bhabha (1998) 

e discutidos por vários outros autores como Silliman (2015), Loren (2015), Liebmann (2015), 

Tronchetti e Van Dommelen (2005), Jiménez (2010) buscam entender a ambiguidade das trocas no 

processo colonial no "terceiro espaço" –, que foram criadas e, subsequentemente, adquiriram novos 

significados decorrentes dos processos de interação cultural no colonialismo.  

Já sobre o conceito de mimetismo Bhabha (1998: 2012-2013) diz: “Mimetismo enquanto 

discurso gerado (quase da mesma forma, mas não inteiramente) a partir da ambivalência, contudo, 

potencialmente subversivo.”12. Podemos tomar como exemplo de ambivalência das negociações 

                                                
11
	“…questioning	the	knowledge	about	and	the	representation	of	colonized	“Others”	that	has	been	produced	in	colonial	and	
imperial	contexts.”		

 
12
	 “	Mimicry	as	discourse	 that	 (in	almost	 the	 same	way	but	not	quite)	 is	generated	out	of	ambivalence	but	 is	potentially	

subversive		.”	
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sociais no colonialismo, as ressignificações das contas de vidro pelos povos ameríndios, conforme 

vimos com Lagrou (2013), Silva (2013) e Loren (2013). 

Segundo Patterson (2008: 29 apud Bhabha 1994: 162): 

“As identidades e subjetividades são moldadas pela interação 

inconsciente de ambos nativos e imigrantes, e as diferenças culturais são 

rearticuladas “a partir da perspectiva significativa da minoria que resiste à 

totalização...produzindo outros espaços de significação subalterna.13 

Muitos autores apontam que a maneira mais eficaz de aplicar o conceito de hibridismo seria 

a problematização do próprio termo em si. Liebmann (2015) levanta uma questão interessante sobre 

a aplicabilidade do conceito híbrido, ao estudar o objeto Mickey Mouse Kachina - uma fusão de 

aspectos tradicionais da cultura Hopi no Novo México com um ícone de entretenimento dos Estados 

Unidos. Para o autor, a escolha deste modelo de interpretação está mais relacionada ao nosso 

preconceito sobre o Outro do que um reconhecimento do objeto híbrido pelas populações realmente 

envolvidas. 

Ainda Silliman (2012:116) comenta: 

“A ênfase no hibridismo e no agenciamento social tem contornado 

alguns dos mais difíceis limites da curta duração, mas eles tendem a 

subestimar algumas historicidades de longa duração relativas às práticas 

indígenas no mundo colonial.14.” 

Silliman (2015) observa que, ao atribuir o conceito híbrido aos artefatos dos povos Pequot 

Oriental, arriscaria minimizar a complexidade da materialidade e, ao mesmo tempo, não considerar 

como as práticas culturais e as negociações de identidade ocorreram no interior da comunidade. Da 

mesma forma, o autor ressalta que nós, como arqueólogo(a)s, precisamos fornecer maneiras para 

que as sociedades passadas evitem os vínculos que lhes impomos com o nosso problema ontológico 

de utilização do conceito hibridismo. Além disso, Silliman (2015) ressalta a importância de pensarmos 

que questões tais como: i) Quais são as origens do hibridismo? ii) O que pode ser um híbrido e por 

quanto tempo? iii) Quem pratica o hibridismo sabe que estão fazendo isso? iv) O que não é híbrido?  

Assim, é necessário olharmos com cautela sobre a aplicabilidade dos conceitos em 

sociedades que adotaram novas práticas ou objetos estrangeiros como escolhas legitimas, criativas 

ou mesmo como negociações de práticas culturais, como apontam Loren (2013), Lagrou (2013), 

Silliman (2012) e Liebmann (2015), Silva (2013). O uso do conceito híbrido pode servir como um 

alerta para que sejamos mais cuidadosos com nossos próprios pressupostos sobre o Outro 

(Liebmann, 2015). Da mesma forma, devemos evitar a ênfase desproporcional que muitas vezes é 

                                                
13
	“The	 identities	and	subjectivities	are	shaped	by	the	 interplay	of	unconscious	of	both	the	hosts	and	the	 immigrants,	and	

cultural	difference	is	rearticulated	“from	the	perspective	of	the	signifying	position	of	the	minority	that	resists	totalization…	

producing	other	spaces	of	subaltern	signification”.	

14

	“The	emphases	on	hybridity	and	social	agency	have	circumvented	some	of	the	harsher	edges	of	the	short	purée,	but	they	

tend	to	downplay	some	of	the	long-term	historicities	of	Indigenous	practices	in	the	colonial	world”	



Cap.	I	-	Colonialismo	e	Arqueologia	da	Persistência		
Marianne	Sallum	–	2018	-	Persistência	de	prática	cerâmica	Tupiniquim	

	

	

 16 

dada ao "novo", que pode resultar no obscurecimento de longas histórias e fortalecer a ideia de 

perda cultural como algo inevitável aos povos subordinados (Voss, 2015, Silliman 2012). 

Tal questão é fundamental para pensarmos o contexto brasileiro, uma vez que a política 

colonial portuguesa esteve sempre voltada para a ideia do surgimento de um povo homogêneo e 

miscigenado (Ramos, 2004), o que acabou por obscurecer historias indígenas e de afrodescendentes 

num contexto histórico de longa duração. Neste sentido, a arqueologia tem um papel fundamental 

na evidenciação da história dos povos marginalizados no processo colonial e, mais do que nunca, 

devemos estar atentos para que o uso de certos conceitos não acabe por reforçar o apagamento 

dessas populações. 

Ramos (2004: 11) comenta:  

“Me concentro na questão indígena para ressaltar como a nação 

resolve, ou falha, ao tentar resolver suas ambiguidades em relação a seus 

significantes. Ou, no choque entre a ideologia do mito das três raças, que 

tenta dissolver e conservar os indígenas ao mesmo tempo”15  

Esta tese discutirá os conceitos de hibridismo, mimetismo e ambivalência para entender 

relações sociais entre povos tupiniquim e colonizadores portugueses no litoral sul do estado de São 

Paulo. Para tanto, se observaram aspectos referentes à continuidade tecnológica do fazer cerâmico 

(habitus), bem como de que forma a incorporação de novas práticas de consumo e o surgimento de 

objetos com tecnologias combinadas – indígenas, portuguesas e africanas, foram marcadas pela 

ontologia ameríndia de alteridade (Viveiros de Castro, 2001) e pela ambivalência (Bhabha, 1998; 

Loren, 2017), permitindo a sobrevivência e persistência histórica no sistema colonial e pós-colonial 

(Panich, 2013), sem caracterizar uma perda cultural ou mesmo o surgimento de populações e objetos 

completamente novos (Silliman, 2012; Loren, 2013; Lagrou, 2013; Liebmann; 2015; Ramos, 2004; 

Silva, 2013, Loren, 2013), mas sim uma história de longa duração desses povos.  

 

                                                
15
	“Me	concentro	em	el	tema	indígena	para	ressaltar	cómo	la	nación	resuelve,	o	falla	al	tratar	de	resolver,	sus	ambiguedades	

hacia	sus	otros	significativos.	O,	en	el	choque	entre	la	ideologia	del	mito	de	las	tres	razas,	que	intenta	disolver	y	conservar	

a	los	indígenas	al	mismo	tiempo.”	
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CAPÍTULO	II	

Colonização	portuguesa	no	litoral	paulista:	a	ocupação	indígena	e	do	

aldeamento	de	São	João	Batista	em	Peruíbe	

 

I.  Política colonial no século XVI: colonizadores portugueses e povos 
indígenas do litoral brasileiro 

Ao desembarcarem no litoral brasileiro durante o século XVI, os europeus oriundos de vários 

países como Portugal, França e Holanda, dentre outros, mencionavam que as terras estavam 

densamente habitadas por povos que apresentavam características culturais comuns. No entanto, 

apesar da primeira impressão de que se tratava de povos americanos com uma cultura homogênea 

– de matriz linguística tupi-guarani -, rapidamente os mesmos constataram a grande fragmentação 

dessas populações, tendo em vista, principalmente, as inúmeras ações bélicas empreendidas entre 

eles. Assim, as populações tupis do litoral, que viviam desde o Maranhão até Uruguai, estabeleceram 

relações diretas com os portugueses, franceses e castelhanos no período inicial de colonização 

(Monteiro, 1998; Fausto, 1992). 

No entanto, a costa brasílica não se limitava à existência de sociedades tupi, uma vez que 

a região também era habitada por povos tapuia – denominação genericamente atribuída pelos 

europeus aos chamados aimorés, goitacazes e tremembés, entre outros de línguas do tronco Macro-

Jê. Tal denominação tinha como objetivo diferenciá-los dos tupis da costa, ao mesmo tempo que era 

aplicada a quaisquer outros povos nativos então desconhecidos para o colonizador europeu. 

(Monteiro, 1998).  

Segundo Oliveira e Freire (2006: 22): 

“A incapacidade dos portugueses em subjugar alguns grupos 

indígenas contribuiu para identificar genericamente os índios hostis como 

“tapuios”. Tal identidade ocultava as iniciativas indígenas, os processos 

socioculturais intertribais de aliança ou conflito com colonizadores. “  
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Fig.	 2.1-	 Localização	 de	 povos	 da	 família	 Tupí-Guaraní	 no	 litoral	 brasileiro	 entre	 1550	 e	 1616.	

Modificado	de	Sztutman,	2012.	

Na figura 2.1 temos a distribuição de alguns povos da família tupi-guarani da costa 

brasileira durante os séculos XVI e XVII.  

Já Curt Nimuendaju aponta (figura 2.2) a presença de 1.400 povos indígenas em território 

brasileiro no período inicial de colonização, cujos troncos linguísticas se dividiam entre: tupi-guarani, 

jê, karib, aruák, tucano, entre outras (Oliveira e Freire, 2006). 

Os termos tupi e guarani, para além de designar grupos falantes de línguas tupi-guarani, 

eram denominações utilizadas pelos europeus para contrapor dois modelos distintos de colonização, 

o português e o espanhol, uma vez que os limites de domínio territorial de cada um deles foram 

documentados e descritos nos moldes etnográficos no século XVI (Corrêa, 2014).  
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Figura 2.2- Mapa etno-histórico (Nimuendaju, 1981). 

As categorizações atribuídas pelos europeus às populações ameríndias podem servir para 

nós, ao menos num primeiro momento, no entendimento de como perspectivas coloniais foram 

adotadas nas colônias americanas, bem como de que forma os diversos colonialismos foram 

vivenciados em contextos históricos específicos (Loren, 2017). No entanto, deve-se atentar ao modo 

como certas fronteiras territoriais e identitárias foram estabelecidas pelas populações ameríndias em 

território brasileiro – na maioria das vezes, de forma bem mais dinâmica do que aquela narrada pelos 

colonizadores. Parte desse dinamismo foi condicionado pela política colonial centrada na exploração 

violenta e indiscriminada do trabalho indígena, ocasionando fome e epidemias que acabaram por 

afastar os povos tupi do litoral logo após o primeiro século de colonização (Fausto, 1992). Assim, a 

mortandade e a mobilidade territorial interferiram diretamente em questões mais profundas de 

sociabilidade dos povos tupi, como comenta Fausto (1992:387) sobre os povos tupinambá:  
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“Ademais, os xamãs se encontravam numa posição 

particularmente incômoda: as epidemias e a mortandade afetavam de 

forma direta sua prática de cura, bem como faziam crescer as suspeitas 

sobre a sua atuação como feiticeiros, como aqueles que produzem a morte.“ 

A conformação das populações do tronco linguístico tupi-guarani – tais como os tupiniquim 

e tupinambá na costa Sudeste e na baía de Guanabara, tamoio e temiminó em Pernambuco, e 

potiguar e tabajara no Maranhão – se dava através de valores relacionais complexos e variados. 

Essas relações ocorriam em diferentes níveis da supralocalidade – interaldeia, inter-regional, 

interétnico e outros –, e eram expressadas através de valores comuns de sociabilidade, centrados 

na noção ancestral de guerra de vingança, além da afinidade e da troca (Szutman, 2012, Viveiros 

de Castro, 2001).  

A conformação identitária dos povos indígenas no colonialismo se dava por uma miríade de 

fatores, que se interconectavam para além de uma diferenciação cultural entre povos, conforme 

afirma Fausto (1992: 384): 

 “A inimizade recíproca distinguia grupos de aldeias aliadas, que 

operavam segundo uma estrutura de tipo "rede": as aldeias, unidas uma a 

uma, formavam um "conjunto multicomunitário", capaz de se expandir e se 

contrair conforme os jogos da aliança e da guerra. Os limites dessas 

"unidades" não são palpáveis, nem definitivos: um dia poder-se-ia estar de 

um lado, no dia seguinte do outro – inimigos (cunhados) eram justamente 

tobajara: “os do outro lado”, como sugere a etimologia mais provável do 

termo. “  

Desta forma, as distinções entre os povos Tupi estabelecidas na estrutura colonial estavam 

mais relacionadas às delimitações dos espaços geográficos e aos acordos sociais, frutos destas 

conformações territoriais, do que a uma diferenciação criada por aspectos puramente de caráter 

cultural (Corrêa, 2015). Já na visão dos europeus, tais diferenciações estavam baseadas 

principalmente pela homogeneidade de costumes e línguas dos povos indígenas (Fausto 1992:385 

apud Gandavo, 1980:122). 

Assim, a principal estratégia política do primeiro século de colonização portuguesa no litoral 

brasileiro foi a divisão da população ameríndia entre aliados e inimigos, intensificando uma oposição 

já existente entre eles. Nesse contexto, é fundamental pensar de que forma tanto populações 

indígenas quanto europeias se utilizaram do sistema de alianças de guerra e, ainda que separados 

por finalidades distintas, se apoiaram mutuamente em acordos belicosos como modo de 

sobrevivência no sistema colonial. Se, por um lado, os europeus buscavam angariar escravos e 

manter aliados em terras estrangeiras, por outro, os ameríndios precisavam de reforço nas guerras 

de vingança, ao mesmo tempo que se beneficiavam de objetos estrangeiros, tais como machados e 

facas (Zeron, 2011).  

Assim, um sistema de dupla oposição foi estabelecido no litoral brasileiro, onde os 

tupinambás, aliados dos franceses, encontravam-se de um lado e, de outro, portugueses e povos 

tupiniquim. Perrone-Moisés (2014) ressalta a importância em observarmos o sistema de acordos não 
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como a expressão de uma dominação colonial europeia, mas sim como uma gama de alianças, em 

que tanto as agências indígenas quanto europeias constituíram partes fundamentais da estrutura 

colonial. Da mesma forma, Horning (2015: 243)16 comenta sobre acordos travados no colonialismo: 

"Assim como a operação das hierarquias de poder assimétricas é 

uma característica definidora do colonialismo através do espaço e do tempo, 

a realidade é que ninguém foi deixado inalterado pelas experiências 

coloniais, inclusive - e talvez especialmente - aqueles que estavam no 

poder". 

O colonizador europeu, ainda que nitidamente favorecido pela assimetria de poder 

estabelecida no contexto colonial, foi certamente objeto da agência indígena, dentre outras formas, 

ao estabelecer acordos nas guerras de vingança entre populações ameríndias.  

Na figura 2.3 temos a ilustração de uma cena de guerra entre povos tupinambá e tupiniquim 

na região de São Vicente (São Paulo).  

Loren (2017: 90)17 traz uma reflexão interessante sobre a maneira como os povos nativos 

eram representados pelos cronistas - como reflexo de uma posição política clara de autoridade e 

controle sobre o Outro: 

 

                                                
16

	“Just	as	the	operation	of	asymmetrical	power	hierarchies	is	a	defining	feature	of	colonialism	through	space	and	time,	so	is	

the	reality	that	no	one	was	left	unchanged	by	colonial	experiences,	including—and	perhaps	especially—those	in	power.”		

17

	“...their	knowledge	of	 language	and	custom,	and	the	contention	that	 their	bodies	 remained	civilized	and	pure	 (without	

defilement)	even	in	light	of	immoral	and	savage	acts...	not	only	did	they	have	the	ability	to	control	their	bodies	and	maintain	

boundaries,	but	they	were	also	implying	that	they	could	control	the	bodies	and	actions	of	their	subjects.”	
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Figura	2.3	Guerra	entre	tupinambás	e	tupiniquins	em	São	Vicente.	Xilogravura.	Hans	Staden	
(1557).	

 “... seu conhecimento da língua e dos costumes, e a alegação de 

que seus corpos permaneceriam civilizados e puros (sem serem 

conspurcados), ainda que à luz de atos imorais e selvagens... - ...eles não 

apenas tinham a habilidade de controlar seus corpos e manter limites, mas 

eles também pressupunham que poderiam controlar os corpos e as ações 

daqueles subjugados. “ 

 
Na figura 2.3 de Hans Staden podemos observar elementos do discurso colonial europeu, 

onde os povos indígenas eram representados como homens jovens, fortes e em cena de guerra - tal 

atividade os diferenciaria totalmente dos europeus. Da mesma forma, nos dá a impressão que Hans 

Staden tinha pleno conhecimento e domínio sobre a dinâmica da guerra de vingança dos povos 

retratados. 

Apesar das sociedades ameríndias das terras baixas da América do Sul compartilharem de 

alguns princípios semelhantes aos dos europeus, tais como a imortalidade da alma e a ideia da vida 

após a morte, os mesmos não aceitavam o abandono de um aspecto fundamental de suas vidas - a 

prática da guerra de vingança (Viveiros de Castro, 1992). Padre Anchieta comenta: “entre tanta 

multidão de infiéis, algumas poucas ovelhas se abstinham ao menos de comer seus próximos”. As 

sociedades Tupi concordavam em abandonar práticas de predação, mas eram intransigentes com 

relação a continuidade da guerra (Monteiro, 1998). 

Entre os anos de 1532-1548, colonizadores e indígenas acordaram sobre trocas de escravos 

capturados nas guerras intertribais por mercadorias estrangeiras, tais como ferramentas metálicas 

ou mesmo armas. Porém, o aumento da necessidade de mão de obra indígena, associado à 

instabilidade dos acordos de guerra com os europeus – quando, muitas vezes, os indígenas se 

revoltavam contra os colonizadores –, bem como as epidemias e a fome, ocasionaram um enorme 

declínio populacional dos povos ameríndios da costa, tornando o sistema de alianças inviável. Em 

1549 já se observava uma ruptura nesse modelo de colonização, marcada pela chegada da 

administração régia no Brasil e a atividade missionária (Zeron, 2011: 65, Fausto, 2000:383). 

Assim, num segundo momento, a escravidão passou a ser a principal política na colônia 

portuguesa e foi largamente aplicada em território brasileiro, principalmente para atender à demanda 

de trabalhadores para a produção, dentre outros, da cana de açúcar. Neste contexto, a mão de obra 

indígena representava a principal fonte de trabalho e a sua aquisição, se dava, na maioria das vezes, 

através da chamada “guerra justa”. Assim, esta estratégia foi a maneira encontrada pela coroa 

portuguesa para angariar trabalhadores, permitindo a escravização de indígenas inimigos (Oliveira e 

Freire, 2006).  
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Ainda segundo Oliveira e Freire (2006: 30, 31):  

“As “guerras justas” para aprisionamento dos índios hostis tinham 

sua legislação baseada num imaginário difuso sobre práticas indígenas 

“bárbaras” – canibalismo, poligamia etc. Tal imaginário era sempre 

acionado em defesa dos interesses econômicos dos colonos. O confronto 

dos missionários com pajés supostamente demoníacos tinha raízes no 

imaginário medieval da luta cristã contra feiticeiros, bruxas (....). Foi com 

base nessas representações, associadas a argumentações de distintas 

ordens, que se construiu a crença (que se naturalizou como certeza) do 

caráter filantrópico e humanitário da intervenção colonizadora. “  

 

II. Ocupação indígena no litoral sul paulista 

A chegada dos colonizadores portugueses no litoral do que seria denominado São Paulo, 

mais especificamente em Cananéia, ocorreu nos primeiros anos do século XVI. Mas a fundação oficial 

de um assentamento português foi em janeiro de 1532 (Monteiro, 1996). No entanto, é sabido que, 

mesmo antes de Martim Afonso aportar no litoral de São Paulo, já havia relatos sobre a presença de 

portugueses na região, como o bacharel de Cananéia, o mestre Cosme, Pedro Correa (proprietário 

das terras de Peruíbe e Guaraú em 1542) e Ruy Moschéra (Calixto,1902).  

Hans Staden ([1557], 2007) apresenta um relato sobre as divisões territoriais das 

populações ameríndias do litoral sul paulista no século XVI, bem como de seus costumes e línguas. 

Depois de passar os anos de 1551 a 1552 entre os carijós de Santa Catarina, em 1553 veio para São 

Vicente, após o barco de Diego de Sanábria, onde encontrava-se Staden, naufraga no entorno de 

Itanhaém. Dali vai para Santos, onde permanece com os portugueses e tupiniquins por um ano, até 

ser capturado pelos tupinambás em 1554. Sobre o território tupiniquim, Staden (1557, 2007: 692-

693) escreveu que seu:  

“...domínio se estende por cerca de oitenta milhas para dentro da 

terra e cerca de quarenta milhas ao longo da costa. Ao Norte e ao sul moram 

inimigos dessa tribo. Os inimigos ao sul são os carijós, e ao norte, os 

tupinambás”. 

 

Na figura 2.4 temos um mapa do Brasil com o município de Cananéia em destaque 

(vermelho).  
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Figura	2.4.	Mapa	do	Brasil	(1585).	Autor:	Johannes	Van	Doetechum.		

 
Na figura 2.5 A temos um mapa com a presença dos “tupinaki” (sic.) e “tupinambá” no 

litoral sul de São Paulo.  

 
Figura	2.5.	Detalhe	do	mapa	Etno-histórico	do	Brasil	e	regiões	adjacentes.	Os	retângulos	vermelhos	

destacam	os	“tupiniki”	e	o	retângulo	azul	a	área	“tupinambá”	(Nimuendaju,	1981).		

Da mesma forma, Staden (1557, 2007: 1881;1883) diz sobre as inimizades dos povos 

tupinambá com os demais povos do litoral paulista:  

“São pressionados por adversários de todos os lados. Ao Norte, 

seus vizinhos são uma tribo de selvagens chamados guaitacás. São seus 

inimigos. Seus adversários ao sul são os tupiniquins; os que vivem em 

direção ao interior das terras são chamados de carajás; perto deles, na 

serra, vivem os guaianás, e, entre estes, vive mais uma tribo, a dos 

maracajás, que os perseguem continuamente. Todas estas tribos guerreiam 

entre si, e quando alguém captura um inimigo, ele é comido. “ 

Em 1527 há o relato de Diego Garcia de Moguer que aponta a presença dos “topies” (sic.) 

- como amigos dos cristãos - vivendo na região de Cananéia e, também, sobre a existência de 800 
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escravos na área, provavelmente eram escravos carijós. O autor também menciona a prática da 

antropofagia entre os “topies” (RIHGB, 1888).  

Contrastando os dados arqueológicos apresentados nos capítulos III e IV desta tese, bem 

como os dados históricos é possível determinar com bastante precisão as linhas mais gerais do que 

seria o território tupiniquim. Assim, quando Staden declarou que os “inimigos ao sul” eram os carijós, 

de fato sugeria uma longa linha de fronteira que ia atravessando o litoral Atlântico até o rio Paraná, 

portanto, não se limitando apenas à porção litorânea. Iniciava com uma zona de transição situada 

entre a ilha do Cardoso e a baía de Paranaguá, marcando a divisa na zona costeira; depois seguia 

para o interior, aproximadamente pelos vales dos rios Itararé e alto Paranapanema, de onde havia 

uma transição para o norte até alcançar o médio rio Tietê, percorrendo sua bacia até a foz no rio 

Paraná.   

Da mesma forma é possível delinear a fronteira com os tupinambás, embora com menos 

informações. Tal fronteira tinha início aproximadamente perto de São Sebastião, mas não há dados 

sobre a sua continuidade pelo interior, possivelmente seria a bacia do rio Paraíba do Sul o divisor 

principal dos tupiniquins com os tupinambás, como sugere o mapa de Staden. Além disso, Staden 

relata que a fronteira litorânea com os tupinambás “ficava a cerca de 25 milhas de Bertioga”, 

provavelmente em uma zona de transição ao norte de São Sebastião, aldeia onde ele ficou 

prisioneiro. 

A figura 2.6 apresenta um mapa do litoral brasileiro produzido por Staden (1557). 

Ao mesmo tempo, a distância do interior precisa ser relativizada, uma vez que não há relato 

preciso que tenha sido escrito ao redor de 1550 sobre essas terras interioranas. Os resumos do 

“alemão” Ulrich Schmidl e do português Antônio Rodrigues, que chegaram em maio de 1553 em São 

Vicente, vindos de Assunção do Paraguai, são os únicos registros que se conhece. Provavelmente, 

Schmidl e Rodrigues conversaram pessoalmente com Staden tendo em vista as afinidades com os 

espanhóis da expedição de Sanábria residentes em São Vicente. Os dois devem ter dado informações 

em primeira mão sobre os territórios tupiniquim do interior, lastreando o texto de Staden sobre a 

distância de 80 milhas (carta de A Rodrigues, 31 de maio de 1553 in Leite, cartas v. 1; e livro de 

Schmidl). 
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Figura	2.6-	Mapa	do	litoral	brasileiro	(Hans	Staden,	1557).	

O limite norte do território carijó-guarani no litoral era a baía de Paranaguá (Noelli, 2004; 

Brochier, 2004). Mas deveria haver uma “zona tampão”, que compreendia as ilhas das Peças, 

Superagui e do Cardoso, onde não há evidências de sítios guarani. O limite meridional do território 

costeiro tupiniquim nessa fronteira devia ser um pouco ao sul de Cananéia, perto da ilha do Cardoso, 

onde estão os últimos sítios registrados com cerâmica tupiniquim (Uchôa e Garcia 1980; 

Scatamacchia et al 1991).  

Na tabela 2.1 temos os dados históricos que apontam a presença indígena no litoral sul 

paulista entre os séculos XVI e XVIII. Segundo a tabela 2.1, as denominações das populações 

ameríndias como “tapois”, “tupis”, “topinachinas” e “carijós” aparecem nos registros históricos até 

1557. Já “tupiniquim” se estende até 1590, enquanto “tupies” (sic.) aparece somente em 1611. A 

denominação “índios” e “indígenas” se estende de 1532 até 1750. Essas classificações se modificam 

no século XIX, como veremos adiante. Assim, as divisões identitárias apresentadas nos relatos do 

século XVI desaparecem quase totalmente a partir do século XVIII. Para Carneiro da Cunha 

(2016:16), esse apagamento de identidades fazia parte de uma política colonial deliberada, cujo 

objetivo era dissolver os diversos povos indígenas entre as camadas sociais mais desvalidas da 

sociedade. E tal política se apresentava mascarada pela noção enganadora de “integração cultural”, 

como vimos anteriormente. 
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Tabela	2.1.	Dados	históricos	sobre	a	ocupação	indígena	no	litoral	sul	paulista	(séc.	XVI	–	XVIII)	

Data	 RELATO	 INF.	RELEVANTE	 FONTE	

1527	 “Ysla	mui	verde…	e	no	terna	los	navios	tanto	peligro	por	amor	la	gente	salvage	é	

la	costa	mala”.	

“800	escravos”	

“esta	gente	alli	 con	el	Bachiller	que	comen	carne	umana	y	es	mui	Buena	gente	

amigos	de	los	cristianos	que	se	llaman	“topies”.	

“Topies”	de	Cananéia;	

Notícia	 dos	 índios	 da	 área,	 fala	

dos	escravos,	provavelmente	os	

carijós,	e	do	comércio	deles.	

Diego	Garcia	de	Moguer.	Revista	do	

Instituto	Histórico	 e	Geográfico	 do	

Brazil,	1888.	Tomo	XV.	

1527	 “Dentro	do	porto	de	São	Vicente	há	duas	 ilhas	grandes	habitadas	de	 índios”	 (p.	

547)	

	

“Do	porto	de	São	Vicente,	a	costa	volta-se	novamente	ao	sudoeste	até	uma	baía	

dita	 da	 Cananéia,	 dentro	 da	 qual	 há	 algumas	 ilhas,	muito	 habitadas	 e	 onde	 os	

índios	 fazem	 as	 suas	 sementeiras;	 duas	 delas	 estão	 em	 vinte	 e	 seis	 graus	 de	

altura...”	(p.548).	

Informação	 sobre	 a	 população	

da	ilha	de	São	Vicente.	

Alonso	 de	 Santa	 Cruz.	 Islario	
general	de	todas	las	islas	de	mundo.	
Madrid:	Imprenta	Del	Patronato	de	

Huérfanos	 de	 Intendencia	 e	

Intervención	Militares.		

1532	 “Presume-se	 que	 o	 seu	 local	 serviu	 de	 refúgio	 aos	 grupos	 de	 indígenas	 que	

evitaram	o	encontro	da	expedição	[de	Francisco	de	Morais],	quando	esta	lançou-

se	sobre	a	tribo	dos	itanhaéns,	que	habitava	as	margens	do	Rio	da	Conceição...”	

(*interpretação	dos	pesquisadores)	

Presença	de	indígenas	na	região	

de	Itanhaém.	

Machado	 de	 Oliveira	 Notícia	

relacionada:	pág.	230.		

Pasquale	 Petrone	 (1995)	

Aldeamentos	Paulistas	

1544	

11-Fev.	

Documento	oficial	expedido	por	D.	Ana	Pimentel.	Autorização	aos	habitantes	da	

Capitania	de	São	Vicente	a	“resgatar	ao	campo”:	“exceto	quando	os	índios	daquela	
região	andavam	em	“sua	santidade”,	pois	 fora	 informada	 “que	é	grande	perigo	
para	a	terra	irem	lá	em	tal	tempo”.	

Oficialização	 de	 captura	 dos	

indígenas	 na	 capitania	 de	 São	

Vicente.	

Deus,	fr.	G.	M.	de.	Memórias	para	a	

História	da	capitania	de	S.	Vicente,	

hoje	chamada	de	São	Paulo	(1953).	

São	Paulo.		

1547	 Nóbrega	comenta	como	traficantes	portugueses	se	apoderaram	ardilosamente	de	

toda	uma	tribo	de	índios	carijós	e	os	conduziram	à	viva	força	para	as	implantações	

portuguesas	localizadas	mais	ao	norte,	para	usá-los	como	escravos.	

Escravos	carijós	distribuídos	pela	

Capitania	de	São	Vicente.	

Monumenta	Brasiliae,	sob	a	direção	
do	padre	Antônio	Serafim	Leite,	S.J.,	

5	vols,	Roma,	Monumenta	Historica	

Societatis	Iesu,	1957-1968.	

Zeron,	C.A.	de	M.	R.,	2011:	63.	
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Data	 RELATO	 INF.	RELEVANTE	 FONTE	

1548	 “Um	relatório	enviado	ao	rei	Dom	João	III	desde	a	Capitania	de	São	Vicente,	no	Sul,	

recenseia	 “mais	 de	 seiscentas	 almas	 e	 de	 escravaria	 mais	 de	 três	 mil	 e	 seis	
engenhos”.		

“Quando	 da	 instituição	 do	 governo-geral	 (1549),	 o	 emprego	 da	 mão-de-obra	

escrava	de	origem	indígena	é	um	fenômeno	já	corrente.	“		

Mão	 de	 obra	 indígena	 na	

capitania	de	São	Vicente.	

“Luís	 de	 Góis	 ao	 rei	 dom	 João	 III”	

(1556),	 apud	 HCPB,	 3,	 p.	 181.	 As	
ruínas	 do	 mais	 importante	 desses	

engenhos,	 São	 Jorge	 dos	 Erasmos.	

Frédéric	 Mauro,	 Le	 Portugual	 el	

L’Atlantique	 au	 siècle	 (1570-1670),	

p.	195.		Zeron,	C.	A.	De	M.	R.	(2011):	

57,	58.	

1552	 “pueblo	de	San	Vicente,	está	un	muy	buen	puerto	que	se	dice	La	Cananea;	está	

poblada	de	índios	que	llaman	topis,	amigos	de	 los	portugueses…	“Más	adelante	

está	otro	puerto	muy	bueno,	que	llaman	de	San	Francisco	y	es	el	más	cercano	ai	

campo	y	a	los	índios	guaranis,	amigos	de	los	vasallos	de	Vuestra	Alteza,	que	viven	

en	el	dicho	campo,	en	el	camino	por	donde	caminamos	con	Alvar	Núfiez	Cabeza	

de	Vaca;	hay	de	La	Cananea	a	este	puerto	de	San	Francisco	veinte	 leguas,	poco	

más	o	menos;	está	despoblado	de	índios”.	

Presença	de	tupis	em	Cananéia.	 Juan	 Sanchez	 de	 Vizacaya,	 RHHGS,	

volume	XLVI,	p.	310.	

1553	 Muito	 resumido,	 contando	 a	 viagem	 fluvial	 e	 terrestre	 de	 360	 léguas,	 desde	

Assunção	até	São	Vicente,	passando	“por	unos	gentiles	llamados	topinachinas”.	

Explica	que	os	tupiniquins	viviam	

por	 onde	 ele	 passou,	

provavelmente	pelo	rio	Tietê.		

Antônio	 Rodrigues,	 carta	 de	

01\06\1553.	

1554	 “...está	muy	 buen	 puerto	 que	 se	 dize	 La	 Cananea,	 está	 poblado	 de	 índios	 que	

llaman	topís	amigos	de	los	portugueses”.	

Presença	dos	topís	em	Cananéia	 Juan	 Sanchez	 de	 Vizcaya,	 relación	

RHHGS.	(1554,	1915:117)	

1556-

1557	

A	 ilha	de	São	Francisco	“…han	 la	despoblado	 los	portugueses	que	están	en	San	

Vicente	 con	 los	 dichos	 índios	 topíes	 llevándolos	muchos	 de	 ellos	 con	engaños	

metiéndolos	en	los	navios	y	vendiéndolos	en	todos	los	pueblos	que	tiene	poblados	

el	Serenisimo	Rey	de	Portugal	en	la	dicha	costa	del	Brasil…”	

Trata	 da	 captura	 dos	 guaranis	

para	 serem	 vendidos	 como	

escravos	 e	 do	 despovoamento	

do	 litoral	 norte	 de	 Santa	

Catarina,	 até	 Laguna.	 Presença	

dos	“topíes”	em	São	Vicente.	

Domingos	 Martínez	 de	 Irala,	

Relación	 de	 1556-1557,	 1915:194-

195.	

1557	 O	resumo	mais	completo	dos	territórios	tupiniquins,	“cujo	domínio	se	estende	por	

cerca	de	oitenta	milhas	para	dentro	da	terra	e	cerca	de	quarenta	milhas	ao	longo	

Embora	 a	 escala	 esteja	

metricamente	 sem	 exatidão,	

oferece	 um	 panorama	 da	

Hans	Staden,	1942:72-73.	



Cap.	II	-	Colonização	portuguesa	no	litoral	paulista:		ocupação	indígena	e	do	aldeamento	de	São	João	Batista	em	Peruíbe	
Marianne	Sallum	–	2018	-	Persistência	de	prática	cerâmica	Tupiniquim	

 
 

30 
 

Data	 RELATO	 INF.	RELEVANTE	 FONTE	

da	costa.	Ao	Norte	e	ao	sul	moram	inimigos	dessa	tribo.	Os	inimigos	ao	sul	são	os	

carijós,	e	ao	norte,	os	tupinambás”.	

dimensão	 dos	 domínios	

tupiniquins.	

1567	 Foi	de	Assunção	até	Yeruquizaba,	no	rio	Jejuí,	atravessando	o	Mato	Grosso	do	Sul	

até	as	cercanias	de	Guaíra.	Subiu	100	léguas	do	rio	Paraná,	chegando	ao	final	dos	

territórios	 guarani,	 em	 Giengie.	 Dali	 “passamos	 agora	 para	 as	 terras	 do	 rei	 de	

Portugal,	habitadas	pelos	tupís.	Tivemos	que	abandonar	as	canoas	e	o	rio	Paraná,	

marchando	por	terra	até	os	tupís;	foram	seis	semanas...	são	cento	e	vinte	e	seis	

léguas”.		

Presença	 tupi	 desde	 o	 interior	

via	 rio	 Paraná,	 até	 a	 região	 de	

São	Vicente.	

Ulrich	Schmidl	apud	Kloster	e	Somer	

1942:82.	

1587	 Não	 trata	 objetivamente	 dos	 tupiniquins	 na	 área	 de	 São	 Vicente,	 apenas	 da	

fertilidade	da	terra	e	das	facilidades	para	o	assentamento	humano.	

Presença	 tupi	 na	 região	 de	 São	

Vicente.	

Gabriel	Soares	de	Sousa,	1987:108-

117.	

1590	 “Tupinaquins”	de	São	Vicente.	 Situa	 geograficamente	 os	

Tupiniquins,	 baseado	 em	

informação	de	terceiros.	

Fernão	Cardim	1939:173.	

1585	 “Capitão	 Jerônimo	 Leitão	 estava	 reunindo	 brancos	 e	 índios	 das	 vilas	marítimas	

para	 levá-los	em	sua	companhia	o	sertão.	Preparação	de	carnes	e	mantimentos	

para	a	guerra	contra	os	tupiniquins	do	planalto.	“	

Índios	 do	 litoral	 levados	 para	 o	

planalto	

Atas	 da	 Câmara	 de	 São	 Paulo,	 v.1,	

p.398-9.	Nizza	da	Silva,	2009:	48.	

1591	 “Termina	 a	 guerra	 dos	 tupiniquins.	 A	 estratégia	 então	 era	 afastar	 a	 população	

indígena	masculina,	que	facilmente	podia	se	juntar	aos	índios	do	sertão,	ficando	

apenas	com	as	mulheres	índias.		

Contudo,	os	moradores	não	concordaram	com	a	decisão	e	ela	ficou	sem	efeito.”	

Intensão	 de	 permanecer	

somente	 as	mulheres	 indígenas	

na	Capitania	de	São	Vicente	e	os	

homens	iriam	para	o	sertão.	

Atas	 da	 Câmara	 de	 São	 Paulo,	 v.1,	

p.422.	Nizza	da	Silva,	2009:	49.	

1609	 Jesuítas	conquistaram	a	administração	das	aldeias	com	a	reiteração	da	liberdade	

dos	índios.	

Retorno	 dos	 jesuítas	 na	

capitania	de	São	Vicente.	

Atas	 da	 Câmara	 de	 São	 Paulo,	 v.1,	

p.493.	

Nizza	da	Silva,	2009:51.	

1609	 Índios	eram	avaliados	nos	inventários	e	constituíam	a	principal	riqueza	da	vila	de	

São	Paulo.	

Índios	nos	inventários	da	vila	de	

São	Paulo.	

Inventários	e	Testamentos,	v.1,	p.	

89-95;	20	documentos	de	1578	a	

1609.		Nizza	da	Silva,	2009:58,	59.	
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Data	 RELATO	 INF.	RELEVANTE	 FONTE	

1611	 Relato	sobre	os	 inimigos	dos	guarani	do	médio	rio	Paranapanema:	“Pero	contra	

quien	 manejaban	 las	 armas,	 era	 contra	 sus	 fronterizos	 los	 tupíes	 del	 Brasil,	

mortales	enemigos	suyos,	à	quienes	acometían	con	 tan	 implacable	odio,	que	al	

que	 quedaba	muerto	 en	 el	 campo	 de	 batalla,	 o	 al	 que	 hacían	 prisionero,	 se	 le	

comían	en	los	banquetes…”		

Trata	 dos	 tupiniquins	 situados	

ao	norte,	na	bacia	do	Tietê.	

Simon	Masseta,	apud	Lozano	1755,	

v.	2:151.	

1612	 “El	de	la	Cananea	está	poblado	de	“índios	caribes”	del	Brasil…”	 Presença	 de	 índios	

antropófagos.	

Ruy	Díaz	de	Guzmán,	1955:13.	

1646	 Moradores	 de	 São	 Vicente,	 Conceição,	 entre	 outras	 vilas,	 defendiam	 que	 a	

administração	dos	índios	ficasse	com	os	colonos.	

O	governador	geral	ressalta	a	desobediência	dos	colonos	paulistas	às	ordens	do	

Rei	e	dos	governadores	gerais.	

Colonos	 e	 tutela	 dos	 índios	 em	

São	Vicente.	

AHU,	São	Paulo	(MG),	caixa	1,	doc.	

14.	Nizza	da	Silva,	2009:53.	

1694	 Prática	 de	 venda	 de	 serviços	 indígenas	 (no	 último	 quartel	 do	 século	 XVII)	 com	

autorização	dos	juízes	para	pagamento	de	dívidas.	

Serviços	 indígenas	 na	 capitania	

de	São	Vicente.	

Nazzari,	1991,	p.	131-55.	

1725	

17-Mar	

Governador	 ordenou	 que	 os	 índios	 que	 saíssem	 da	 administração	 em	 que	 se	

encontravam	deveriam	ser	presos,	“assim	eles	como	elas”.	

Punição	 aos	 índios	 da	 capitania	

de	São	Paulo.	

DI,	13,	p.57	

Nizza	da	Silva,	2009:113.	

1733	 A	coroa	ordena	que	se	conservem	os	índios	nas	aldeias	e	que	os	colonos	tinham	

um	prazo	de	um	mês	para	que	os	índios	retornassem.	

Retorno	dos	índios	da	Capitania	

de	São	Vicente	às	aldeias.	

Boletim	 do	 Arquivo	 do	 Estado	 de	

São	Paulo,	v.7,	p	18-9.	

Nizza	da	Silva,	2009:114.	

1750	 Índias	eram	disputadas	como	esposas	para	os	cativos	africanos	da	capitania	de	São	

Vicente.	

	 Goldshmidt,	1991,	p.	156.		
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III. Colonizadores e tupiniquim  

 
No litoral sul de São Paulo estavam distribuídas capitanias hereditárias, sendo que a de São 

Vicente correspondia à vila inaugural da América Portuguesa, fato ocorrido em 1532 por obra de 

Martim Afonso de Souza, que durante sua viagem ao novo domínio ultramarino português esteve 

acompanhado do padre secular Gonçalo Monteiro, além de dois religiosos franciscanos18 (Rower, 

1942:12). Ainda no século XVI, Hans Staden (1557) menciona a presença de mais um povoado na 

região, denominado de Enguaguaçu, além de uma ilha com engenhos de açúcar.  

Segundo Dean (1996: 69, 70):  

“O destino de Martim Afonso estava alguns quilômetros ao norte, 

o “porto dos escravos”, que já havia sido um ponto de parada constante de 

navios que iam e viam da Europa. Devido a isso, talvez, os tupis chamavam 

o local de temiuru, sua palavra para provisões. Martim Afonso de Souza 

rebatizou-o de São Vicente, em homenagem ao santo padroeiro de Lisboa/ 

No início do processo de colonização, a partir da implantação do sistema de capitanias 

hereditárias, nos locais onde os colonos não estabeleceram alianças com os povos indígenas, os 

ataques de indígenas dificultavam os trabalhos compulsórios, o que não ocorreu em grande parte de 

São Vicente, uma vez que os portugueses e tupiniquins se tornaram aliados contra os tupinambás, 

que viviam mais ao norte (Fausto, 1997).  

 
Segundo Fernandes (1952: 26): 

“... por causa das guerras movidas pelos tupinambá, a colonização 

de São Vicente, dos arredores e de Piratininga era muito prejudicada. Os 

portugueses esforçaram-se por obter pacificamente a submissão dos 

tupinambá; a missão de Nóbrega e Anchieta foi feita com esse objetivo. 

Contudo, os missionários só conseguiram captar a simpatia dos tupinambá 

de Iperoig. Os demais prepararam-se para a guerra, atacando os 

portugueses com a maior violência. Os brancos, no entanto, viam na 

expulsão dos tupinambá daquela região, ou em sua submissão, a própria 

possibilidade de colonização do sul do Brasil. “  

Saliente-se que mesmo antes da fundação de São Vicente, em 1532, já existia um pequeno 

tráfico de escravos na região e, em meados do século XVI, os engenhos de Santos e São Vicente já 

contavam com a presença de escravos carijó, trazidos do litoral do Paraná e de Santa Catarina. Os 

carijó eram inimigos dos tupiniquim de São Vicente e, por muitas vezes, para conter a inimizade foi 

usado como política colonial a presença religiosa e de colonos no Brasil meridional. Segundo relatos 

históricos, já em 1553, São Vicente abrigava a maior concentração de jesuítas do Brasil (Monteiro, 

1996). 

                                                
18	Relato	do	cronista	Frei	Antônio	de	Sta.	Maria	Jaboatão.	
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Monteiro (1996:32) comenta sobre as alianças entre portugueses e as populações 

tupiniquim na região de São Vicente: 

“Na capitania de São Vicente, os portugueses buscaram aumentar 

a oferta de mão de obra indígena por meio da aliança com os tupiniquim, 

transformando-a de uma relação de relativa igualdade para uma de 

subordinação. Não se conhece em maiores detalhes, mas parece claro que, 

já na década de 1540, os portugueses controlavam – direta e indiretamente 

– algumas aldeias tupiniquim“  

Uma década após a chegada dos colonizadores portugueses no litoral de São Paulo, as 

empresas coloniais na região de São Vicente já se encontravam desenvolvidas e a demanda por mão 

de obra indígena crescia rapidamente. Em 1548, é enviado um documento ao rei dom João III, pelo 

colono Luís de Góis, estabelecido na capitania de São Vicente, comunicando a presença de “mais de 

seiscentas almas e de escravaria mais de três mil e seis engenhos”19. A partir da implantação do 

governo-geral, já era plenamente visível a aplicabilidade de uma política de escravidão indígena e 

africana, porém, esta última em menor escala. Não há dados precisos sobre a entrada de escravos 

africanos em território brasileiro anterior ao ano de 1550 (Zeron, 2011:57, 58).  

A mobilidade territorial dos Tupi do litoral, a partir do século XVI, estava intrinsicamente 

relacionada ao avanço do colonizador europeu, que representava uma série de ameaças, destacando-

se a proliferação de doenças e epidemias, ocasionando altos índices de mortandade entre as 

populações indígenas. Segundo Fausto (1992: 393), a drástica diminuição populacional tupi, 

observada em menos de dois séculos de colonização portuguesa, deu-se principalmente em função 

de epidemias e escassez de alimentos. Neste sentido, as populações tupi tiveram que empregar suas 

práticas de mobilidade territorial para se defender do avanço colonial português.  

Sobre as aldeias de São Vicente, o padre Diogo Jácome relata a existência de 

assentamentos tupiniquim com aproximadamente quatrocentas pessoas em cada um (Monteiro, 

1996). Staden (1557, 2007: 1891-1894) menciona que os povos ameríndios do litoral de São Paulo 

viviam em grandes residências, com aproximadamente quatorze pés de largura e, dependendo da 

quantidade de pessoas, cerca de 150 pés de comprimento. As casas eram redondas e não possuíam 

divisões internas, sendo ocupadas por vários núcleos familiares – cada núcleo com sua própria 

fogueira. As casas eram cobertas por folhas de palmeiras. Os lugares escolhidos para a construção 

das casas eram próximos a lugares propícios para a pesca e caça. 

Entre os povos tupiniquim e tupinambá do litoral sul de São Paulo, cada residência indígena 

possuía um chefe que dava ordens e governava, sendo que todos os moradores o obedeciam 

espontaneamente. Da mesma forma, o chefe que se destacava nas guerras, possuía mais seguidores 

que os demais. Contudo, não havia noções de precedência social de qualquer ordem entre eles – 

considerando os parâmetros comuns às sociedades ocidentais modernas –, exceto pelo respeito aos 

mais velhos (Staden, 1557, 2007: 2019-2020; 2013-2018). 

Segundo Fausto (1992: 389): 

                                                
19	Dias,	Carlos	Malheiro	(org.),	História	da	Colonização	Portuguesa	no	Brasil,	3	vols.,	Porto,	Litografia	Nacional,	1921-1924.	
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“A estrutura da chefia era tão difusa quanto a das unidades 

sociais. Cada maloca dentro de uma aldeia tinha um "principal", que era 

alguém que conseguira reunir em torno de si uma grande parentela. O 

processo de constituição da unidade residencial dependia da capacidade de 

um homem de atrair o maior número possível de genros e, ao mesmo 

tempo, reter alguns dos seus filhos de sexo masculino. Em outras palavras, 

alguém que pudesse fazer valer a "regra" uxorilocal para suas filhas, e 

pudesse burlá-la para seus filhos (e para si mesmo). “ 

Ainda segundo Fausto (1992: 389): “As aldeias tupinambá eram ligadas uma a uma, 

formando “conjuntos multicomunitários” com limites flexíveis e, sobretudo, sem centro. “ Essa seria 

a noção fundamental da rede regional de aldeias. 

Na figura 2.7 temos um desenho de Hans Staden com a representação de aldeia tupi com 

casas multicomunitárias. 

A alteração das práticas sociais dos tupiniquim no processo de colonização, seja de unidades 

domésticas multifamiliares para nucleares, seja de relações poligâmicas para monogâmicas, bem 

como a transformação das noções de tempo, trabalho e divisão sexual do trabalho, provocaram um 

grande impacto nas populações ameríndias (Monteiro, 1996). Carneiro da Cunha (2016:11) 

menciona que as proibições impostas pelos missionários no Brasil colonial, tais como práticas rituais 

ou mesmo o uso da língua nativa, contribuíram para a transição de residências coletivas para 

residências unifamiliares. Além disso, o trabalho forçado em situações de colonialismo, acaba por 

propiciar o afastamento dos indígenas de suas famílias tradicionais, os colocando em situações 

familiares totalmente novas (Loren, 2008:82), a exemplo dos povos carijó, que foram 

comercializados como escravos e distribuídos entre os aldeamentos coloniais do litoral sul paulista, 

logo no período inicial de colonização portuguesa e ao longo dos séculos XVI e XVII também.  

Assim podemos dividir no sistema colonial em: 

i) Os tupiniquim que entraram no sistema colonial por aliança, permitindo mudanças e 

integrando-se com os portugueses, formando parte do sistema; 

ii) Os tupiniquim que não entraram no sistema colonial, resistindo com guerra à 

princípio, depois se afastando para o “sertão” junto com seus aliados das redes 

regionais; 

iii) Os tupiniquim que foram escravizados, submetidos à força ao sistema. A maioria 

morria em pouco tempo por causa de doenças. Fato que levou à contínua ação 

bandeirante em busca de novos escravos para substituir os que morriam. 
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Figura	2.7.	Representação	de	aldeia	tupi	(Hans	Staden,	1557).	

 

IV. Ocupação pré-colonial e colonial em São Vicente 

Sobre a origem de Peruíbe, os dados históricos são imprecisos e escassos, alguns falam da 

existência de mais de uma aldeia indígena nas proximidades da atual cidade de Peruíbe. Segundo 

Leite (1945:434): 

“Aquelas pequenas aldeias, uma delas Peruíbe, do outro lado do 

rio, anexas a Itanhaém, já existentes no século XVI, ainda se visitavam nas 

primeiras décadas do século XVII. Seria difícil localizá-las com rigor, a falta 

de documentos explícitos que no-lo digam, e talvez tivessem tido diversos 

locais, segundo a renovação dos roçados, que as aldeias seguiam. Também 

era comum, quando diminuía o pessoal, concentrarem-se duas ou mais 

numa só... “ 

Apesar da escassez dos dados históricos sobre a origem de Peruíbe, são conhecidas duas 

fontes que mencionam o primeiro século do colonialismo português na região. A primeira fonte é de 

1542, tratando da carta de sesmaria relativa à doação de terras a Pero Correa, pelo Capitão Antônio 

de Oliveira, no entorno do “lugar onde foi a aldeia de Peruíbe” (Leite, 1945 :255). Pero Correa, mais 

tarde, doaria terras de Peruíbe para os padres (antes de Itanhaém ser elevada a vila em 1561). Os 

jesuítas possuíam casas e capelas em áreas ocupadas por diversas aldeias, as quais visitavam 

esporadicamente. A Companhia de Jesus nunca teve residência fixa em Peruíbe, ao contrário de 
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Itanhaém, onde possuíam uma casa no alto do morro e administraram suas aldeias com práticas 

missionárias (Leite, 1945: 437). 

A segunda fonte histórica é de 1605. Trata-se de um relatório redigido por Jerónimo 

Rodrigues sobre a “Missão dos carijós”, ocorrida entre 1605 e 1607, no litoral dos Estados de Santa 

Catarina e do Rio Grande do Sul. A parte inicial descreve os primeiros dias da missão, quando os 

jesuítas Jerónimo Rodrigues e João Lobato foram de Santos até Peruíbe, acompanhados de 14 

indígenas. A primeira parada, para dormir, foi em Itanhaém. Dali caminharam 5 léguas até Peruíbe, 

no dia 29 de março de 1605, para pernoitar na casa de Pero Guedes, sobrinho do Padre Diogo Nunes. 

Ali “acharam” farinha e peixes (piquiras), não consumindo as rações que levavam para a sua missão 

no sul. Após partirem, no dia 30 março, atravessam morros e passam por uma “serra, não muito 

íngreme, que dizem ser da casa de Santos”, saindo no rio Garaú para seguir a pé até o final do litoral 

da Juréia (Rodrigues, 1940).  

Essas escassas informações nos permitem inferir: 

i. Existia um pequeno assentamento português (provavelmente, perto da foz dos rios 

Preto e Branco) a cerca de 5 léguas (30 km) ao sul de Nossa Senhora da Conceição 

de Itanhaém; 

ii. Esse assentamento ficava a cerca de 9 km ao sul e atrás das Ruínas do Abarebebê; 

iii. Pedro Guedes tinha uma residência ali (provavelmente outros colonos e indígenas 

viviam próximos); 

iv. Provavelmente, havia cultivo de mandioca, de onde proveio a farinha que 

consumiram; 

v. Possivelmente também havia atividade de pesca, de onde obtiveram os peixes 

consumidos, conforme o relato. 

Não é possível definir o tamanho do assentamento, da sua população e se havia escravos 

indígenas. Não foram mencionados escravos africanos no relatório. Também não foi possível 

encontrar outras fontes que certifiquem o início do assentamento – se ocorreu no século XVI com a 

doação a Pero Correa e, ainda, se perdurou até a fundação do aldeamento de São João Batista, ao 

redor de 1640. Os dois principais compartimentos geológicos da área do assentamento são divididos 

entre: 1) Planície Flúvio-Marinha, com terrenos alagadiços; 2) Planície Marinha, com terrenos mais 

elevados dos Depósitos Litorâneos Indiferenciados do Holoceno, com cotas entre 0 e 20 metros, 

cobertas com vegetação de extrato arbóreo (Valezio et al, 2011). É possível que a casa de Pero 

Guedes ficasse na área da Planície Marinha, cujas dunas ainda hoje tornam ondulada a área central 

mais antiga da cidade de Peruíbe, perto dos rios Preto e Branco, e onde ainda se encontram, 

eventualmente, pequenos espaços cultivados com mandioca. 

Na tabela 2.2, temos dados históricos que mencionam a presença de povos indígenas em 

Itanhaém e Peruíbe entre os séculos XVI e XVIII. 

Visto que o objetivo dos missionários era fazer uma prospecção de povos indígenas, é 

curioso notar que o relatório de Jerónimo Rodrigues sobre a “Missão dos Carijós” não cite nenhuma 

população indígena assentada nos 30 km entre Itanhaém e Peruíbe. Cita apenas os “senhores” que 



Cap.	II	-	Colonização	portuguesa	no	litoral	paulista:		ocupação	indígena	e	do	aldeamento	de	São	João	Batista	em	Peruíbe	
Marianne	Sallum	–	2018	-	Persistência	de	prática	cerâmica	Tupiniquim	

 
 

37 
 

não estavam na sua residência em Itanhaém, escrevendo que “não [houve] quem nos agasalhasse”, 

salvo “alguns carijós” confessados por eles em Itanhaém (Rodrigues, 1940:198). 

Na tabela 2.3 são apresentados os relatos históricos que mencionam o despovoamento da 

região.  

Há contradições sobre a presença indígena no litoral sul de São Paulo na segunda metade 

do século XVI. Alguns autores, como Madre de Deus (1975:52), defendem a ideia de que o local 

estava desabitado:  

“Nos arquivos e sesmarias, onde a cada passo se encontram 

aldeias situadas noutras partes, não acho o menor vestígio de alguma na 

mencionada porção da Costa: as primeiras estavam adiante de Itanhaém, 

e nenhuma acho para o Norte, antes de chegar a Enseada dos Maramomis”. 

Madre de Deus (1975:52).  

Ainda, Simão de Vasconcelos ([1672] 1943: 192) comenta sobre a presença de uma aldeia 

dos índios maramomí, próxima da fortaleza de Bertioga. No trecho, o autor narra o episódio em que 

um dos maramomí quis sacrificar José de Anchieta. Anchieta foi acudido pelos padres, que 

convenceram os índios a vendê-lo aos portugueses. Porém, após 20 anos do ocorrido, o maramorí 

resolveu procurar os portugueses para travar um acordo. Tal passagem atesta a presença dos 

maramorí no litoral sul paulista por um longo período. 

“... inspirado parece de Deus este maramomi, partiu-se com 

outros mancebos a provar trato com os portugueses. Apareceram uma hora 

na praia de fortaleza de Bertioga, quatro léguas da vila de Santos, entraram 

pela porta dela, foram levados ao capitão e logo aos padres do colégio. Aqui 

conheceu então José o seu libertado e ele conheceu os padres por 

defensores de sua vida. Foram bem tratados e amigavelmente se 

despediram pouco depois para suas terras; porém em breves dias voltaram 

com boa cópia de gente, homens, mulheres e meninos, sem medo algum, 

pelo grande desejo que tinham de comerciar com os portugueses... Ficaram 

daqui tão familiares, que deixaram, em casa dos portugueses, filhos e 

filhas, aprendendo a língua dos cristãos, que desejavam muitos deles ser e 

com efeito foram.“  
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Tabela	2.2-	Presença	dos	povos	indígenas	em	Itanhaém	e	Peruíbe.	

Redação\
Edição	

RELATO	 INFORMAÇÃO	RELEVANTE	 FONTE	

15??	 “A	 precoce	 elevação	 de	 Itanhaém	 à	 categoria	 de	 vila	 poderia	 ter	 influído	 no	
sentido	 de	 acelerar	 sua	 transformação,	 de	 aldeia	 ou	 aldeamento,	 em	 núcleo	
português.	Tais	transformações	implicariam	no	afastamento	dos	indígenas.	Esses	
indígenas	poderiam,	individualmente	ou	junto	de	outros	que	até	então	haviam	
permanecidos	afastados,	ter	participado	da	formação	do	aldeamento	vizinho.	“		

	

Suposição	sobre	a	presença	indígena	
no	aldeamento	de	São	João	Batista.	

Benedito	 Calixto	 “Os	
primitivos	 aldeamentos	
indígenas	e	índios	mansos	de	
Itanhaém,	 RIHGSP,	 v.	 X	
(1905),	pp	491-492;	497.	

	

16??	 Frei	 Antônio	 da	 Apresentação	 encontrou	 72	 casas	 de	 bárbaros	 gentios…	 teve	
licença	para	entrar	no	reduto	quantas	vezes	quisesse.	As	três	aldeias	de	São	João	
de	Peruíbe,	S.	Miguel	e	Escada	estiveram	a	cargo	da	ordem	até	1803.	

Presença	de	aldeia	de	índios	em	São	
João	de	Peruíbe.	

Rower,	 1942.	 A	 Ordem	
Franciscana	no	Brasil.		

1698	 “Na	proporção	em	que	voltavam	os	índios	às	reduções	e	esta	progredia,	sentiam	
os	opulentos	colonos	a	falta	de	mão	de	obra	barata.	“	

Aldeamento	de	 São	 João	Batista	em	
Peruíbe.	

J.	 A.	 Arouche	 de	 Toledo	
Rendon,	 Memórias	 sobre	 as	
Aldeias	 dos	 Índios	 da	
Província	de	São	Paulo.	

RIHGB,	1863:302.	
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Madre de Deus menciona (1975:53) a não existência de aldeias de índios em 1531, mas 

sim algumas habitações esparsas e desocupadas em área próxima da “Barra de Bertioga”, quando 

da chegada de Thomé de Sousa. As casas se encontravam não muito próximas da praia, 

provavelmente entre a área da Ponta da Praia e a Praia do Embaré, em Santos. Na porção sul, 

distando muitas léguas da Barra de Bertioga, havia uma ilha denominada pelos índios de Guaibe 

(certamente na praia da Guaiúba), local onde o capitão-mor escolheu para sua residência e onde foi 

levantada uma torre para se proteger das ameaças dos indígenas – área conhecida como Armação 

das Baleias.  

A figura 2.7 apresenta um mapa manuscrito de 1655-1699 feito por Albernaz II e João 

Teixeira onde é possível observar as localidades entre Santos e Cananéia, e a Igreja Nossa Senhora 

da Conceição em Itanhaém. 

 

 
Figura	2.7-	Parte	de	mapa	da	área	da	Bahia	de	Santos	e	o	atual	município	de	Cananéia	(Machado	1666).	

Ao redor de 1550, a capitania de São Vicente se encontrava numa espécie de colapso 

demográfico e econômico, em parte pela investida dos generais modernos em aumentar as cidades 

e terras do sertão. Madre de Deus ([1715-1800] 1975: 93) menciona sobre o despovoamento da 

capitania de São Vicente: “... faltou na costa a gente, que se foi estabelecer no sertão, e por não 

serem bastante os colonos, para encherem a costa e os seus fundos, estiveram muitos anos sem 

morador algum as terras de Beira-mar, que ficam ao Norte da Bertioga e ao sul de Itanhaém. “ 	
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Tabela	2.3.	Dados	sobre	despovoamento	do	litoral	sul	de	São	Paulo	nos	séculos	XVI	e	XVII.	

Data	 RELATO	 INFORMAÇÃO	RELEVANTE	 FONTE	

1576	 “Havia	muitos	desses	índios	pela	costa	junto	das	capitanias,	tudo	
enfim	 estava	 cheio	 deles	 quando	 começaram	 os	 portugueses	 a	
povoar	 a	 terra;	 mas	 porque	 os	 mesmos	 índios	 se	 levantaram	
contra	 eles	 e	 faziam-lhes	 muitas	 traições,	 os	 governadores	 e	
capitães	da	terra	destruíram-nos	pouco	a	pouco	e	mataram	muitos	
deles,	 outros	 fugiram	 para	 o	 sertão,	 e	 assim	 ficou	 a	 costa	
despovoada	de	gentio	ao	longo	das	capitanias.”	

Resumo	 do	 despovoamento	
indígena	 das	 áreas	 costeiras,	 mas	
não	 menciona	 o	 efeito	 das	
epidemias.	

Pero	Magalhães	Gândavo,	1980:52.	

1564	 Os	camaristas	diziam	que	por	experiência	própria	sabiam	que	os	
índios	de	São	Vicente	faziam	mais	facilmente	a	paz	“por	meio	da	
guerra	que	por	outro	meio	que	se	haja	com	eles.	“.	

Finalmente	os	camaristas	apelavam	à	ajuda	armada	de	Estácio	de	
Sá	 para	 que	 pudessem	 continuar	 a	 viver	 na	 terra	 e	 esta	 não	 se	
despovoar:		

“Querendo	 sua	mercê	 fazer	 a	 guerra,	 nós	 estamos	prestes	 para	
ajudarmos	com	pessoas	e	fazendas.”	

Não	 trata	 das	 causas.	 Ameaça	 de	
despovoamento.	

Atas	da	Câmara	de	São	Paulo,	p.	42-45.	Nizza	
da	Silva,	2009:46.	

1585	 Parece	que	essa	terra	está	em	muito	risco	de	se	despovoar	mais	
do	 que	 nunca	 esteve,	 e	 se	 despovoa	 a	 cada	 dia	 por	 causa	 dos	
moradores	e	povoadores	desta	não	terem	escravaria	do	gentio....	

Despovoamento	 por	 falta	 de	 mão	
de	obra.	

Petição	que	fazem	os	officiaes	desta	capitania	
de	São	Vicente,	ao	Capitão	Jeronymo	Leitão,	
sobre	a	necessidade	de	se	fazer	a	guerra	ao	
gentio	 carijó,	 em	 Paranagoá.	 RHGS,	 São	
Paulo,	1915.	
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Data	 RELATO	 INFORMAÇÃO	RELEVANTE	 FONTE	

1587	 Índios	tupianés	estavam	vindo	do	sertão	em	paz	e	de	livre	vontade	
para	“povoarem	a	terra”.	A	Câmara	solicita	que	nenhuma	pessoa	
tomasse	um	tupiané,	mas	deixá-los	juntos	até	que	o	capitão-mor	
venha	a	Vila	de	São	Vicente.	O	capitão-mor	Jerônimo	Leitão	tinha	
assentado	com	as	Câmaras	da	capitania		

“que	 todo	 gentio	 que	 descesse	 do	 sertão,	 assim	 tupiané	 como	
carijó	 ou	 qualquer	 outro	 que	 fosse,	 o	 havia	 de	 partir	 com	 os	
moradores	das	vilas.	“	

Não	 trata	 das	 causas	 do	
despovoamento.	

Atas	 da	 Câmara	 de	 São	 Paulo,	 p.	 329,	 333.	
Nizza	da	Silva,	2009:46,	47.	

1612	 Tratando	 do	 despovoamento	 da	 costa:	 “Fue	 antiguamente	muy	
poblada	 de	 naturales,	 los	 cuales,	 con	 las	 guerras	 que	 unos	 con	
otros	 tenían,	 se	 destruyeron;	 y	 otros,	 dejando	 sus	 tierras,	 se	
fueron	a	meter	por	aquellos	ríos,	hasta	salir	a	lo	alto,	donde	el	día	
de	hoy	están	poblados	en	los	campos	que	corren	y	confinan	con	el	
río	de	la	Plata	o	Paraná	del	Guayrá.”	

Não	 trata	 de	 epidemias	 e	 outras	
causas	de	despovoamento.	

Ruy	Díaz	de	Guzmán,	1955:14.	
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Sobre o despovoamento e as epidemias do século XVI, Monteiro (2001) aponta: 

“Seja como for, no litoral brasileiro do século XVI o contato direto 

já havia atravessado cinco décadas antes da eclosão das primeiras 

pandemias. Longe de constituir uma variável independente no 

despovoamento do litoral, a mortalidade provocada por doenças 

contagiosas atingiu seus pontos mais altos quando conjugada com outras 

mudanças importantes nas relações entre colonizadores e índios. Afinal de 

contas, foi na esteira das ofensivas bélicas promovidas pelo governador 

Mem de Sá e do processo concomitante de deslocamento das populações 

indígenas para as aldeias missionárias que ocorreram as primeiras grandes 

epidemias, com destaque para o alastramento da varíola pelo litoral de 

Pernambuco a São Vicente em 1562-63. “ 

Dean (1996), após analisar diversas fontes disponíveis, concluiu que houve surtos 

epidêmicos entre o litoral do RJ e de SP antes de 1554, apesar de apontar que ainda “faltam dados 

para identificá-los”. Segundo o autor (1996:81,82), esta poderia ser a situação de populações 

nativas, originalmente baseadas na região litorânea, em torno de 1600:  

“Quanto à população nativa sobrevivente, que habitava a área da 

Mata Atlântica fora dos limites portugueses, pode-se apenas especular; é 

possível que tivesse praticamente desaparecido em um raio de trezentos 

quilômetros das vilas litorâneas, em decorrência das entradas e “saltos”, da 

disseminação de doenças infecciosas e da fuga de sua população para áreas 

mais interioranas. “ 

Fausto comenta (1992: 383) sobre a diminuição populacional tupi no final da década de 

1580: “...o nível de depopulação durante o primeiro século da colonização foi brutal. As guerras, as 

expedições para captura de escravos e, principalmente, as epidemias e a fome dizimaram de tal 

forma os Tupi...".  

Na tabela 2.4 temos dados históricos que mencionam as epidemias que ocorreram no litoral 

sul e no planalto paulista entre os séculos XVI e XVII. 

No entanto, apesar dos inúmeros relatos e da inegável letalidade das epidemias, 

contribuindo para a dizimação massiva de populações indígenas logo no primeiro século de 

colonização, os estudos centrados unicamente nessa perspectiva acabam por concordar com uma 

narrativa colonial tradicional, na qual os índios foram totalmente extintos pelos colonizadores 

europeus (Monteiro, 2001). Tal abordagem pode ser problemática em alguns casos, uma vez que 

pode acabar atribuindo aos povos indígenas um lugar subalterno e de vítima na história, cujo 

desaparecimento seria quase inevitável. Desta forma, devemos procurar um equilíbrio entre as 

atrocidades e injustiças sofridas pelos povos indígenas no processo de colonização e seu 

reconhecimento como povos ativos e criativos no interior do sistema colonial.  
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Da mesma forma, Monteiro (2011: 35) comenta: 

“Para além desse rol de iniquidades, contudo, mesmo uma rápida 

leitura de documentos coloniais como os de Gabriel Soares de Sousa pode 

revelar uma história muito mais complexa, interessante e significativa do 

que aquela proposta pela tradição inaugurada por Varnhagen20.”   

Não obstante as evidências sobre a dizimação e mortandade dos povos ameríndios no 

colonialismo, bem como da exploração colonial perpetrada ao longo de séculos, a história das 

populações nativas das américas que ocuparam – e ocupam – o atual território brasileiro desde 

tempos pré-coloniais, não pode ser interpretada tão somente em termos de perdas, mas sim levando 

em conta tanto os dados históricos, como as interpretações que se fazem deles. Afinal, as 

adversidades enfrentadas pelas populações nativas desde a chegada do colonizador europeu, e seu 

corolário amplamente perceptível até nossos dias, não diminui o aspecto menos visível da dimensão 

protagonista desses povos, que têm sido capazes de colocar em jogo a sua capacidade 

profundamente humana de agência, em uma dinâmica afirmativa, que vem se revelando mais 

diversa, complexa e ativa do que a narrativa tradicional colonial foi capaz de mapear e propor. 

 

V. Política colonial de aldeamentos  

Apesar da presença europeia na região desde o século XVI, o ápice do período colonial se 

dá com o estabelecimento dos aldeamentos religiosos e a institucionalização da exploração da mão 

de obra indígena. Assim, o sistema de aldeamentos foi um marco importante da colonização 

portuguesa no litoral de São Paulo, com a presença de duas ordens religiosas – Jesuítas e 

Franciscanos. 

A política colonial de aldeamentos representa um projeto que pode ser resumido em três 

pontos principais. Primeiro: conversão religiosa dos povos nativos; Segundo: defesa da estrutura 

colonial; Terceiro: exploração de mão de obra que permitisse garantir o sucesso do sistema colonial.  

Para tanto, o regimento das missões, datado de 1886, estabelece que o bom funcionamento 

dos aldeamentos demandaria a presença abundante de indígenas, os quais pudessem prover 

segurança e, ao mesmo tempo, servir de interlocutores com os moradores, bem como ajudar 

adentrar o sertão (Perrone-Moisés, 1992 :120). 

  

                                                
20	“de	tais	povos	na	infância	não	há	história:	há	só	etnografia”	(Varnhagen,	1980	[1854],	1:30). 
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Oliveira e Freire (2006:35) comentam sobre o projeto missionário em território brasileiro: 

“Assim, as famílias que se tornavam aliados dos portugueses 

necessitavam ser convertidos à fé cristã, enquanto os índios bravos (como 

eram chamados nos documentos da época) deviam ser subjugados militar 

e politicamente de forma a garantir o seu processo de catequização. Este 

tinha por objetivo justificar o projeto colonial como uma iniciativa de 

natureza ético-religiosa, preparando a população autóctone para servir 

como mão de obra nos empreendimentos coloniais (econômicos, 

geopolíticos e militares). “  

Os ameríndios que se encontravam aldeados, bem como os povos que eram considerados 

“nações aliadas” pelos portugueses, tinham como incumbência apoiá-los nas ações bélicas contra 

índios inimigos ou mesmo estrangeiros. Quando as aldeias não possuíam indígenas suficientes para 

guerrear, alianças com outros povos eram reforçadas com o objetivo de angariar o maior número de 

guerreiros possível. Os indígenas que estavam nos aldeamentos eram considerados livres e 

soberanos de suas terras no aldeamento, bem como eram os responsáveis pela manutenção do 

sistema colonial. Além disso, era-lhes permitido exercer trabalho remunerado em residências 

próximas do aldeamento (Perrone-Moisés, 1992).  

Por outro lado, Ramos (2004: 11, 12) comenta: 

“Os jesuítas pretendiam transformar os indígenas em cristãos, 

incorporando-os a ordem do mundo europeu, mas ao mesmo tempo os 

segregaram em verdadeiros campos de concentração, confinando-os dentro 

da rígida disciplina das missões. “  

Portanto, a estratégia de conversão religiosa por parte dos missionários confundia-se com 

os objetivos de natureza primordialmente comercial do projeto colonizador da coroa portuguesa, o 

qual incluía, formalmente, o uso de mão de obra nativa, incluindo a possibilidade de escravização 

dos povos indígenas. 

Assim, em observação às normas legais estabelecidas pela metrópole portuguesa, os 

indígenas poderiam ser eventualmente escravizados, desde que ocorressem algumas situações 

específicas: i) capturados em “guerra justa”; ii) salvos da morte ou cativeiro pelos colonos (Petrone, 

1995); iii) se fossem contra a pregação dos missionários; iv) ou se unissem aos povos inimigos da 

coroa portuguesa (Perrone-Moisés, 1992). 

Em 1534, há relatos em São Vicente de que colonos portugueses pagavam resgate aos 

índios em troca de objetos, tais como ferramentas, contas de vidro e búzios, dentre outros, e quem 

decidia sobre quais valores deveriam ser taxados ao gentio era a Câmara de São Vicente. No entanto, 

depois da vereação de 1543 (21 de julho), decidiu-se que um gentio não poderia ser vendido por um 

valor que excedesse quatro mil réis. Desde então, os indígenas se encontraram totalmente à mercê 

das negociações impostas pelos colonizadores (Madre de Deus, [1715-1800] 1975: 88).  
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Tabela	2.4-		Dados	históricos	sobre	as	epidemias	no	litoral	e	planalto	paulista.	
ANO	 LOCAL	 EPIDEMIA	 COMENTÁRIO	 FONTE	

1553	 São	Vicente	 	 “Enfermaron	muchos	hombres.”	 Irmão	do	Brasil,	Monumenta	v.	1,	p.	
428-429.	

1554	 São	Vicente	 	 Muitas	mortes.	 Pero	Correa,	Monumenta	v.	2,	p.	70.	

1555	 Ubatuba	 	 Pessoas	doentes	 Staden	capítulos	33,	34,	39.	

1563		

(fontes	
mostram	que	
durou	de	
1561-1564)	

Piratininga	 	 “Entre	otros	bienes	que	la	divina	Bondad	supo	sacar	desta	guerra,	fue	uno,	
que	 se	 baptizaron	 y	 ayudaron	 a	 bien	 morir	 algunos	 esclavos	 de	 los	
portugueses	que	destas	poblaciones	marítimas	nos	fueron	a	dar	socorro,	
mas	ya	después	de	la	contienda	acabada,	los	quales	enfermaron	de	graves	
fiebres…	(morreram	muitos…).	

Anchieta,	Monumenta	v.	3,	p.	554.	

1566-67	 São	 Vicente	 e	
Piratininga	

Varíola	 “Después	que	yo	vine	de	mi	peregrinación,	há	N.	Señor	visitado	y	castigado	
esta	tierra	con	muchas	enfermedades,	de	que	a	muerto	gran	parte	de	los	
esclavos	de	 christianos”…	A	 Itañaén,	 que	 son	7	 léguas	que	 vay	por	 una	
playa,	 se	 a	 socorrido	 por	 vezes	 así	 a	 los	 Portugueses	 como	 a	 los	 Índios	
nuestros	amigos	que	se	metieron	con	nosotros,	los	cuales	tienen	continuos	
combates	 de	 los	 enemigos	 sus	 parientes,	 y	 aunque	 son	 pocos,	 siempre	
llevan	la	mejor.”	

Anchieta,	 Monumenta	 v.	 4,	 p.178-
179.	

1585	 São	 Vicente	
(litoral)	

	 Por	 falta	de	escravos	os	aliados	de	Jerônimo	Leitão	decidem	ir	às	 terras	
dos	carijós	ao	sul,	buscar	mais	escravos	(isso	é	uma	grande	possibilidade	
da	ação	de	epidemias	colapsando	a	demografia...).	

Revista	 do	 Instituto	 Histórico	 e	
Geográfico	de	São	Paulo,	1915:	715	

c.	1630	 Cananeia	 	 Menciona	a	população	do	local,	recebendo	uma	embarcação.	 Simão	 de	 Vasconcelos,	 Vida	 do	 P.	
João	de	Almeida,	liv.	4,	cap	11,	n.	5	,	
p.	 146	 (apud	 Madre	 de	 Deus,	
1975:67).	
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Sobre a administração dos aldeamentos, Perrone-Moisés (1992:120) diz:  

“A administração das aldeias é objeto de muitas discussões e um 

dos pontos em que se encontra, realmente, uma grande oscilação. Na 

pessoa dos administradores das aldeias, encontram-se investidos os dois 

grandes motivos de toda a colonização, marcados, na prática, pela 

contradição: a conversão e civilização dos índios e sua utilização como mão 

de obra essencial. “ 

Assim, a política colonial, que mais tarde se tornaria o sustentáculo da política indigenista 

no Brasil colonial, consistia na organização e estruturação do trabalho indígena, onde os colonos 

contratariam os indígenas aldeados como mão de obra. O aldeamento proporcionaria assim a base 

estrutural colonial para a reprodução da força de trabalho, sem alterar radicalmente aspectos pré-

coloniais de organização social dos tupis, tais como moradia, roça, família e outros (Monteiro, 1998).  

Com o passar do tempo, o sistema de aldeamentos passou a ser inviável do ponto de vista 

econômico, em função, principalmente, da mortandade dos indígenas, causada em grande medida 

pelas constantes epidemias. Essas geravam uma constante necessidade de se organizarem 

expedições visando a “renovação do estoque de escravos”, a um custo elevado, uma vez que 

religiosos intermediavam a negociação dos trabalhadores indígenas com os colonos, fato que 

acarretava numa série de protestos dos mesmos. Além disso, os colonos culpavam os missionários 

pela recusa dos indígenas em trabalhar para eles. Assim, já no século XVII estava claro que esse 

tipo de trabalho não havia prosperado (Monteiro, 1998). A prática missionária de concentração e 

confinamento de pessoas foi decisiva para a proliferação das epidemias e pela diminuição 

populacional indígena, da mesma forma que contribuiu, dentro outros fatores, para o fim dessa 

estratégia de colonização em território brasileiro (Carneiro da Cunha, 2012). 

Assim, o poder colonial foi exercido nos aldeamentos, e em diferentes partes do mundo, de 

maneira semelhante – centrada nas ideias de dominação do corpo dos indígenas, realizado através 

da exploração da mão de obra escrava, e do confinamento nos aldeamentos. Além disso, a 

dominação também se estabelecia pela diferenciação hierárquica nos modos de vestir e se relacionar 

no espaço colonial. A premissa dos religiosos era de que qualquer indivíduo poderia ser doutrinado, 

tanto pelas imposições de regras e restrições corporais quanto pela conversão de suas almas (Loren, 

2017). 

 

Missionários	franciscanos	

A presença dos evangelizadores seráficos no Brasil se dá logo com as primeiras expedições, 

sendo que em 1516 os mesmos aportam em Porto Seguro. Segundo o frei Venâncio Willeke (1978), 

a coroa portuguesa opta por protelar a “conversão” dos povos nativos naquele ano, a fim de montar 

um plano estratégico de colonização antes de estabelecer efetivamente a colônia até a segunda 

década do século XVI. Assim, vieram de Portugal, Espanha e Itália, desde o início do século em 

questão, missionários franciscanos denominados de independentes (Willeke, 1978). 
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Em 1585 formou-se o primeiro conjunto de conventos franciscanos em território brasileiro 

– Custódia de Santo Antônio, em Olinda (PE), estimulando a catequese, principalmente entre os 

povos potiguara, tobajara e caeté (Neotti, 1978). No entanto, foi somente após a criação das 

Províncias Franciscanas da Imaculada Conceição e de Santo Antônio, no final do século XVII, que foi 

registrado o maior número de missionários franciscanos aportados no Brasil (Neotti, 1978). Assim, 

entre 1639 e 1655 foram fundados seis conventos franciscanos em São Paulo e Santos (Rower, 

1942). No século XVIII existiam mais de 50 missões franciscanas em solo brasileiro, das quais 26 

permaneceram na Amazônia, contando aproximadamente cem religiosos, com o objetivo de 

catequizar os indígenas do Maranhão e Pará (Neotti, 1978). 

Na figura 2.8 temos a localização e cronologia da instalação da Ordem Franciscana no litoral 

brasileiro no século XVI. 

A política de colonização dos frades consistia, primeiramente, na evangelização dos povos 

indígenas para depois “civilizá-los”. Para tanto, os religiosos seguiam certos princípios que norteavam 

o projeto de conversão: fim da poligamia; fim das festas pagãs; fim do uso das bebidas fermentadas; 

aplicação de práticas de castigos corporais, obrigação do uso de vestimentas. O batismo era 

permitido somente aos indígenas que aboliam certos vícios considerados “impróprios”, a exemplo do 

ritual antropofágico. Da mesma forma, o processo de catequese era implantado primeiramente nas 

aldeias consideradas mais “amigáveis” e com as crianças (meninos) (Willeke, 1978).  

Para os missionários, a religião católica era a única e “verdadeira” religião possível, sendo 

que qualquer desvio, seja na maneira de usar as vestimentas, seja na escolha dos adornos, tais 

como cruzes e medalhas, ou ainda nos discursos dos líderes indígenas e nos comportamentos 

sexuais, eram vistos como uma ameaça à ordem e ao sucesso do sistema colonial dos aldeamentos 

(Loren, 2017). Neste sentido, no contexto brasileiro, os indígenas, ao negociarem regras impostas 

pelos colonizadores, concordaram com algumas delas, tais como uso de vestimentas e o fim da 

poligamia, mas foram intransigentes com outras, a exemplo da questão da guerra de vingança 

(Viveiros de Castro, 1992). 

As missões franciscanas no Brasil tiveram como premissa a transformação dos povos 

indígenas em habitantes capazes de manter um modelo “adequado” de estrutura colonial. No interior 

dos aldeamentos, os indígenas eram submetidos a uma série de castigos corporais, ligados tanto às 

questões materiais quanto espirituais, desde que contribuíssem para manter um isolamento dos 

mesmos em relação à população circundante. Em 1745, os frades elaboram um regimento para todos 

os aldeamentos, o qual consistia em castigos corporais por diversos motivos: i) aos que não se 

recolhiam durante a Quaresma; ii) aos fugidios; iii) ou mesmo aqueles que permitissem que pessoas 

de fora da aldeia dormissem no seu interior sem permissão (Rendon, 1978:45-7). Assim, embora as 

missões tivessem princípios éticos e religiosos próprios, elas representam muito mais do que um 

empreendimento de cunho religioso – compreendiam, acima de tudo, um projeto político e militar 

de dominação ampla (Oliveira e Freire, 2006). 
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Figura	2.8-		Localização	da	Ordem	Franciscana	(século	XVI)	em	mapa	estilizado.	Adaptado	de	Willeke	

(1978).	

Assim, a política colonial missionária em território brasileiro teve como base dois pontos 

fundamentais. Primeiro, contrapor-se ao extermínio de indígenas praticado pelos colonos; Segundo: 

controlar os indígenas através da regulamentação dos mesmos enquanto trabalhadores produtivos 

(Monteiro, 1996). A implementação dos aldeamentos foi a maneira encontrada para atingir tais fins, 

uma vez que os franciscanos já tinham a experiência missionária em outros territórios coloniais, a 

exemplo da África e da China (Willeke, 1978).  

	

VI. Aldeamento de São João Batista de Peruíbe (1692-1803/04)  

Durante o século XVII, o único aldeamento no litoral de São Vicente foi o de São João 

Batista de Peruíbe, conhecido também como São João do Peruíbe ou São João de Itanhaém ou, 

ainda, Cai, distando cerca de 12 km ao sul de Itanhaém. Em 1692 – ano em que o aldeamento foi 

entregue aos franciscanos pelo Governador da Capitania de Itanhaém, a “Resenha dos índios da 

Aldeia de São João Batista”, transcrita no livro 1 do Tombo do Convento de Itanhaém, menciona a 

presença de 119 indígenas, sendo que os mesmos naquele momento possuíam nomes e sobrenomes 
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cristãos. O documento menciona também a presença de diversos indígenas fora do aldeamento. Já, 

quanto aos franciscanos, um superior e dois religiosos administravam o local (Willeke, 1978).  

São João Batista de Peruíbe e Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém estavam longe do 

centro do poder colonial e muitos registros históricos apresentam Peruíbe e Itanhaém como 

pertencentes a um mesmo aldeamento religioso. Segundo Petrone (1995:124): 

“De qualquer forma, que Peruíbe tenha sido a primeira Itanhaém, 

criada em 1532 no meio da praia por Martim Afonso, quer se tenha formado 

contemporaneamente.... o fato é que se trata de núcleo bem antigo e 

geneticamente correlacionado com Itanhaém. A precoce elevação de 

Itanhaém à categoria de vila poderia ter influído no sentido de acelerar sua 

transformação, de aldeia ou aldeamento, em núcleo português. “  

A história do aldeamento de São João Batista começa em torno do ano de 1660 com o 

recebimento da Patente de Capitão de Aldeia, por Vasco da Mota. No entanto, os dados históricos 

sobre o surgimento do aldeamento são divergentes, não sendo possível afirmar com exatidão a data 

de sua fundação (Cali, 1999). Petrone (1995:156) comenta: “O caso de Peruíbe é difícil de definir, 

em especial porque subsistem dúvidas sobre sua localização exata. Entretanto, foge do comum, 

porque sediado em sítio de beira-mar. “  

Na figura 2.9 temos a posição de São João Batista na faixa do litoral sul paulista. 

 

 
Figura	2.9.	Posição	do	aldeamento	de	São	João	Batista.	(Petrone,	1995	apud	Cf.	levantamento	do	

I.G.G.,	1919).		

Já a história do povoado de Itanhaém é controversa, sendo que alguns registros históricos 

afirmam tratar-se do segundo povoamento iniciado por Martim Afonso de Souza, fato que teria 

ocorrido no período em que o mesmo se estabeleceu em São Vicente, na condição de primeiro 

donatário da capitania, em 1532. Porém outros relatos atestam que sua fundação é devida a Tomé 

de Sousa, em 1553 (Leite, 1938). Além destas versões, também existem registros que atribuem a 

fundação do povoamento ao castelhano João Rodrigues e ao português Christovam Gonçalves, que 

teriam se estabelecido na margem esquerda da foz do rio Itanhaém, em 1549 (Calixto,1902). 
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Em 1624, surge o convento dos religiosos franciscanos e uma Igreja Paroquial (no alto do 

Morro de Itaguaçu). Somente em 1654 os frades da Ordem Franciscana se instalam definitivamente 

na província da Imaculada Conceição de Itanhaém. Outras vilas são erguidas na Capitania de São 

Vicente, tais como: Vila de Santos (com dois conventos de religiosos carmelitas e franciscanos, além 

do colégio dos jesuítas); Vila de São Vicente (igreja Matriz com nome do mesmo santo); Vila de 

Iguape (Igreja Paroquial e Casa da Comarca); Vila de São João de Cananéia, Vila de Paranaguá 

(cabeça de Comarca, separada de São Paulo em 1723) e Vila de Coriyba (Biblioteca Nacional Digital, 

176921). Em 1561 Itanhaém foi elevada à condição de vila, sob a alcunha de Vila da Conceição de 

Itanhaém, como cabeça de Capitania. 

A figura 2.10 apresenta o mapa do litoral sul paulista, com a localização do aldeamento de 

São João Batista e a Vila de Itanhaém.   

A presença dos primeiros jesuítas22 em São Vicente se dá em 1549 (Rower, 1942). Em 

1609 os padres responsáveis pela administração das aldeias reafirmam a liberdade das populações 

indígenas (Nizza da Silva, 2009)23. No entanto, em 1640 ocorre a expulsão dos jesuítas então 

estabelecidos nos Colégios de São Paulo e São Vicente (Nizza da Silva, 2009).  

A saída dos jesuítas do planalto e do litoral paulista foi um marco importante para Itanhaém 

pois, segundo Leite (1945:435): 

“A Aldeia de Itanhaém, que se localizava do “outro lado do rio”, 

passava a ser administrada pelas Câmaras e subordinada ao El-Rei, sendo 

que, na verdade, as Aldeias eram constituídas de índios forros ou livres. 

Diante deste fato, em 23 de setembro de 1673: “... se passou Patente de 

Capitão e Administrador de Aldeia de São João, da Capitania de Nossa 

Senhora de “Tinhaém”, Aldeia de Sua Alteza, provida em Pedro Laguarda”.  

Assim, quando os religiosos retornam para a administração dos aldeamentos em 1840, eles 

reaparecem em outras condições – totalmente subordinados aos interesses do Estado português 

(Carneiro da Cunha, 1992).  

 
A tabela 2.5 apresenta dados históricos sobre a política colonial, no aldeamento de São 

João Batista com relação aos povos indígenas no final dos séculos XVII e XVIII. 

 

                                                
21

Biblioteca	Nacional	digital	

:	http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1459562/mss1459562.html#page/62/mode/1up	

22

	Esta	 tese	não	 tratará	da	presença	 jesuítica	na	Capitania	de	São	Vicente,	uma	vez	que	o	 foco	é	a	 instalação	da	Ordem	

Franciscana	na	região.	

23

	Atas	da	Câmara	de	São	Paulo,	v.1,	p.493	
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Figura	2.10-		Mapa	do	litoral	Sul	de	São	Paulo.	(Biblioteca	Nacional	Digital	2017).	
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Tabela	2.5.	Dados	históricos	do	Aldeamento	de	São	João	Batista	(Peruíbe).	Abreviação	RIHGB:	Revista	do	Instituto	Histórico	e	Geográfico	Brasileiro,	Rio	de	Janeiro	

Data	 RELATO	 INFORMAÇÕES	RELEVANTES	 FONTE	

1680	 “Injustiças	tremendas	ocorreram,	que	os	 índios,	em	grande	parte,	
fugiram,	 até	 que	 as	 queixas	 alcançaram	 a	 Corte	 de	 Lisboa.	 Esta	
obrigou	o	governo	de	São	Paulo	a	tomar	providencias.	Sai	a	Lei	de	
abril	de	1680,	garantindo-lhes	a	liberdade.	Para	a	fiel	execução	da	
lei,	exigem	as	autoridades	o	retorno	dos	índios	às	reduções.	“	

Lei	 que	 concede	 liberdade	 aos	
indígenas	 no	 aldeamento	 de	 São	
João	Batista.	

Tombo	Itanhaém,	Fl.	26	vss.	–	Rower,	pp.	609-612.		

Willeke,	1974,	1978:	115.	

1692	 Presença	 de	 119	 indígenas,	 além	 de	 diversos	 outros	 fora	 do	
aldeamento	de	São	João	Batista.	

População	de	indígenas	no	início	da	
administração	dos	frades.	

Livro	de	Tombo	de	Itanhaém.	Fl	26	vss.	

Willeke,	1978:115.	

1692-
1698	

Reclamam	os	 franciscanos	aos	 colonos	a	devolução	dos	 índios	ao	
aldeamento	de	São	João	Batista.	

Convocação	dos	frades	para	que	os	
indígenas	retornem	ao	aldeamento.		

Livro	 de	 Tombo	 Itanhaém	 fl.	 25v.	 Willeke,	
1978:115.	

1698	

16-Set	

Portaria	confirmando	a	administração	civil	e	religiosa,	determina	a	
volta	dos	índios	ao	aldeamento	de	São	João	Batista.	

Decisão	 oficial	 determinando	 que	
os	 indígenas	 estabelecidos	 no	
aldeamento	 de	 São	 João	 Batista	
retornem	 ao	 local	 agora	 sob	
administração	dos	franciscanos.		

Livro	 de	 Tombo	 Itanhaém	 fl.	 25v.	 Willeke,	
1978:115.	

1698	 Na	 proporção	 em	 que	 voltavam	 os	 índios	 às	 reduções,	 e	 esta	
progredia,	os	opulentos	colonos	ressentem-se	da	falta	de	mão	de	
obra	barata.	

Colonos	 perdem	 a	 mão	 de	 obra	
indígena	para	o	aldeamento	de	São	
João	Batista.	

J.	A.	Arouche	de	Toledo	Rendon,	Memórias	sobre	
as	 aldeias	 dos	 índios	 da	 Província	 de	 São	 Paulo.	
RIHGB,	1863:302.	

1714	

16-Abr	

Os	vereadores	de	Itanhaém	expulsam	os	franciscanos	para	explorar	
os	indígenas.	

A	pressão	dos	colonos	por	mão	de	
obra	indígena	redunda	na	expulsão	
dos	 frades	 administradores	 do	
aldeamento.		

Livro	 de	 Tombo	 Itanhaém	 fl.	 29v.	 Willeke,	
1978:115.	

1714	

2-Jun	

Os	franciscanos	são	reintegrados	em	suas	funções	e	determinam	a	
completa	separação	entre	indígenas,	brancos	e	mamelucos.	

Retorno	dos	 frades	 e	nova	política	
de	divisão	de	grupos.	

DI,	13,	p.57.	Nizza	da	Silva,	2009:113.	



Cap.	II	-	Colonização	portuguesa	no	litoral	paulista:		ocupação	indígena	e	do	aldeamento	de	São	João	Batista	em	Peruíbe	
Marianne	Sallum	–	2018	-	Persistência	de	prática	cerâmica	Tupiniquim	

 
 

53 
 

Data	 RELATO	 INFORMAÇÕES	RELEVANTES	 FONTE	

1722	 “Os	garimpos	acabam	com	as	aldeias;	quem	leva	índio	nunca	mais	o	
traz	de	volta.	Lá	permanecem	até	a	morte,	enquanto	suas	mulheres	
vivem	 aqui	 em	 miséria”,	 Frei	 Constantino	 de	 Santa	 Maria,	
missionário	em	Peruíbe.	

Relata	 a	 redução	 no	 número	 de	
indígenas	 homens	 e	 a	 situação	 na	
qual	 viviam	 as	 mulheres	 no	
aldeamento.	

Boletim	do	Arquivo	do	Estado	de	São	Paulo,	vI,	p.	
31s	(cit.	Boletim).	Willeke,	1978:119.	

1745	 Franciscanos	 elaboram	 o	 regimento	 para	 todas	 as	 aldeias	 das	
missões.	Castigo	corporal	aos	indígenas.	

Punições	 empreendidas	 pelos	
franciscanos	 nos	 aldeamentos	 de	
São	Vicente.	

Rendon,	1978,	p.	45-7.	

1762	 Vila	 da	 Conceição	 de	 Itanhaém	 condecorada	 como	 cabeça	 de	
Capitania.	Presença	do	Convento	dos	Religiosos	Franciscanos.	

Itanhaém	se	torna	a	vila	principal	da	
Capitania	de	São	Vicente.	

Demonstração	 verídica,	 e	 Chronologica	 dos	
Donatarios	da	Capitania	da	Villa	de	S.	Vicente...".	
São	 Paulo,	 abr.	 1769.	 2	 doe.	 (118	 p.)	 Biblioteca	
Nacional	Digital.	Acesso:	19/10/2017.	

1767	 Carta	 escrita	 por	 José	 da	 Fonseca	 Calaça	 (então	 diretor	 do	
aldeamento	 de	 São	 João	 Batista)	 direcionada	 ao	 governador	 Luís	
Antônio	de	Sousa	Botelho	Mourão,	tratando	de	assuntos	referentes	
à	cobrança	de	dízimos	aos	índios	da	aldeia.	

Taxação	de	indígenas	pertencentes	
ao	aldeamento	de	São	João	Batista.	

Inventário	 de	 documentos	 inéditos	 de	 interesse	
para	 a	 história	 de	 São	 Paulo	 (IV).	 Biblioteca	
Nacional	Digital.	Acesso:	19/10/2017	

1776	 População	aproximada	de	156	indivíduos	vivendo	no	aldeamento	de	
São	João	Batista.	

Crescimento	da	população	indígena	
no	aldeamento.	

Arquivo	do	Estado	de	São	Paulo.	Cali,	1999.	

1789	 População	aproximada	de	220	indivíduos	vivendo	no	aldeamento	de	
São	João	Batista.	

Crescimento	da	população	indígena	
no	aldeamento.	

Arquivo	do	Estado	de	São	Paulo.	Cali,	1999.	

1803/04	 O	General	Franca	e	Horta	ordena	ao	Capitão-mor	de	Itanhaém	que	
consultasse	aos	Índios	de	São	João	de	Peruíbe	se	queriam	sustentar	
com	 seu	 trabalho	 ao	 Frei	 João	 de	 Santa	 Genoveva	 Rocha.	
Responderam	 que	 não	 queriam,	 ficando,	 assim,	 sem	 assistência	
direta,	 dependentes	 de	 Itanhaém,	 para	 onde	 o	 guardião	 se	
transferiu	com	ordem	do	Bispo.		

Indígenas	 do	 aldeamento	 de	 São	
João	 Batista	 optam	 pelo	
afastamento	 dos	 frades	 da	
administração.	

Benedito	Calixto.	Memória	Histórica	sobre	a	igreja	
e	 o	 Convento	 da	 Imaculada	 Conceição	 de	
Itanhaém,	São	Paulo,	1915,	p.	8.	

.
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VII. Indígenas em Peruíbe 

Não há informações históricas precisas sobre quais povos indígenas viviam no aldeamento 

de São João Batista. Os dados arqueológicos apontam para a presença de povos Tupiniquim no 

período pré-colonial e início do período colonial – conforme será apresentado adiante, porém, os 

dados históricos e as pesquisas de campo já existentes não mencionam quais povos indígenas viviam 

no aldeamento colonial de Peruíbe, parte desta lacuna vem da política colonial de “mestiçagem” e 

da mudança na forma como os registros dos povos indígenas foram feitos século XVIII (Morales e 

Moi, 2008). 

A seguir, se seguem algumas referências sobre a presença indígena em Peruíbe: 

Petrone (1995: 134) escreve sobre os povos indígenas no aldeamento de Peruíbe: 

“Não há dúvida de que a população dos aldeamentos foi marcada 

pela heterogeneidade, em virtude da função que tiveram, de receptáculos 

e reservas de mão de obra recrutada, em geral à força, em todas as partes 

que foram percorridos pelos paulistas. Em alguns casos, essa 

heterogeneidade foi menos marcada, como no exemplo de Peruíbe, em 

virtude especialmente de sua posição relativamente isolada. “ 

Willeke (1978) 24 menciona que, entre os anos de 1692 e 1698, os frades solicitam aos 

colonos que os indígenas habitantes do aldeamento colonial de Peruíbe retornassem para o local que, 

a partir de então, estaria sob administração dos franciscanos – o aldeamento de São João Batista. 

Tal informação nos dá a entender que ao menos uma parte dos indígenas presente no aldeamento 

religioso havia saído de lá, antes mesmo da entrega aos frades com vistas a trabalhar para os colonos 

do entorno.  

Petrone (1995:131) também comenta sobre a possível presença dos povos Carijó em 

Peruíbe: 

“Os Carijós provavelmente devem ter contribuído em proporções 

bastante grandes para a formação dos quadros demográficos iniciais dos 

aldeamentos. A sua presença deve ter-se feito sentir em Peruíbe, junto com 

os Itanhaém, estes provavelmente Guaianá. “  

A figura 2.11 apresenta um gráfico do censo populacional realizados pela Ordem 

Franciscana, desde o início do aldeamento religioso de São João Batista, em 1692, até o seu final 

em 1802.  

O censo aqui apresentado demonstra a tendência de ocupação demográfica no aldeamento 

de São João Batista e nos permite pensar sobre a presença indígena na região.  

                                                
24	Livro	de	Tombo	Itanhaém	fl.	25v.	
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É possível observar que no início do aldeamento a população nativa era menor, se 

comparada aos anos subsequentes. Segundo Willeke (1978)25, os indígenas retornavam ao 

aldeamento religioso aos poucos, após anos de abusos cometidos pelos colonos: 

“Injustiças tremendas ocorreram, que os índios, em grande parte, 

fugiram, até que as queixas alcançaram a Corte de Lisboa. Esta obrigou o 

governo de São Paulo a tomar providencias. Saiu a Lei de abril de 1680, 

garantindo-lhes a liberdade. Para a fiel execução da lei exigiam as 

autoridades o retorno dos índios às reduções. “ 

 

Figura	2.11-	Censos	realizados	no	Aldeamento	de	São	João	Batista	entre	1692	e	1802,	localizados	no	
Arquivo	do	Estado	de	São	Paulo.	Reproduzido	de	CALI,	1999.	

Tais reclamações culminam com a portaria de 16 de setembro de 1698, determinando 

oficialmente o retorno dos indígenas ao aldeamento. Esta medida impactou diretamente os colonos 

que se ressentiam da falta de mão de obra indígena.  

Outro dado importante que permeou os primeiros 30 anos do aldeamento religioso foi a 

presença dos garimpos. Segundo o Frei Constantino de Santa Maria, missionário em Peruíbe em 

1722 (Willeke, 1978):  

“Os garimpos acabam com as aldeias; quem leva índio nunca mais 

o traz de volta. Lá permanecem até a morte, enquanto suas mulheres vivem 

aqui em miséria. “26  

 

Ainda com relação ao censo da figura 2.11 observa-se um ápice populacional no final do 

século XVIII. Este dado pode estar associado à pressão iniciada pelo Capitão General D. Luís de 

                                                
25 Tombo	Itanhaém,	Fl.	26	vss. 
26 Boletim	do	Arquivo	do	Estado	de	São	Paulo,	VI,	p.	31s.  
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Souza, o Morgado de Mateus (1765-1775), com uma série de medidas cujo objetivo era consolidar 

os aldeamentos paulistas, incentivando atividades econômicas como a comercialização de produtos. 

Além disso, Morgado de Mateus buscava reorganizar e emancipar os aldeamentos, transformando-

os em vilas ou mesmo freguesias, sendo que estas mudanças afetariam tanto a aparência física 

quanto a disposição espacial dos aldeamentos. Tal medida pretendia combater a dispersão das 

moradias e a precariedade das construções, bem como a falta de ordenamento do núcleo. Neste 

período, as noções de justiça que reinavam em São Paulo estavam associadas à autoridade senhorial 

(Monteiro, 2001; Petrone, 1995).  

Segundo Morgado de Mateus, em oficio de 1766 (Documentos interessantes, v. 73, pp 202 

a 204):  

“Congregando-se os índios em Freguezias com os brancos se 

conseguira melhor a civilização pela mistura de todos, e por pouco que faça 

o Director não he dificultoso que cada Indio de confissão pague ao seo 

Parocho hum tostão de conhecença em cada hum anno e cada pessoa que 

morrer quatro patacas, duas de acompanhamento, duas e missa de Corpo 

na mesma forma que pagão anualmente os brancos...”  

Na figura 2.11 temos um desenho produzido pelo engenheiro militar Brigadeiro Sá e Faria 

em seu diário de viagem de 1776, no qual podemos ter uma ideia do tamanho e disposição das 

residências indígenas no aldeamento de São João Batista.  

Já, no desenho (fig. 2.13) feito também por Sá e Faria de 1776, podemos observar que a 

igreja de São João Batista está completa e as moradias dos indígenas se encontram bem próximas 

da mesma. As residências eram bem menores quando comparadas com as residências tupinambás 

e tupiniquins do século XVI descritas por Staden (1557, 2007) e apresentadas na figura 2.7, onde 

prevaleciam as grandes casas multifamiliares. 

 

  
Figura	2.12-	Reprodução	digital	do	desenho	de	Sá	e	Faria	(1776),	de	seu	“Diário	de	viagem”	e	versão	

vetorizada	do	mesmo	desenho	(por	Dra.	Carolina	Guedes	2017).	
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Figura	2.13-	Igreja	de	São	João	Batista	por	Sá	e	Faria	(1776).	Desenho	da	antiga	igreja	de	São	João	Batista.	
As	setas	vermelhas	indicam	as	casas	ao	redor	da	edificação.	Modificado	por	Cali.		

A figura 2.14 apresenta uma representação do rio e da Vila da Conceição de Itanhaém no 

ano de 1775. A concentração de casas ao redor da igreja de Nossa Senhora da Conceição é mesma 

retratada no desenho de Sá e Faria (fig. 2.12) do aldeamento de São João Batista. Vale destacar que 

as duas representações foram produzidas com apenas um ano de diferença uma da outra. 

Sobre a taxação cobrada dos índios aldeados, cabe destacar que, em 1767, temos o registro 

de uma carta escrita por José da Fonseca Calaça - diretor do aldeamento de São João Batista –, 

direcionada ao governador Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, na qual trata da cobrança de 

dízimos aos índios da aldeia, bem como da utilização pelos índios dos rendimentos da passagem de 

canoas pelo rio “Heuna”27. 

 

 
 

                                                
27	Fonte:	Arquivo	Biblioteca	Nacional	do	Rio	de	Janeiro.		
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Figura	2.14	Planta	do	rio	e	da	Vila	da	Conceição	de	Itanhaém	em	1775	(Fonte:	Biblioteca	Nacional	do	Rio	

de	Janeiro).28		

Segundo Petrone (1995), na segunda metade do século XVIII os indígenas do aldeamento 

de Peruíbe e Itanhaém encontram-se em constante disputa com os religiosos sobre quanto de seus 

proventos deveriam ser entregues à igreja. Da mesma forma, os colonos reclamam das implicações 

da mudança de categoria atribuída aos indígenas. Dois documentos encontrados na Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro, datados de 1767 e 1769, registram tais acontecimentos:  

a) os vereadores da Câmara de Itanhaém se queixam da extinção da categoria “índios 

administrados”, que constituem a maior parte, dizem eles, da mão de obra daquele município;  

b) os índios se queixam por ter que pagar dízimos à S. Majestade, quando já davam a terça 

parte dos seus ganhos aos frades residentes na Aldeia de São João.  

Sobre a situação do aldeamento religioso de Peruíbe em 1742, o Brigadeiro José da Silva 

Paes (responsável pela defesa da Ilha de Santa Catarina)29 apresenta um resumo do local feito para 

a Resolução do Conselho de Ultramar:  

“Na praça da Conceição, que fica entre a vila de Santos e a de 

Paranaguá se acha uma aldeia de muitos casais de índios da terra, a que 

chamam de São João de Itanhaém, do distrito do governo de São Paulo, 

administrada por dois religiosos capuchinhos, não tendo ali terras bastantes 

para lavrar e nem em que se ocupem. “ 

A tabela 2.6 apresenta o censo da população estabelecida no litoral sul paulista nos anos 

de 1726 e 1727, a qual foi dividida em casais brancos, casais de gente bastarda e homens com 

armas. O aldeamento de Itanhaém aparece em destaque em cinza.  

O uso dos termos “bastardo” e “pardo” eram atribuídos aos indígenas e africanos que 

naquele momento estavam inseridos na sociedade colonial. Da mesma forma, tais termos eram 

                                                
28	In:	Cartas	Topográficas	do	Continente	do	Sul	Meridional	da	América	Portuguesa.	Recompiladas	pelo	Governador	e	Capitão-
General	de	São	Paulo	Dom	Luís	Antônio	de	Sousa	Botelho	Mourão,	1775.			

29	Transcrito	do	antigo	Arquivo	Ultramarino	de	Lisboa.	
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comumente utilizados para os descendentes de indígenas e portugueses que viviam na colônia 

(Morales e Moi, 2008).  

Os casamentos entre indígenas e africanos eram incentivados enquanto parte fundamental 

da política colonial portuguesa no século XVIII, principalmente porque os escravos africanos eram 

muito caros, e quando “misturados” com indígenas, alterava-se o valor. Em 1732 há o registro de 

um colono, de São João Batista em Peruíbe, que haveria tentado casar um escravo negro com uma 

indígena (Nizza da Silva, 2009)30. Já em 1750 há um outro registro histórico onde menciona-se que 

as índias eram disputadas para casar com africanos e descendentes na Capitania de São Vicente 

(Goldshmidt, 1991: 156).  

Tabela	2.6-		População	do	litoral	sul	paulista	entre	os	anos	de	1726	e	1727.	Fonte:	AHU,	São	Paulo,	caixa	
1,	doc.	70	(Nizza	da	Silva,	2009).	

Vilas	 Casais	brancos	 Casais	de	gente	
bastarda	

Homens	com	armas	

Laguna	 25	 40	 42	

Ilha	de	Sta.	Catarina	 26	 16	 31	

Rio	de	São	Francisco	 94	 21	 10	

Paranaguá	 400	 44	 260	

Cananéia	 31	 28	 36	

Iguape	 37	 20	 49	

Itanhaém	 42	 30	 47	

São	Vicente	 48	 21	 51	

Santos	 450	 -	 300	

 
Em 1775 é expedido um alvará pelo rei de Portugal que incentivava a união entre indígenas 

e brancos, explicitando uma estratégia da Coroa portuguesa de “misturar” a população colonial 

(Morales e Moi, 2008:124 apud Souza Filho 1994:158): 

“Eu El-Rei, sou servido declarar que os meus vassalos deste reino 

e da América que casarem com as índias dela não ficam com infâmia 

alguma, antes se farão dignos de real atenção. Outrossim proíbo que os 

ditos meus vassalos casados com índias ou seus descendentes, sejam 

tratados com o nome de caboclos ou outro semelhante que possa ser 

injurioso. O mesmo se praticará com portuguesas que se casarem com 

índios”.  

Neste momento ocorre uma mudança fundamental nos registros oficiais dos povos 

indígenas, incentivada por uma política colonial que priorizava a mistura e miscigenação. Deu-se a 

falsa impressão de que os povos indígenas desapareceram no século XVIII, quando, na verdade, eles 

deixaram de ser classificados como “índios”, “administrados”, “gentio” ou “negro da terra”. Da 

                                                
30	Boletim	do	Arquivo	do	Estado	de	São	Paulo,	v.5,	p92-3.	
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mesma forma, a aparência física também contribuía para o apagamento do indígena na sociedade 

colonial. Fato que aconteceu em menor escala com os afrodescendentes, graças aos traços 

fenotípicos (Morales e Moi, 2008). Esta ideia simplista de mistura feliz entre indígenas, africanos e 

europeus, que se inicia no século XVIII, vai permear a noção de povo brasileiro como um povo 

homogêneo por muitos anos (Ramos, 2004).  

Assim, desde o final do século XVIII, e ao longo de todo o século XIX, a noção de povos 

mestiços prevalece nos registros dos aldeamentos religiosos. Neste sentido, Petrone (1995:135) 

assevera:  

“Assim, no final do século XVIII e no século XIX as populações 

aldeadas passaram a compor-se sempre em proporções maiores por 

mestiços de todos os tipos. Num processo cujas as fases não são simples 

de definir, os contingentes ameríndios foram se tornando gradativamente 

mais mamelucos, foram caboclizando-se, até adquirirem as características 

mais típicas de uma população caipira…”  

No século XVIII a Capitania de São Vicente encontra-se em processo de decadência 

econômica, principalmente após 1711 quando a Capitania de São Paulo é elevada a categoria de 

cidade, atraindo habitantes do litoral paulista para trabalhar no planalto (Simão e Goldman, 1958). 

Sobre a situação econômica dos habitantes de Peruíbe no século XVIII, Petrone (1995: 

189) comenta: 

“Mesmo a ação dos franciscanos que parece ter sido mais 

enérgica, especialmente depois de 1745, quando começou a ser aplicado 

seu regimento, não pôde impedir o depauperamento de seus aldeamentos. 

Eram mais fortes os interesses dos moradores. “ 

Sobre o esvaziamento de Peruíbe na segunda metade do século XVIII, um oficio escrito por 

Morgado de Mateus, em 15 de janeiro de 1767, dirigido ao “ajudante de ordens” do então 

Governador, em Paranaguá, pontua (Petrone, 1995: 191): 

“Representa-me como Vm. Ce em carta de 5 do corr.te a total 

perdição em q. se achão os Índios da Aldeia de S. João, que quase se acha 

deserta, vivendo os seus habitantes pelo mato na forma que Vm.ce me diz 

sem nenhuma observância as ordens de S. Mg. E e Diretório do mesmo S.r 

com q. os tenho mandado reger...”  

A abertura das minas e o declínio da cana de açúcar no litoral no século XVIII, repercutiu 

decisivamente para a diminuição populacional da região. A população atraída pela mineração e pelas 

terras produtivas do planalto, deixam a costa paulista em busca de oportunidades no sertão, 

migrando para as zonas auríferas. Quando a vila de Itanhaém perde sua condição de Capitania, os 

engenhos são abandonados (Simão e Goldman, 1958; Monteiro, 1996).  

Com a expansão do ouro, observa-se um maior fluxo de escravos africanos, que chegam 

em território brasileiro para trabalhar para os paulistas. Em 1701 há o registro de entrada de 200 
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africanos pela Capitania de São Vicente. Antes deste período, a presença africana na Capitania era 

diminuta, sendo que em 1632, no inventário de Antônio de Azevedo de Sá, consta na Capitania de 

São Vicente a presença de apenas 13 escravos vindos da África (Nizza da Silva, 2009:75)31 

Em 1802 os indígenas são consultados sobre a transformação do aldeamento de São João 

Batista em freguesia ou se os mesmos preferiam permanecer tutelados pelos religiosos franciscanos. 

Os indígenas optaram pela saída dos frades do aldeamento (Petrone, 1995).  

Em meados de 1803, Franca e Horta – então Ministro de Estado – escreve uma carta 

justificando por que os franciscanos deveriam ser afastados dos aldeamentos, e propõe a criação de 

“cinco freguesias” com aldeamentos que já existiam no litoral. Outras freguesias ficariam somente 

com algumas capelas filiais – o caso de Peruíbe. Assim, o ministro diz sobre São João Batista 

(Petrone: 1995): 

“Uma considerável porção de vassalos quase inúteis ao Estado 

pela sua inércia”, e única maneira de resolver tal questão era “"de utilizar 

êstes vassalos era tirá-los do jugo das aldeias a fim de que misturados com 

os brancos, vivam em liberdade e nêles renasça aquele bem regulada 

ambição se a qual o homem se não aplica ao trabalho."  

No século XIX a demanda por mão de obra indígena, enquanto foco principal da política 

indigenista, desaparece e, em seu lugar, apresentam-se questões relacionadas às propriedades de 

terras dos antigos aldeamentos religiosos. Segundo Carneiro da Cunha: 1992: 133): 

“Nas frentes de expansão ou nas rotas fluviais a serem 

estabelecidas, faz-se largo uso, quando se o consegue, do trabalho 

indígena, mas são sem dúvida a conquista territorial e a segurança dos 

caminhos e dos colonos os motores do processo.  A mão-de-obra indígena 

só é ainda fundamental como uma alternativa local e transitória diante de 

novas oportunidades”.  

A figura 2.15 apresenta uma imagem da igreja de São João Batista, já em ruínas em 1877. 

Assim, infere-se que, algumas décadas após a saída dos frades da administração do aldeamento, a 

mesma já se encontrava totalmente abandonada. No entanto, não há dados históricos mencionando 

o que aconteceu com a igreja nos primeiros anos após o afastamento dos religiosos.  

O censo realizado em 1836 (tabela 2.8), relaciona a cor de pele com a quantidade de 

habitantes em Itanhaém naquele período. Para Petrone (1995:370), os “pardos” eram representados 

em São Paulo como a população mestiça de brancos com índios, apesar de possuírem uma pequena 

participação de negros. Segundo o autor (1995: 366): “Mais provável, segundo tudo parece indicar, 

é que a população indígena tenha sido incluída, sempre em maior número, entre os pardos. “  

Na tabela 2.7 temos a população de alguns aldeamentos paulistas do início do século XIX, 

divididos nas categorias: homens e mulheres. Podemos observar que o número de homens e 

mulheres era equivalente. Da mesma forma, os aldeamentos do século XIX possuíam a mesma 

                                                
31	Inventário	e	Testamentos,	v.	21.	
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ordem de grandeza populacional, embora Carapicuíba tenha a metade do número de pessoas que 

Itapecerica.  

Tabela	2.7-	População	de	aldeamentos	paulistas	no	século	XIX.	Fonte:	Petrone,	1995.	

ALDEAMENTO	 ANO	 HOMENS	 MULHERES	 TOTAL	

São	Miguel		 1801	 120	 155	 275	

Carapicuíba	 1803	 84	 83	 167	

Pinheiros	 1802	 70	 90	 160	

Escada	 1802	 107	 102	 209	

Itapecerica	 1802	 146	 186	 332	

Peruíbe	 1802	 91	 109	 200	

 
Em 1831, a freguesia da Aldeia de São João Batista é extinta. Desde então, seus moradores 

deixaram de ser arrolados em censo próprio, fazendo parte da lista geral da população de Itanhaém. 

 
Figura	2.15-	Ruínas	do	Abarebebê	em	1877.	Foto:	Benedito	Calixto.	

A tabela 2.9 apresenta o censo realizado em 1874, considerando o número de escravos 

entre os anos de 1836 e 1886. Porém, não há informação precisa sobre a exata origem desses 

trabalhadores cativos (Simão e Goldman, 1958).  
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Tabela	2.8-	Relação	entre	cor	de	pele	e	quantidade	de	habitantes	em	Itanhaém	em	1836.	Fonte:	Cali	
1999.	

Cor	da	pele	 Quantidade	 %	

Brancos	 297	 28,39	

Pardos	Livres	 514	 49,14	

Pardos	Cativos	 183	 17,49	

Pretos	Cativos	 52	 9,97	

 
 

Na citação abaixo Petrone (1995:370) evidencia a problemática com categorização dos 

indígenas nos aldeamentos dos séculos XVIII e XIX:  

 
“O caso de Itanhaém não oferece maiores dificuldades, simplesmente 

porque a população negra era diminuta, enquanto a parda 

representava 2/3 do total. Esta era, evidentemente, uma população 

basicamente mameluca, a presença do aldeamento de Peruíbe não 

tendo sido de todo estranha à sua formação”.  

 

Tabela	2.10-	Relação	entre	escravo(a)s	e	trabalhadores	livres	em	Itanhaém	no	séc.	XIX.	Fonte:	Simão	e	
Goldman,	1958	

Ano	 Escravo(a)s	 %	 Média	
1836	 235	 22,46	 811	
1854	 99	 7,9	 1.155	
1874	 63	 4,0	 1.503	
1886	 	 	 2.741	

 
A figura 2.15 apresenta pintura antiga da igreja de São João Batista feita por Benedito 

Calixto em 1905. Nela podemos observar que a mesma já se encontrava totalmente em estado de 

ruínas.  

A figura 2.16 apresenta uma imagem aérea da antiga igreja de São João Batista – 

atualmente denominada de Ruínas do Abarebebê, feita na década de 90 do século XX. Ao redor dela 

podemos observar poucas casas e muitos terrenos sem construção. 

Na figura 2.17 temos outra imagem área das “Ruínas do Abarebebê”, porém do ano de 

2014. Nela podemos observar uma maior quantidade de casas de veraneio no entorno da antiga 

igreja quando comparada com a imagem 2.16.  
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Figura	2.15-	Ruínas	do	Abarebebê	(Peruíbe).	Pintura:	Benedito	Calixto	(1905).	

 

 
Figura	2.16-	Vista	área	das	Ruínas	do	Abarebebê	(1996).	
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Na figura 2.18 temos uma reconstrução digital da igreja de São João Batista em Peruíbe. A 

igreja abrigava no máximo dois frades, e o aldeamento agregava um número de indígenas que não 

ultrapassava 220 indivíduos.  

 

 

Figura	2.17	Imagem	área	das	Ruínas	do	Abarebebê	(2014).	Foto:	Vitor	Barão	–	Tipuana	Imagens	2015.	

Com relação à utilização das terras dos aldeamentos de Escada e Peruíbe no século XIX, 

Petrone (1995: 197 apud Rendon, 1978) comenta:  

“Escada e Peruíbe seriam os únicos aldeamentos que ainda 

possuiriam terra para as lavouras dos indígenas, a 1. Pelas continuadas 

proibições que tinham os Padres Seculares de aforar as terras aos 

seculares; a 2. não só porque teria as mesmas proibições, como pela falta 

de povoadores da vila de Itanhaém, cujo distrito é fundada.” 

Em 1891, havia em Peruíbe apenas uma rua paralela à praia, com algumas poucas 

moradias, pequenas e esparsas, sendo quatro cobertas de palha e as demais com cobertura de telha 

(Cali, 1999). No passado, o povoamento de Peruíbe – no extremo sul da praia - era considerado o 

ponto final das carroças que chegavam de São Vicente.  
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Figura	2.18-	Reconstrução	digital	da	Igreja	de	São	João	Batista	(Peruíbe).	Por:	Dra	Carolina	Guedes	
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Na figura 2.19 temos imagens contemporâneas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

de Itanhaém, atual município de Itanhaém. Na foto A temos a fachada da igreja e, na foto B, o 

Convento totalmente em ruínas. 

 

 A 

 B 

Figura	2.19-	Igreja	Nossa	Senhora	da	Conceição.	A)	Fachada	restaurada;	B)	Ruínas	do	Convento	Nossa	
Senhora	da	Conceição.	Fotos:	Gregório	Ceccantini	(2017).		

 
Em torno do ano de 1890, foi construída uma igreja na área do Taniguá (extremidade Leste 

do bairro Ruínas, em Peruíbe) e, em 1950, havia cerca de 100 casas no vilarejo denominado de 

Piaçaguera – hoje, Terra Indígena Piaçaguera. No mesmo local foi construído um pequeno santuário, 

conforme mostram as duas imagens abaixo. Segundo relatos dos moradores, a população vivia da 

pesca e da plantação de mandioca, em casas de madeira (Uchôa, 1996).  

Nas figuras 2.20 e 2.21 temos imagens de construções na área do Taniguá 

(Itanhaém/Peruíbe – SP), registradas no ano de 1996. 
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Figura	 2.20-	 Santuário	 construído	 na	 década	 de	 1990	 atrás	 da	 antiga	 igreja	 em	 ruínas.	 Autoria	
desconhecida.	

 

Figura	2.21-	Casa	de	madeira	dos	moradores	locais.	Autoria	desconhecida.	

Entre os séculos XIX e XX a sociedade dominante brasileira de então, centrada numa base 

agraria, porém com forte tradição escravista, se encontrava diante de novos desafios para se manter 

hegemônica. Podemos elencar três deles: i) com o fim “oficial” da escravidão e a ideia de liberdade, 

manter o controle sobre a terra, bem como dos trabalhadores – principalmente os libertos e seus 

descendentes; ii) urgência de estabelecer um aparato administrativo de Estado; iii) repensar 

maneiras de pertencimento na estrutura de uma política nacional federativa (Lima, 2015). 

Assim, quando a classe social passa a ser um fator determinante de identidade, a questão 

da miscigenação e da diferenciação racial já não importavam tanto como comentam Morales e Moi 

(2008: 8):  

“...a ascendência indígena já não caracterizava por si só o 

individuo, porque grande parte da população paulista a possuía em alguma 
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medida. As características físicas que influenciavam este julgamento não 

podiam ser determinantes. Uma vez incorporadas aos estratos livres da 

sociedade colonial, mesmo que sua condição jurídica ainda as determinasse 

administradas, essas pessoas deixariam de ser vistas exclusivamente por 

suas caraterísticas físicas. A distinção passou cada vez mais a estar 

relacionada à situação econômica/ social. “  

Desta forma, para falar sobre os descendentes dos povos Tupiniquim, bem como de 

possíveis outros povos Tupi que viveram no aldeamento colonial de São João Batista em Peruíbe, 

nos deparamos com uma questão de identidade cultural dos habitantes atuais do litoral sul paulista. 

Da mesma forma, há poucos dados históricos sobre o que aconteceu com os indígenas do 

aldeamento de São João Batista após a saída dos religiosos. Esses povos não registravam suas 

experiências por escrito, além disso a política estatal de miscigenação e apagamento das identidades 

indígenas também contribui para reforçar essa lacuna de continuidade histórica.  
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CAPÍTULO	III	

Pesquisa	Arqueológica	de	Campo	em	Peruíbe	–	São	Paulo	
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CAPÍTULO	III	

Pesquisa	Arqueológica	de	Campo	em	Peruíbe	–	São	Paulo	

“Archaeological sites are excavated not just to understand the 

people who lived there but to look at the materials that were transformed 

there as historical actors in their own right. This does not absolve people in 

the past or present of responsibility for their actions, but it does ask us to 

think about the wider sets of processes and relations in which any specific 

act takes place”. 

Oliver	J.	T.	Harris	and	Craig	N.	Cipolla,	2017.	Archaeological	Theory	in	
the	New	Millennium:	Introducing	Current	Perspectives.	p.	149.	

 
Neste capítulo são apresentados os métodos de campo aplicados às escavações no bairro 

Ruínas, com ênfase na segunda etapa de escavação (2011), que ocorreu no entorno da igreja de 

São João Batista em Peruíbe, atualmente denominada de “Ruínas do Abarebebê”. A pesquisa foi 

realizada no âmbito do Programa de Monitoramento e Resgate Arqueológico para instalação da rede 

de esgoto pela Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP), em obras que 

integravam, o “Projeto Onda Limpa”32. Para tanto, foi estabelecida uma estratégia de campo 

constituída das seguintes etapas: reconhecimento da área através de caminhamento, poços-teste 

para identificar possíveis locais de interesse arqueológico e abertura de unidades de escavação nos 

locais de solo cultural preservado.  

As escavações ocorridas nos anos de 199133 e 1992, no interior da igreja de São João 

Batista, serão apresentadas de forma sucinta neste capítulo, uma vez que não compreendem o foco 

deste trabalho 

A figura 3.1 apresenta um mapa do Estado de São Paulo e, em vermelho, a localização do 

município de Peruíbe. A área em amarelo compreende todos os municípios do litoral sul de São Paulo. 

.

 

                                                
32	 O	 trabalho	 de	 monitoramento	 foi	 realizado	 pela	 empresa	 Gestão	 Arqueológica	 Consultoria	 em	 Patrimônio	 Cultural,	
coordenado	por	Plácido	Cali	e	supervisionado	por	Marianne	Sallum,	ambos	arqueólogo(a)s.		

33	 Coordenada	pela	Profa.	Dra.	Dorath	Pinto	Uchôa	do	Museu	de	Arqueologia	 e	 Etnologia	da	Universidade	de	 São	Paulo	
(MAE/USP).	
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Figura	3.1-	Mapa	do	Estado	de	São	Paulo	–	Amarelo:	municípios	do	litoral	sul	de	São	Paulo;	
Vermelho:	Município	de	Peruíbe.	

Na área estudada não há informação de grandes movimentações de solo feitas no passado 

que, eventualmente, pudessem ter alterado alguma informação sobre o contexto arqueológico, a 

exemplo da construção de grandes condomínios ou centros comerciais. Com relação às alterações 

marítimas, Suguio et al (1978), Suguio e Martin (1975, 1976) afirmam que o nível do mar 

permaneceu o mesmo de 1800 anos atrás até o presente, assegurando a integridade da posição dos 

sedimentos e vestígios arqueológicos desta pesquisa.  

Na figura 3.2. temos uma imagem área do bairro Ruínas em Peruíbe. 

 
Figura	3.2-	Bairro	Ruínas	em	Peruíbe.		
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I. Etapas de campo 

Este capítulo foi dividido em dois tópicos que correspondem às distintas etapas de atuação 

no campo: A) Etapa de 2011, sob responsabilidade do Dr. Plácido Cali e sob minha supervisão e 

atuação direta; B) Etapa realizada nos anos de 1991 e 1992, liderada pela arqueóloga, Dra. Dorath 

Uchôa (MAE-USP). 

Optou-se por mostrar essas abordagens em ordem cronológica invertida, uma vez que a 

etapa mais antiga só pode ser entendida a partir de dados oriundos de cadernos de campo, que 

foram lidos e interpretados, sendo que alguns nunca tinham sido muito manipulados. 

Já a abordagem de 2011, por nós conduzida, foi apresentada de forma muito mais 

detalhada, ainda que se trate da situação especifica de monitoramento de uma obra. Assim optou-

se, inclusive, por separar contextos e apresentar em detalhe cada local em que houve grande 

quantidade de achados arqueológicos no contexto da obra toda. Cada um desses locais foi 

denominado “Unidade de escavação” e teve uma intervenção formal, com topografia e 

documentação, apesar de se tratar de “arqueologia de contrato”, havia um esforço no sentido de 

uma interpretação arqueológica mais aprofundada. De forma a melhor caracterizar cada unidade, 

em cada item correspondente do trabalho, também foram apresentadas as peças obtidas em cada 

intervenção. 

 

A- 	Etapa	realizada	em	2011	

As camadas estratigráficas foram a base para o estabelecimento do método de escavação, 

no entanto, a metodologia empregada foi sendo modificada conforme o progresso e as necessidades 

específicas de cada contexto. Para tanto, focou-se na observação tanto de depósitos culturais nas 

diversas camadas profundas, como de materiais arqueológicos que pudessem estar presentes nas 

camadas mais superficiais. 

Assim, em algumas áreas, as unidades foram maiores ou mais estreitas quando 

comparadas com outras. A metodologia para separar as camadas estratigráficas, muitas vezes, foi 

dificultada pela ausência de diferenças notórias entre elas. Assim, na unidade II de escavação foram 

estabelecidas camadas arbitrarias de 10 cm cada. Da mesma forma, mudanças na coloração ou 

textura do sedimento ou ainda materiais que se encontravam entre uma camada artificial e outra, 

acarretaram na definição de variações de espessura.  

Ao todo foram instaladas oito unidades de escavação numeradas de um a oito (I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII), conforme figura 3.3. Elas serão apresentadas sequencialmente. Para todas as 

unidades, a primeira camada foi medida a partir de 10 cm de profundidade abaixo da superfície do 

terreno. As profundidades foram estabelecidas conforme a característica de cada área. Por exemplo, 

na unidade II, a camada III teve início em 50 cm. Já na unidade IV, a camada III teve início em 20 

cm. 

O sedimento foi inspecionado, tendo materiais selecionados através de uma peneira de café 

com malha de 5.50 mm. Como boa parte do sedimento era composta por uma mescla de areia fina 
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e solo argiloso pouco compactado, a peneira de café permitiu uma boa análise do sedimento e 

observação de materiais de diversos tamanhos.  

Os artefatos foram removidos individualmente e mapeados. Para o registro do material 

foram utilizadas fichas de campo, além de um diário de campo pessoal. Os materiais coletados foram 

acondicionados em sacos plásticos, indicando sua proveniência (sigla do sítio, unidade de escavação 

e camada). Para aqueles materiais mais frágeis, decidimos retirá-los cuidadosamente do solo, e 

acondicionando-os em caixas de papelão para, posteriormente, “escavá-los” no laboratório. 

Nas unidades III e IV foram coletadas amostras de sedimento orgânico com conchas, para 

análise posterior em laboratório. Da mesma forma, sedimentos foram coletados de todas as unidades 

de escavação. 

O material aqui apresentado é discutido nos Capítulo V e VI desta tese. O local prospectado 

possui 1000 m no sentido N-S e 730 m sentido L-O e pertence ao bairro Ruínas em Peruíbe. As oito 

unidades de escavação estão distribuídas nessa área.   

Na figura 3.3 são apresentadas a espacialidade e a temporalidade das unidades de 

escavação. O bairro prospectado é composto, majoritariamente, por casas de veraneio, com a 

presença de alguns terrenos sem construção. 

	

Figura	3.3-	Distribuição	espacial	das	unidades	de	escavação	e	suas	temporalidades.	

A figura 3.4 apresenta uma imagem aérea das “Ruínas do Abarebebê”, bem como o local 

do monitoramento delimitado em vermelho. 
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Figura	3.4-	Área	da	escavação.	 Em	vermelho,	 o	polígono	da	 área	do	empreendimento,	
prospecções	e	escavações.		

Como os trabalhos ocorreram 20 anos após as escavações da igreja de São João Batista, 

sendo que as mesmas não foram conclusivas sobre a existência de uma aldeia indígena no seu 

entorno, pareceu-nos prudente que, antes de iniciarmos a escavação das valas pela 

retroescavadeira, fossem realizados caminhamentos, visando a evidenciação de possíveis materiais 

em superfície e, também, a observação das condições do terreno que seria prospectado. Na maioria 

dos casos, as ruas apresentavam bloquetes de concreto, porém em outras áreas, principalmente na 

porção Noroeste do bairro, atrás das ruínas da igreja de São João Batista, as ruas se encontravam 

sem pavimentação.  

Na figura 3.5. temos uma imagem aera das Ruínas do Abarebebê – Igreja de São João 

Batista.  

 
Fig.	3.5.	Visão	aérea	Ruínas	do	Abarebebê	
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B- Unidades	de	escavação	
As áreas selecionadas para escavação foram aquelas que apresentaram uma camada 

cultural preservada observada em profundidade pela abertura da vala pela retroescavadeira.  

Além das unidades de escavação, constatou-se a presença de centenas de fragmentos 

cerâmicos dispersos por toda a área do empreendimento. Em algumas localidades era evidente que 

o contexto arqueológico havia sido destruído no passado, seja na colocação de tubulações 

subterrâneas de água ou mesmo durante a construção das casas de veraneio.  

As escavações foram direcionadas seguindo alguns critérios: 1) evidenciar a área com 

potencial arqueológico; 2) fazer poços-teste para identificar a extensão do local de interesse 

arqueológico; 3) revelar aspectos sobre o uso dos espaços e objetos nas diferentes temporalidades; 

4) escavar e resgatar exclusivamente locais com contexto arqueológico preservado e com evidente 

prognóstico de destruição com a instalação das peças da obra. 

Vale ressaltar que em quase todas as unidades de escavação, a retroescavadeira dividiu o 

local de interesse arqueológico ao meio.  

 

1. Unidade	I		
UTM 23 J E:0303582 N:7314393 (esquina Noroeste na Área A). 

Ao todo a unidade I possuía uma medida de 550 cm (N-S) x 200 cm (L-O) e foi subdividida 

em quatro locais de interesse arqueológico com depósitos culturais visíveis no perfil, sendo que na 

porção Norte se encontravam a Áres A1 e A2 (120 cm x 200 cm) e na porção Sul as Áreas B1 e B2 

(230 cm x 200 cm). A divisão teve como objetivo abarcar duas concentrações de solo cultural escuro 

evidenciadas no perfil (Figura 3.6).  

 

Figura	3.6-	Planta	do	topo	da	Unidade	I,	Áreas	A	e	B.	

As escavações apresentaram grande quantidade de carvão, alguns artefatos cerâmicos 

tupiniquim, bem como ossos de animais. O estrato foi removido seguindo seus limites e sua forma 

natural até atingir o solo escuro pela presença de carvão, daí optou-se por níveis estratigráficos 
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artificiais, uma vez que não foi possível identificar a diferenciação das camadas culturais. Da mesma 

forma, foram realizadas sondagens com cavadeira boca de lobo no interior das quadras com o 

objetivo de averiguar a continuidade do solo arqueológico. 

 
Áreas	A1	e	A2		

Na camada inicial IA foram evidenciados fragmentos de pisos recentes e outros materiais 

de entulho. Ao chegar na camada II (33 cm) o solo se caracterizava por uma coloração acinzentada 

com grande quantidade de fragmentos pequenos de carvão, sendo que a mesma parece continuar 

na parede Noroeste da quadra Oeste (Figura 3.7).  

Na figura 3.7 A e B se observam três diferentes fácies sedimentares – um inferior, de areia 

fina, compactada, sobre ela os fácies com material arqueológico com sedimento areno-argiloso 

orgânico escuro e acima de tudo uma camada de areia grossa que atingia aproximadamente 45 cm 

de profundidade. É importante destacar que a camada orgânica tem um formato de cunha ou língua 

de sedimentos, paralela à linha do litoral. 

 
Figura	3.7.A-	Perfil	Oeste	da	Unidade	I,	área	A.	
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Figura	3.7	B-	Perfil	Leste	da	Unidade	I,	área	A.	

Assim, os artefatos começam a ser evidenciados na camada II, junto de uma mudança na 

coloração do solo de areia clara - para um solo mais escuro e com presença de material orgânico. 

Na profundidade de 60 cm (início da camada VII) já é possível perceber os limites da mancha escura 

no lado Oeste que continua no lado Leste da quadra, porém em dimensões menores (Figura 3.8).  

 

 
Figura	3.8-	Planta	da	Unidade	I,	Área	A	lados	Leste	e	Oeste,	início	da	camada	VII.		

Na esquina Noroeste da quadra Oeste se observa uma mancha escura na parede, 

evidenciando que a camada cultural continuava para além da área da escavação (Figura 3.9), porém 

optou-se por escavar somente nos locais que seriam impactados pela obra. Já a figura 3.10 mostra 
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o início da camada II (20 cm de profundidade) do lado Oeste da Área A, com uma mescla de área 

clara com manchas escuras provenientes da grande quantidade de carvão.  

	  
Figura	3.9-	Perfil	Oeste,	Área	A,	Unidade	I	(a).	

Presença	 de	 mancha	 escura	 e	 um	
pequeno	 tronco	 de	 árvore.	 Foto:	
Rodrigo	Angeles.	

Figura	3.10-	Lado	Oeste,	Camada	II,	Área	A,	
Unidade	 I.	 Presença	 de	 solo	 com	
material	 orgânico.	 Foto:	 Rodrigo	
Angeles.	

	  
Figura	3.11-	Perfil	Oeste,	Área	A,	Unidade	I	(b).	

Presença	 de	 fragmentos	 de	 carvão	
mesclado	 com	 solo	 arenoso	 claro.	
Foto:	Rodrigo	Angeles.	

Figura	3.12-	Perfil	Oeste,	Área	A,	Unidade	I	(c).	
Solo	escuro	na	esquina	Noroeste	da	
quadra.	 Sondagem	 no	 centro	 da	
quadra.	Foto:	Rodrigo	Angeles.	

 
 

As imagens a seguir apresentam o contexto de escavação do lado Leste da Área A. 
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Figura	 3.13-	 Lado	 Leste,	 Camada	 II,	 Área	 A,	

Unidade	 I	 (a).	 Solo	 com	 material	
orgânico	 e	 artefatos	 cerâmicos.	
Foto:	Rodrigo	Angeles.	

Figura	3.14-	Perfil	Leste,	Área	A,	Unidade	I	 (a).	
Areia	 fina	 e	 clara,	 mesclada	 com	
material	 organico.	 Sondagem	 no	
centro	 da	 quadra.	 Foto:	 Rodrigo	
Angeles.	

  
Figura	3.15-	Perfil	Leste,	Área	A,	Unidade	I	(b).	

Área	 escura	 com	 fragmentos	 de	
cerâmica.	Foto:	Rodrigo	Angeles.	

Figura	 3.16-	 Lado	 Leste,	 Camada	 II,	 Área	 A,	
Unidade	I	(b).	Início	da	camada	II.	Foto:	
Rodrigo	Angeles.		

  
Figura	3.17-	Perfil	Leste,	Área	A,	Unidade	I	(c).	

Primeira	 camada	 de	 sedimento	
esteril	sendo	retirado	com	enxada.	
Foto:	Janio	Oliveira.	

Figura	3.18-	Perfil	Leste,	Área	A,	Unidade	I	(d).	
Início	da	escavação	da	camada	II.	Foto:	
Janio	Oliveira.	
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No lado Oeste, a camada estratigráfica cultural estava entre as profundidades de 45 e 68 

cm, com presença de fragmentos de carvão e de cerâmica tupiniquim - com acabamentos 

corrugados, estocados e lisos, evidenciados ao final da camada. Um dos fragmentos apresentava 

pintura na face externa com engobo branco e linhas pretas verticais próximas da borda (Figura 3.21). 

No mesmo contexto foram encontradas sementes, provavelmente de Attalea34 sp, uma das espécies 

de palmeira comuns na Mata Atlântica, similar ao babaçu do Nordeste brasileiro.  

A figura 3.19 apresenta uma concentração de fragmentos cerâmicos na camada VII do lado 

Oeste. 

 
Figura	3.19-	Unidade	I,	Área	A,	lado	Oeste,	Camada	VII.	Concentração	de	cerâmica	in	situ.	Foto:	Rodrigo	

Angeles.	Vetorização:	Carolina	Guedes.	

As figuras a seguir apresentam cerâmicas coletadas na camada VII da Unidade I, com 

acabamento pintado e corrugado. 

 

  

Figura	 3.20-	 Unidade	 I,	 Área	 A,	 lado	 Oeste	 (a).	
Fragmentos	 de	 cerâmica	 coletados	 na	
camada	II.	Foto:	Marianne	Sallum.	

Figura	3.21-	Unidade	I,	Área	A,	lado	Oeste	
(b).	 Fragmento	 de	 cerâmica	
pintado	na	 face	 externa.	 Foto:	
Marianne	Sallum.		

                                                
34	Com.	pess.	G.	Ceccantini,	2011	
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 A 

B  
 C 

Figura	3.22-	Unidade	I,	Área	A,	lado	Leste.	Fragmento	de	cerâmica	espesso	com	engobo	vermelho	na	
face	externa.	C.	Fragmento	de	base	e	parede	(PRB	6472),	camada	E	(140	cm).	

No lado Leste a camada estratigráfica cultural se apresentou em profundidade de 64 cm, 

onde foram encontrados dois fragmentos espessos de cerâmica com acabamentos lisos. Um deles 

possuía engobo vermelho na face externa (Figura 3.22 C). As escavações terminaram em 80 cm de 

profundidade. Além das quadras, foram feitas dois poços-teste de 50 cm quadrados, com 

profundidade aproximada de 20 cm, para avaliar a presença de possíveis materiais em profundidade 

superior a 80 cm, no entanto não foram identificados materiais nas sondagens.  

Assim, a única camada estratigráfica cultural da unidade I, da Área A, se encontrava entre 

as profundidades 45 e 68 cm, com artefatos cerâmicos, carvão e sementes. A área perece ser o início 

ou final de um contexto arqueológico maior, que será apresentado na unidade II. 

 

Áreas B1 e B2 

No lado Oeste foram observadas grandes quantidades de entulho e rochas na camada 

estratigráfica I. Na camada II se inicia uma camada com mescla de material orgânico e areia bege 

clara. Nas coordenadas N-S 60 cm e L-O 50 cm um tição de carvão é evidenciado, seguindo até a 

profundidade de 75 cm. O carvão se encontrava isolado e sem material arqueológico associado. A 

datação do mesmo indica uma temporalidade de Cal AD 1450-164035, tratando-se de um contexto 

                                                
35	AMS	(datação	radiométrica),	pelo	laboratório	Beta	Analytics.	BETA	366018	/	360	+/-	30	BP	(anexo).	



Cap.	III	-	Pesquisa	Arqueológica	de	Campo	em	Peruíbe	
Marianne	Sallum	–	2018	-	Persistência	de	prática	cerâmica	tupiniquim	

 
 

 83 

do século XV ao XVII (relatório de datação nos anexos). O perfil estratigráfico do lado Oeste é 

apresentado na figura 3.23. 

Não foi possível evidenciar uma camada estratigráfica cultural na porção Leste, uma vez 

que os artefatos de encontravam concentrados na porção Norte do perfil em 55 cm de profundidade 

(camada VII), conforme mostra a figura 3.25. 

 

Figura	3.23-	Unidade	I,	Área	B,	perfil	Oeste.	

A figura 3.24 apresenta a camada VIII, com a presença de mancha escura proveniente da 

evidenciação de um tição de carvão.  

 

  
Figura	 3.24-	 A.	 Escavação	 na	 Área	 B,	 lado	

Oeste.	 Início	 da	 camada	 VII,	
presença	localizada	de	área	escura.	

Figura	3.	24.B-	Área	B	lado	Oeste.	
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Figura	3.	24	C-	Área	B	lado	Oeste.	 Figura	3.	24.D-.	Área	B	lado	Oeste.	

 

 
Figura	3.25-	Unidade	I,	Área	B,	perfil	Leste.	

A figura 3.26 apresenta a camada cultural VII, com fragmentos pequenos de artefato 

cerâmico e grande quantidade de carvão. 

 
Figura	3.26-	Unidade	I,	Área	B,	Camada	II.		
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Foram realizados poços-teste ao final da unidade, nas porções Leste e Oeste, e se constatou 

que a camada cultural estava restrita à área escavada, ou seja, ela não continuava em direção às 

calçadas e casas.  

Ao todo foram evidenciados 442 fragmentos de cerâmica tupiniquim e um fragmento ósseo.  

 

2. Unidade	II		
UTM 23 J E:0303655, N:7314328 (porção Oeste da esquina Noroeste). 

A unidade II de escavação dista 50 m da unidade I, sentido Sudeste em direção ao mar, e 

possuía as medidas de 200 cm (N-S) e 300 cm (L-O). A proximidade com a unidade I, bem como a 

semelhança entre as camadas culturais, nos faz pensar que se tratava de um mesmo contexto 

arqueológico.  

Na figura 3.27 temos a planta da unidade II.  

 

 
Figura	3.	27-	Desenho	de	planta	da	Unidade	II.		 	 	 	 	

Inicialmente, pensamos se tratar de um único contexto de fogueira, proveniente de um 

evento específico, devido à grande quantidade de carvão e material associado à ele, no entanto a 

profundidade do contexto arqueológico (aproximadamente 140 cm) e a variabilidade artefatual 

observada nas camadas, sugerem que os materiais foram depositados no local em dois momentos 

históricos diferentes. 

Na figura 3.28 observamos o perfil da vala com uma camada cultural espessa. É possível 

perceber a presença de uma seção, em formato de cunha, de sedimento escuro, rica em material 

orgânico. Essa aparência de cunha atravessava a rua e aparece nos lados Leste e Oeste, sugerindo 
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tratar-se de uma estrutura paralela à linha do litoral, tendo sido interpretada como uma ocupação 

que se dava sobre uma feição do relevo denominada “duna posterior”, a qual, periodicamente, é 

cortada pelas ressacas mais altas.  

Assim, deve ter havido esse corte num momento anterior à deposição da camada 

arqueológica escura e, afortunadamente, o mar não voltou a remover a duna posterior até esta 

posição da paleopraia. Considerando a posição, datações e características da cerâmica, é razoável 

considerar a hipótese de que a linha do litoral no local variou, recuando na direção do continente 

para a linha do litoral atual, entre a deposição da unidade I e da unidade II e depois da VII. 

Na figura 3.29 temos os croquis de perfil da unidade II de escavação, na qual é possível 

observar a profundidade das ocorrências arqueológicas. 

Na estratigrafia da unidade II havia um contraste entre solos arenosos de diferentes 

colorações e uma camada cultural muito espessa. Não foi possível observar uma diferenciação de 

solos na camada cultural, mas sim um contínuo de solo orgânico, as vezes mais arenoso, outras 

vezes mais compactado, mas em ambos com abundante quantidade de material orgânico e artefatos. 

Os níveis foram estabelecidos de forma arbitrária porque as distinções estratigráficas eram mínimas. 

As primeiras ocorrências aparecem entre 55 e 65 cm. 

A superfície se encontrava coberta por bloquetes de concreto e na camada I se 

evidenciaram fragmentos de tijolos recentes, plásticos e vidros. Já a camada IV apresentou material 

cerâmico, uma lasca de sílex e uma mandíbula provavelmente de animal porcino. 

 

A 

Figura 3.28. Perfil Oeste da Unidade II de escavação.  
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B 

Figura	3.29-	Perfil	dos	lados	Oeste	e	Leste	da	unidade	II	de	escavação.	

Na figura 3.30 se observa abundante material orgânico nos dois lados da vala. 

 A  B 

	C	

Figura	3.30	A,	B	e	C-	Vista	N-S	da	vala.	
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A figura 3.31 mostra a distribuição do material na camada IV, profundidade 60-70 cm, lado 

Leste da unidade. 

 

	 	A	

 B  C 

Figura	3.31-	Unidade	II,	lado	Leste,	camada	IV,	60	–	70	cm	de	profundidade.	Início	de	camada	com	a	
presença	de	material	arqueológico.	

Na figura 3.32 temos a distribuição do material no lado Oeste, camada IV, profundidade 

70-80 cm. 
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Figura	3.32-	Unidade	II,	lado	Oeste,	camada	IV,	70	–	80	cm	de	profundidade.		

A figura 3.33 A mostra a concentração de material em profundidade de 70 – 96 cm no lado 

Oeste. Salienta-se a presença de conchas, moluscos, cerâmicas com acabamentos ungulados, 

estocados e pintados, bem como três fragmentos ósseos de animais e uma lasca de sílex. Em 90 cm 

evidenciou-se a mandíbula de um mamífero carbonizada (Figura 3.33 D). Já outros ossos de animais 

não carbonizados também foram encontrados no mesmo contexto, indicando que os mesmos não 

foram queimados in situ, mas podem ter sido descartados no local em momentos diferentes.  

Os artefatos líticos foram encontrados em pequena quantidade e associados às 

concentrações de cerâmicas e ossos, em contextos exclusivamente de material tupiniquim – 

unidades I e II.  

Na figura 3.33 se observa uma concentração de materiais diversos em profundidade de 70-

100 cm.  
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	A 

 B  C 

 D 

Figura	3.33-	Unidade	II,	lado	Oeste,	camada	IV,	70	–	96	cm	de	profundidade.		

Várias concentrações de fragmentos cerâmicos e ossos foram identificados na profundidade 

de 90 cm até 105 cm (Figura 3.34 A). Em 90 cm se observou um tudo de PVC o que explica uma 

linha reta que interrompia o perfil da área no lado Leste (Figura 3.34 D).  
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Ainda, em 90 cm do lado Leste, se evidenciou uma vasilha grande de cerâmica (Figura 

3.34.B) e, ao longo de toda a escavação, se encontraram outros fragmentos grandes com 

acabamentos diversos. Na profundidade 110 cm foi escavada uma vasilha grande corrugada (Figura 

3.35 A). A mesma situação se repetiu na profundidade entre 110-120 cm (Figura 3.35 B). Assim, 

foram escavadas vasilhas maiores e com fragmentos remontáveis nas camadas mais profundas 

quando comparadas com as camadas mais superficiais.  

A figura 3.34 mostra, ainda, uma concentração de material cerâmico na profundidade entre 

90 cm e 100 cm, e a evidenciação de uma mandíbula de animal, representada em amarelo. 

A figura 3.37 apresenta o único fragmento de alça encontrado na unidade II, mas que pode 

até ser resultado de um solo remexido. 

Ao final das escavações na camada IV, poços-teste foram realizadas para averiguar se havia 

material em profundidade superior a 140 cm (3.38.C). No final da mesma, já se observava uma 

mescla de solo orgânico com areia pura, conforme mostra a figura 3.38 A. 

Os poços-teste indicaram que a camada cultural possuía oito metros de extensão, no 

sentido Leste-Oeste da rua, porém optou-se por escavar apenas a área que seria impactada pelo 

empreendimento, o que significava quatro metros de extensão. Assim, a área possui grande potencial 

para novas escavações. 

 

A 
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Figura	3.34.B-.	Vasilha	grande	de	cerâmica	
em	90	cm	

Figura	3.34.C-	Concentração	de	ossos	em	90	cm	
de	profundidade	 (possivelmente	um	
crânio	de	animal).	Foto:	Jânio	Oliveira.	

	D	

Figura	3.34.D-	Presença	de	um	cano	de	PVC	no	lado	Leste	em	profundidade	de	90	cm.	

  

Figura	 3.35.A-	 Nhampepó	 em	 110-120	 cm	 de	
profundidade.	Foto:	Gregório	Ceccantini.	

Figura	3.35.B-	Nhampepó	em	100	-
110	 cm	de	profundidade.	
Foto:	Gregório	Ceccantini	
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Figura	3.36-	Ponta	de	fecha	ou	arpão	feito	de	osso	em	115-125	cm	de	profundidade.	

  
Figura	3.37-	Unidade	II.	Fragmento	de	alça	(PRB	6154),	camada	E	(115-125	cm).	
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 A 

 C  B 

Figura	3.39-	A	e	B-	Solo	orgânico	mesclado	com	areia	fina	e	clara;	C-	Poços-teste.	

Nas figuras 3.40 e 3.41 temos a localização dos poços-teste, numerados de 1 até 5. A 

profundidade atingida foi de, aproximadamente 50 cm. A camada de solo cultural termina próximo 

à entrada das residências, sugerindo que parte do contexto foi destruído durante a construção das 

mesmas.  

 

 A 
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 B 

Figura	3.40-	A-Croqui	da	área	prospectada;	B-	Poços-tese.	

 A  B 

Figura	3.41.A	e	B-	Sedimento	dos	poços-teste	

Foram realizadas duas datações, por MAS, de dentes de cateto coletados no contexto da 

unidade II (Anexo). Um dente de cateto carbonizado (Tayassu tajacu) em profundidade de 80 a 90 
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cm que apresentou uma data calibrada de AD1465 – 1645 (idade do radiocarbono 360 +/- 30 anos 

AP). Dados de calibração: shcal13.14C 3637.  

 

Distribuição de probabilidades: 

68.3 (1 sigma) cal AD 1504- 1589           0.875                

                                      1616- 1627           0.125                

95.4 (2 sigma) cal AD 1483- 1641            1.000                

Média probabilística38: ano de 1558 (AD) 

A figura 3.42 apresenta a curva de probabilidades de idade calibradas seguindo o modelo 

citado. 

 

Figura	3.42	–	Curva	de	calibração	gerada	para	a	datação	do	primeiro	dente.	

Segunda, dente coletado na profundidade de 120 cm, registrou data calibrada de 1620 – 

1665 AD (idade do radiocarbono 300 +/- 30 AP). Dados de calibração: shcal13.14c.  

 

                                                
36	HOGG,	A.G.;	HUA,	Q.;	BLACKWELL,	P.G.;	NIU,	M.;	BUCK,	C.E.;	GUILDERSON,	T.P.;	HEATON,	T.J.;	PALMER,	J.G.;	REIMER,	P.J.;	
REIMER,	R.W.;	TURNEY,	C.S.M.;	ZIMMERMAN,	S.R.H.	-	SHCal13	Southern	Hemisphere	calibration,	0-50,000	years	cal	BP.	
Radiocarbon,v.	55,	n.	4,	p.	1889-1903,	2013. 

37	STUIVER,	M.,	REIMER,	P.J.,	AND	REIMER,	R.W.,	2017,	CALIB	7.1	[WWW	program].	Disponível	em	<http://calib.org>,	Acesso	
em:	28	out.	2017.	

38	TELFORD,	R.J.;	HEEGAARD,	E.;	BIRKS,	H.J.B.	The	intercept	is	a	poor	estimate	of	a	calibrated	radiocarbon	age.The	Holocene,v.	
14,	n.	2,	p.	296–298,	2004.	
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Distribuição de probabilidades: 

68.3 (1 sigma)     cal AD 1514- 1543          0.290                

                             1624- 1663                     0.710                

95.4 (2 sigma)     cal AD 1504- 1590          0.409                

                             1616- 1671                     0.554                

                             1747- 1756                     0.011                

                             1783- 1795                     0.025                

Média probabilística:  ano de 1631 AD 

 

 
Figura	3.43	–	Curva	de	calibração	gerada	para	a	datação	do	segundo	dente.	

 
Assim, as três datações indicam que as unidades I e II fazem parte de um único contexto 

cultural tupiniquim, associado ao período incial do processo de colonização portuguesa no litoral de 

São Paulo, porém antes do estabelecimento das missões franciscanas no local.  

Ao todo foram evidenciados 2775 fragmentos cerâmicos tupiniquim, além de 5 fragmentos 

líticos, nessa unidade.  
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3. Unidade	III	
23 J E:0303006 N:7314229 (distando 200 cm do lado Oeste, esquina Sudoeste da unidade). 

A unidade possuía a medida de 420 cm (N-S) e 250 cm (L-O). Diferente das demais, havia 

uma camada estratigráfica cultural com grande concentração de conchas e moluscos. A camada de 

interesse arqueológico teve início numa profundidade 30 cm e terminou em 70 cm (camada III), 

após uma camada de areia fina acinzentada. Além da quadra escavada, foram realizados os poços-

tese 51 e 52 (lado Oeste), com o objetivo de averiguar a extensão da área de interesse arqueológico.  

A figura 3.44 apresenta em amarelo as áreas de solo cultural preservado.  

 
Figura	3.44-	Planta	da	unidade	III.		

 
A figura 3.45 apresenta o perfil Leste da unidade III, onde foram identificadas três fácies, 

I, II e III. 

Nas três áreas culturais foram observadas, além da concentração de conchas e moluscos, 

poucos artefatos cerâmicos. Destaca-se a presença de uma cerâmica grande, provavelmente a base 

de sustentação de uma vasilha para servir, confeccionada com a técnica do modelamento (Figura 

3.47 A). A mesma apresentava rachaduras provenientes de bolhas de ar que estouraram durante a 

queima cerâmica. O contexto pode estar associado à uma área de despejo de residência, 
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provavelmente do século XVIII. A unidade dista aproximadamente 150 m da igreja de São João 

Batista.  

 

 

Figura	3.45-	Perfil	da	unidade	III	de	escavação.	

 
A figura 3.46 apresenta o contexto arqueológico da unidade III, bem como os materiais 

associados a ele.  

Na figura 3.47 temos fragmentos de cerâmica encontrados na unidade III. Além da grande 

quantidade de moluscos, é possível observar objetos tais como: cerâmicas modeladas (Figura 

3.47.A), tratamentos corrugados (Figura 3.47.C) e material colonial (Figura 3.47.E). 

Na figura 3.48 temos fragmentos com tratamento escovado, encontrados na unidade III. 

Desde o século XVIII até o século XX há uma predominância de vasilhas no litoral sul paulista 

destinadas ao consumo de alimentos e líquidos cujas paredes são finas e curvadas, sendo que o 

corpo da vasilha pode ser, tanto arredondado quanto elíptico (Scheuer, 1976), muito similar a essas 

aqui encontradas. 
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Figura	3.46	A-	Perfil	da	unidade	III.	 Figura	 3.46	 B-Concentração	 de	 conchas.	 Foto:	

Jânio	Oliveira.	

  
Figura	3.46.C-	Concentração	de	conchas	 (b).	 Foto	

Jânio	Oliveira.	
Figura	3.46.D-	Vista	geral	Norte-Sul	da	unidade	III.	

Foto	Jânio	Oliveira.	

  
Figura	3.46.E-	Concentração	de	conchas	no	perfil.	

Foto:	Rodrigo	Angeles.	
Figura	 3.46.F-	 Concentração	 de	 conchas	 com	

fragmento	de	cerâmica.	Foto:	Marianne	
Sallum.	

  
Figura	3.46.G-	Concentração	de	conchas,	rochas	e	e	

cerâmica.	Foto:	Jânio	Oliveira.	
Figura	3.46.H-	Poço-tese	porção	Oeste	da	unidade	

III.	Foto:	Rodrigo	Angeles.	
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 A   B  C 

 C  D  E 

F 
Figura	3.47-	Unidade	III	(I):	A.	Pé	de	uma	vasilha;	B.	Fragmento	de	apêndice;	C.	Tratamento	corrugado	

(PRB	6400),	camada	C	(70	cm);	D.	Fragmento	de	parede	PRB	6223,	camada	B	(50	cm);	E.	Vasilha	
pequena	com	tratamento	sulcado	(PRB	1536),	camada	A	(50	cm);	F.	Vasilha	pequena	com	
borda	ligeiramente	infletida.	

 
A disposição do solo cultural sugere tratar-se de parte de um contexto maior, 

que pode ter sido destruído com a construção das residências atuais.  
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  A 

  B 

  C 

Figura	3.48-		Unidade	III	(II);	A.	Vasilha	com	tratamento	escovado	e	linhas	onduladas	(PRB	1437);	
B.	Vasilha	com	tratamento	escovado	assimétrico;	C.	Vasilha	com	borda	direta	vertical	
(PRB	6401),	tratamento	escovado	com	pente.	

 

4. Unidade	IV	
UTM 23 J E: 0303247 N: 7313923 (150 cm na porção Norte do lado Leste). 

A unidade possui a medida de 300 cm (N-S) x 180 cm (L-O). A camada estratigráfica 

cultural (camada III) apresentou um psamossolo orgânico, mesclado com solo estéril proveniente da 

camada II. Ela teve início na profundidade de 30 cm com a presença de conchas, moluscos, 

fragmentos de carvão, fragmentos cerâmicos e ósseos, após um solo arenoso micáceo. 

Na figura 3.49 temos a planta da unidade IV, com a profundidade e distribuição dos 

materiais no início da camada III.  
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Figura	3.49-	Planta	da	unidade	IV.	

A figura 3.50 apresenta o perfil da unidade IV, onde é possível visualizar a camada 

estratigráfica cultural (camada III). Os materiais se encontravam numa camada estratigráfica mais 

superficial, e mais recente historicamente, quando comparada com às demais unidades de 

escavação. 

 

 

Figura	3.50-	Perfil	da	Unidade	IV.	

Esta unidade está associada a um contexto do século XIX, tendo sido evidenciadas uma 

variedade de objetos, tais como: 
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i. Fragmentos	de	cerâmica	com	combinação	de	tecnologias	–	indígenas,	
africanas	e	portuguesas;	

ii. Faianças	inglesas,	holandesas	e	portuguesas;	

iii. Porcelanas;	

iv. Vidros	artesanais;	

v. Cachimbo	com	traços	africanos.	
A figura 3.51 apresenta a diversidade de objetos encontrados na unidade IV. 

 

Figura	3.51-	Unidade	IV	(I).	A)	Xícara	padrão	listel,	com	pintura	posterior;	B)	Faiança	Borrão	Azul	
Data:	final	de	1840,	Inglaterra;	C)	Cachimbo	de	cerâmica	Local;	D)	Prato	de	cerâmica	
fina	branca,	data	1780-1840,	Inglaterra;	E)	Xícara	padrão	Floral	Policromo,	data	1820-
1840,	Inglaterra;	F)	Conchas	e	G)	Cerâmica	de	produção	local	com	marcas	onduladas	
(camada	A).		
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A figura 3.51 G mostra um tratamento ondulado muito comum, e amplamente disseminado 

nas vasilhas do século XIX (com. pess. L. Symanski 2017). É possível observar na iconografia de 

Debret, cerâmicas comercializadas no Rio de Janeiro com motivos semelhantes (Figura 3.52).  

 
Figura	3.52-	Unidade	IV	(II).	Vasilha	comercializada	no	Rio	de	Janeiro	no	século	XIX	(desenho	de	

J.-B.Debret,	E-288-37	in:	Bandeira	e	Correa	do	Lago	2007).	

A figura 3.53 mostra a concentração de material na porção Sul, lado Oeste da unidade IV. 

É possível observar fragmentos de garrafas de vidro e pratos de faiança. O solo escuro é proveniente 

da grande quantidade de fragmentos de carvão. 

 

 

 
Figura	3.53	–	 Imagem	panorâmica	do	material	arqueológico	–	concentração	na	porção	Sul	 (vidro	e	

faiança).	Foto	e	desenho:	Rodrigo	Angeles.	

Na figura 3.54 é possível observar os objetos evidenciados na porção Leste da unidade IV, 

tais como: pratos de faiança, fragmentos de carvão e conchas trituradas.  
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Figura	3.54-	Lado	leste,	unidade	IV.	

A figura 3.55 apresenta o contexto arqueológico e a escavação.  

A  B	

Figura	3.55-	Unidade	IV.	A.	Concentração	de	conchas	e	carvão;	B.	Vista	S-N	da	unidade	IV.	Foto:	
Rodrigo	Angeles.	

A figura 3.56 mostra materiais importados diversos coletados na escavação da unidade IV. 

A figura 3.57 apresenta fragmentos produzidos localmente com a técnica do torneamento. 

O torno é uma técnica trazida pelos portugueses, usada na produção da cerâmica local a partir do 

século XVIII.  

Foram realizados quatro poços-teste, numerados de 6 a11 (lados Leste e Oeste), com 

cavadeira e profundidade de 100 cm, a fim de delimitar a extensão da área de interesse. As 

sondagens não apontaram a presença de material arqueológico fora da unidade de escavação.  

 

	 A	
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B	   C 

Figura	3.56-	Unidade	IV:	A.	Faiança	listel	azul;	B.	Marca	do	prato	de	porcelana	do	século	XIX;	C.	
fragmento	de	vidro	artesanal.	

 

 	A 

	  B 

Figura	3.57-	Unidade	IV.	A.	Vasilha	torneada	com	borda	extrovertida,	camada	A	(30-50	cm);	E.	
Vasilha	torneada.	

 
A figura 3.58 apresenta um cachimbo de cerâmica com traços africanos, evidenciado na 

unidade IV. 
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Figura	3.58.	Cachimbo	com	traços	africanos.		

Na figura 3.59 há uma diversidade de materiais escovados, vasilhas e um fragmento de 

cachimbo. 

Na figura 3.60 são apresentados dois fragmentos de ferro encontrados na unidade IV. 

Na figura 3.61 temos a localização de objetos arqueológicos da camada III e dos poços-

teste. 
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 A 	B 

	  C 

	  D 

	E		  E 

	  F 

Figura	3.59.	Unidade	IV:	A.	Fragmentos	com	tratamento	de	superfície	escovado;	B.	Base	de	
uma	vasilha	com	marcas	roletadas	(PRB	6232),	camada	C	(60-80	cm);	C.		Vasilha	com	
tratamento	corrugado	(PRB	6229),	camada	C	(60-80	cm);	D.	Fragmento	de	cachimbo;	
E.	 Vasilha	 pequena	 com	 borda	 extrovertida	 e	 tratamento	 escovado	 (PRB	 3340),	
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camada	A	(40-60	cm);	F.	Vasilha	pequena	com	borda	vertical	direta,	 ligeiramente	
infletida.	

A    B 

Figura	 3.60-	 Unidade	 IV.	 A.	 Placa	 de	 ferro	 plana	 (PRB	 6185),	 camada	 A	 (20-50	 cm);	 B.	
Provavelmente	dobradiça	de	ferro.	

 

 

  
 

Figura	3.61-Planta	da	unidade	IV	e	dos	Poços-teste.	

O local pode ter sido área de despejo de residência do século XIX. As 

cerâmicas de produção local com tecnologias combinadas aparecem em menor 

quantidade quando comparadas aos objetos importados.   
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5. Unidade	V		
UTM 23 J E: 0303211, N: 7313964. 

Nesta unidade não foi possível identificar uma camada estratigráfica cultural bem definida. 

Em parte, porque havia um bolsão de uma areia muito fina e o material arqueológico se deslocou da 

profundidade original, não sendo possível atestar com precisão o local de origem. O material foi 

coletado em uma profundidade de 300 cm. É possível levantar algumas razões para explicar esta 

profundidade. i): resultado de um enterramento tupiniquim, porém não foi achado material ósseo; 

ii): causa natural de deposição sedimentar; iii): as duas causas não são excludentes. 

No entanto, mesmo em um contexto arqueológico indefinido, foi possível evidenciar 

vasilhas tupiniquim quase inteiras ou remontáveis, tais como tigelas pintadas e vasilhas grandes 

corrugadas, além de centenas de outros fragmentos. As paredes da vala se encontravam muito 

frágeis, tanto pela profundidade de mais de três metros, como pela presença de uma areia clara 

muito fina. Assim, foram usadas estruturas de contenção, as quais amenizavam o desmoronamento 

das mesmas - porém não impediam totalmente o colapso delas, o que dificultou o trabalho 

arqueológico diretamente na vala. Diante disso, muitos fragmentos foram coletados através do 

peneiramento e outros foram coletados junto com um bloco de sedimento para o trabalho de 

escavação em laboratório.  

Foi observado no perfil da vala e próximo das vasilhas semi-inteiras, uma região oxidada 

vermelha, provavelmente proveniente de material vegetal que se oxidou no local. Não foi possível 

estabelecer uma relação da área oxidada com o material arqueológico. Na figura 3.62 temos o perfil 

estratigráfico da unidade V. No perfil podemos observar uma camada de areia grossa superior com 

argila oxidada e camada inferior de areia muito fina e instável.  
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Figura	3.62-	Perfil	unidade	V.	Desenho:	Gregório	Ceccantini.	Fotos:	Marianne	Sallum.		

A figura 3.63 apresenta material cerâmico coletado na unidade V. Podemos 

observar fragmentos corrugados grandes. Algumas vasilhas foram remontadas e são 

apresentadas no Capítulo V, porém, como a maioria dos fragmentos, foram 

evidenciados no peneiramento - não foi possível remontá-los totalmente. 
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 A  B 

 C  D 

Figura	 3.63-	 Unidade	 V	 de	 escavação.	 A-D-	 Fragmentos	 corrugados	 em	 peça	 que	 remontada	
parcialmente.	

 

 A  B 

Figura	3.64-	Unidade	V.	A)	Tigela	pintada;	B)	Parede	corrugada.	Foto:	Gregório	Ceccantini.	

A unidade dista 250 m, sentido O-L da unidade II. Pelo tipo de material e profundidade dos 

mesmos podemos inferir tratar-se de uma mesma aldeia indígena. 

Ao todo foram coletados 348 fragmentos cerâmicos. 

 

6. Unidade	VI		
UTM 23 J 0302881 7314227 
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A unidade VI tem as medidas de 400 cm (L-O) e 80 cm (N-S). A camada estratigráfica 

cultural visível se inicia numa profundidade de 30 cm, com solo orgânico compactado, próximo à 

entrada de uma casa. A maioria dos artefatos apareceram dispersos pelo terreno, porém numa 

camada intacta fina. A camada cultural evidenciou cerâmicas de produção local com combinação de 

tecnologias – indígena, portuguesa e africana, vidro artesanal, conchas esparsas e peças de faiança.  

 

 
Figura	3.65-	Planta	da	unidade	VI.	

Na figura 3.66 temos os perfis Norte e Sul da unidade. É possível observar que a camada 

cultural possui uma espessura muito fina.  

O material arqueológico termina quando se iniciam as casas. Provavelmente quando as 

casas foram construídas, destruíram parte do contexto arqueológico.  

Na figura 3.67 temos o contexto de escavação da unidade VI.  

Na figura 3.68.C há uma diversidade de materiais na unidade, tais como asa ondulada, 

desenho inciso na parede externa e marcas de polimento.  
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Figura	3.66-	Perfis	da	unidade	VI.		

Na figura 3.69 temos alguns exemplos de alças encontradas na unidade VI. A figura 3.68 

apresenta uma alça com dois rolos unidos e alisados. A alça compreende um elemento português, 

que foi incorporado nas vasilhas cerâmicas de produção local no período colonial. 

Na figura 3.70 temos fragmentos de bordas encontradas na unidade VI. É possível observar 

a presença de vasilhas muito finas, com lábios arredondados, bordas extrovertidas ou levemente 

infletidas. Com relação ao tratamento de superfície há um predomínio de riscados na face externa.  

Nas figuras 3.71 temos a porção Leste da unidade VII. É possível observar a quantidade de 

fragmentos de carvão dispersos pela quadra. 

Nas figuras 3.72 temos a porção Oeste da unidade VII. É possível observar os fragmentos 

de cerâmica e carvão dispersos na quadra. 
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Figura	3.67-	Vista	L-O	da	escavação.	Fotos:	Marcos	Aurélio	Nascimento.	

  A 
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  B 

  C 

  D 
Figura	3.68-	Unidade	VI.	Fragmentos	escovados,	unidade	IV.	A.	Base	de	vasilha	escovada	(PRB	

6627);	B.	Vasilha	levemente	infletida	com	tratamento	escovado	assimetrico	(PRB	3358),	
Z=50	cm,	C.	Vasilha	pequena	com	asa	ondulada;	D.	Fragmento	de	parede	(PRB	919),	
camada	B	(60-80	cm).	

 

  A 
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  B 
Figura	3.69-	Unidade	VI.	A.	Fragmento	de	alça	acordelada	(PRB	793),	camada	B	(40-60	cm);	B.	

Fragmento	de	apêndice	modelada	com	marcas	incisas.		
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 	A 

	B 

 	C 	D 

  E 	F 

Figura	3.70-	Unidade	VI	I.	A.	Vasilha	pequena	com	borda	extrovertida	(PRB	6226),	camada	A	(50	cm);	B.	
Vasilha	pequena	com	borda	direta	 vertical	 (PRB	906),	 camada	C	 (60	–	80	 cm);	C.	Vasilha	
pequena	com	borda	vertical	direta	e	tratamento	escovado	(PRB	904),	camada	C	(60-80	cm);	D.	
Vasilha	pequena	com	borda	extrovertida	e	leve	tratamento	escovado	(PRB	3305),	camada	A	
(50	cm);	E.	Vasilha	pequena	com	borda	extrovertida	(PRB	922),	camada	C	(60-80	cm);	F.	Vasilha	
pequena	levemente	introvertida	(PRB	915),	camada	C	(60-80	cm).	
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Figura	3.71-	Porção	Leste	da	unidade	VI.	Foto	e	desenho:	Rodrigo	Angeles.		
	

 

 

 
Figura	3.72-	Porção	Oeste	da	unidade	VI.	Foto	e	desenho:	Rodrigo	Angeles.	
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Provavelmente esta unidade é a continuação da unidade IV e está associada à uma área 

de despejo de residência do século XIX.  

 

7. Unidades	VII		
UTM 23 J E: 0302881 N: 7314227 (distando 100 m ao Sul da igreja de São João Batista). 

Os artefatos foram coletados em pequenas trincheiras já traçadas pelo maquinário, sem a 

abertura de unidades de escavações mais amplas. A única camada estratigráfica cultural visível 

possuía grande quantidade de material orgânico e se encontrava abaixo de um solo arenoso claro e 

úmido, conforme apresenta a figura 3.72. 

 

 
 

Figura	3.73-	Perfil	da	unidade	VII.	Desenho:	Carolina	Guedes.	Foto:	Jânio	Oliveira.	

Foram evidenciadas cerâmicas de produção local, com tecnologias combinadas e com 

acabamentos de superfície escovados e lisos, bem como faianças portuguesas do século XVIII. 

Salienta-se a presença de um solo orgânico espesso com material arqueológico esparso. A figura 

3.75.D apresenta fragmentos com tratamento inciso e decoração em arco, possivelmente associado 

a vasilhas da África subsaariana (conv. pessoal com Symanski, 2017).  

Na figura 3.74 temos o contexto de escavação da unidade VII e alguns objetos associados.  
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A    B 

 C 
Figura	3.74-	Unidade	VI.	A.	Perfil	Oeste	com	presença	de	uma	camada	organica	espessa;	B.	Vista	S-N	

da	vala;	C.	Visualização	do	perfil	da	vala	com	presença	de	uma	camada	cultural	com	solo	
orgânico.	Fotos:	Jânio	Oliveira.	

 
A proximidade com a igreja sugere a área como de descarte de residência do aldeamento 

de São João Batista, no século XVIII. 
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  A 

B    C 

D	\ 		 	E	

Figura	3.75-	Unidade	VII.	A.	Vasilha	escovada	tipo	pente	(PRB	3155),	camada	A	(50	cm);	B.	Faiança	listel	
azul	;	C.	Faiança	portuguesa	do	século	XVIII	;	D.	Vasilha	com	tratamento	inciso	e	decoração	
em	arco	(PRB	6151),	camada	A	(30–50	cm);	E.	Vasilha	com	decoração	em	arco,	camada	A	
(30-50	cm).	
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8. Unidade	VIII		
UTM 23 J E: 0303508 N:7314019 

A camada estratigráfica cultural visível no perfil estava em profundidade de 100 cm a 140 

cm, com grande quantidade de material orgânico, após uma camada de solo arenoso bege claro. 

Foram evidenciadas cerâmicas tupiniquim com acabamentos pintados, escovados e lisos. A unidade 

dista aproximadamente 200 m da unidade II, sentido N-S. A mesma se encontra próxima ao mar.  

Na figura 3.76 temos fragmentos coletados na unidade VIII, que compreende 

exclusivamente cerâmicas tupiniquim.  

 

A 	 	B 

Figura	3.76.	Unidade	VIII.	A.	Fragmento	com	faixa	vermelha;	B.	Fragmentos	com	tratamentos	de	
superfície	diversos.	

A figura 3.77 apresenta o contexto de escavação da unidade VIII, bem como materiais 

identificados.   

Podemos inferir que a unidade em questão compreende a mesma aldeia das unidades I, II 

e V.  
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Figura	 3.77.	 A.	 Fragmentos	 de	 cerâmica	
tupiniquim.	 Foto:	 Marcos	 Aurélio	
Nascimento.	

Figura	3.77.B.	Fragmentos	de	cerâmica	no	perfil	
da	 vala.	 Presença	 de	 fragmentos	
pequenos	 de	 carvão.	 Foto:	Marianne	
Sallum.	

  

Figura	3.77.C.	Visualização	do	perfil	da	vala.	Foto:	
Marianne	Salum	

Figura	3.77.D.	Vista	S-N	da	vala.	Foto:	Marianne	
Sallum	

 
 

Conclusão	da	etapa	de	2011	
O solo de todas as unidades de escavação se caracterizaram como psamossolo, com 

abundante material orgânico. Foi encontrada pequena densidade de conchas e moluscos, nos 

contextos até o século XVII, e uma densidade maior nos contextos dos séculos XVIII e XIX. Os 

artefatos tupiniquins foram encontrados distribuídos por toda a área prospectada, sugerindo que o 

local era uma aldeia indígena grande, entre o período pré-colonial e o início da colonização 

portuguesa. 

A abundância e diversidade de materiais permitiu documentar e interpretar a cultura 

material e as práticas cerâmicas tanto de povos tupiniquim quanto de outros povos tupi, além de 

portugueses e africanos que viveram lado a lado no aldeamento colonial de São João Batista. Os 

locais de descarte do aldeamento, provavelmente, se encontravam próximos aos locais de 

residências, porém não foram encontradas estruturas de casas nas escavações arqueológicas. A não 

localização dessas residências pode estar associada com alguns fatores: i) as escavações ocorreram 

seguindo o traçado do empreendimento (entre ruas) e não unidades pensadas para entender a 

espacialidade do aldeamento; ii) algumas áreas estavam perturbadas pela instalação de canos e pela 

construção das casas de veraneio atuais; iii) segundo Staden (1557) as casas no século XVI eram 

cobertas por folhas de palmeiras – material que não se preservaria ao longo do tempo (Staden 1557, 

2007); iv) as casas do século XIX eram cobertas por palha e não se preservariam (Cali, 1991). 

A partir do conjunto de características dos locais das unidades e das peças encontradas e 

analisadas, podemos dividir o contexto em: 
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a) Área de descarte de lixo do século XVI, com vasilhas grandes e semi-inteiras, associadas 

a ossos de mamíferos carbonizados, sementes, líticos, ponta de flecha de osso e grande quantidade 

de carvão; 

b) Área de descarte de lixo doméstico tupiniquim, do século XVII, com artefatos 

fragmentados e ossos de animais;  

c) Área de descarte de lixo doméstico do século XVIII, com grande quantidade de conchas 

e moluscos e poucos ossos de animais, além de vasilhas de produção local - com componentes 

tecnológicos tanto tupi, como portugueses e africanos - faianças portuguesas; 

d) Área de descarte de lixo doméstico de uma ou mais residências do século XIX, com 

garrafas de vidro artesanais, pratos e xícaras de faiança e porcelana, poucos ossos de animais, 

conchas, vasilhas de produção local com componentes tecnológicos tanto tupi, como portugueses e 

africanos, faianças portuguesas; 

A figura 3.78 apresenta um mapa de dispersão e densidade dos materiais coletados no 

bairro Ruínas. 

 
 

Figura	3.78		Distribuição	espacial	e	densidade	dos	vestígios	arqueológicos	no	bairro	Ruínas.	Mapa	de	ruas	
indicando	a	posição	e	densidade	dos	vestígios.			

A figura 3.79 apresenta a distribuição dos tipos de material arqueológico de cada unidade 

de escavação. 
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Figura	3.79.	Distribuição	das	ocorrências	de	materiais	arqueológicos	por	unidades	de	escavação.		
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C- Etapa	de	1991-	1992,	liderada	pela	Dra	Dorath	Uchôa	
 

Este item foi escrito a partir dos cadernos de campo e relatórios produzidos pela equipe do 

projeto de escavação arqueológica das Ruínas do Abarebebê, coordenado pela Profa. Dra. Dorath 

Pinto Uchôa, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE/USP), com 

apoio da Prefeitura de Peruíbe. Quando os trabalhos foram iniciados, em 1991, a igreja de São João 

Batista se encontrava praticamente destruída pela ação antrópica e com uma área de plantio de 

rosas. Apesar do estado de abandono da igreja, e da interferência externa no terreno, o solo em 

profundidade se encontrava praticamente intacto (Uchôa, 1991).  

A figura 3.80 a mostra a vista para o mar da igreja de São João Batista, em ruínas, nos 

anos 1980. A figura 3.82 mostra a distribuição de muitas rochas provenientes da destruição do 

conjunto. 

 
Figura	3.80-	Ruínas	do	Abarebebê	e	seu	entorno	imagens	datadas	de	1980.	Vista	das	Ruínas	para	o	

mar,	sentido	N-S.	Fotos:	Autoria	desconhecida.	Retirada	do	relatório	de	campo	da	Prof.	Dra.	
Dorath	Uchôa	(1992,	1991).	
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Fig.	3.81.	Distribuição	espacial	das	pedras	oriundas	das	paredes	das	Ruínas	do	Abarebebê.	Autoria	
desconhecida,	extraída	do	relatório	de	campo	da	Prof.	Dra.	Dorath	Uchôa	(1992,	1991).	

 
Figura	3.82-	Vista	da	Nave	Central	e	da	parede	de	pedras	da	igreja	de	São	João	Batista.	Fotos:	Autoria	

desconhecida,	extraída	do	relatório	de	campo	da	Prof.	Dra.	Dorath	Uchôa	(1992,	1991).	

Na figura 3.83 abaixo podemos uma imagem recente da antiga igreja de São João Batista 

(2017). 
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Figura	3.83	Ruínas	do	Abarebebê	(2015).	Foto:	Gregório	Ceccantini,	2017	

Nas figuras 3.84 é possível observar duas perspectivas diferentes sobre o arco do batistério. 

 
A 

 B 

Figura	3.84	Diferentes	perspectivas	do	batistério	das	Ruínas	do	Abarebebê	(2015).	A-	Foto:	Gregório	
Ceccantini,	 2017;	 B-	 Reconstituição	 digital	 após	 sobrevoo	 com	drone	 por	 Vitor	 Barão	 -	
Tipuana	Imagens.	

Na figura 3.85 temos uma reconstituição, realizada através de uma planta digital, sendo 

possível observar a divisão dos espaços no interior da igreja de São João Batista. 
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Figura	3.85-	Imagem	com	reconstituição	digital	das	Ruínas	do	Abarebebê.	1:	Batistério	e	Altar	Mor;	3:	
Capela;	4:	Nave	Central;	5:	Cômodo	lateral	(antiga	hospedaria	dos	padres)	.	O	modelo	pode	
ser	inteiramente	visualizado	movimentado,	aproximado	ou	afastado	de	qualquer	ângulo	
pelo	endereço	eletrônico	https://skfb.ly/DzMO.	Autoria	de	Vitor	Barão	-	Tipuana	Imagens,	
2015.	

A planta da igreja, bem como os desenhos, fotografias e pinturas antigas da mesma 

permitem observar a presença de alguns elementos tradicionais do culto religioso cristão católico, 

tais como a área do coro, batistério (pia), nave, capela-mor e sacristia. Paralelo ao corpo da igreja, 

e separado dele por um corredor, ficava a residência dos padres que viviam no aldeamento (Uchôa, 

	
	

	
 

		

	
Imagens	em	3D	das	

“Ruínas	do	
Abarebebê”	–
antiga	igreja	do	

Aldeamento	de	São	
João	Batista	em	

Peruíbe.	
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1991). Na entrada da nave da igreja de São João Batista foi evidenciada um nártex, no qual se 

situava o coro, com a evidência de dois grandes nichos, nos quais se fixavam os grandes barrotes 

do piso de madeira, que permitiria também o acesso à sineira.  

Sobre os aspectos construtivos, evidenciou-se um alinhamento de pedras desde o alicerce, 

com a presença de orifícios na parede, indicando o uso sucessivo de estacas de madeira para 

amarração de andaimes. Os andaimes eram instalados para possibilitar a construção na altura 

pretendida. O material utilizado para construção era composto por argamassa, constituída de cal 

extraído de conchas de sambaqui, e argila para a cimentação das pedras em sua construção 

(Amenomori e Peixoto, 1991). 

Foram adotadas duas abordagens de escavação nesta etapa de campo: i) escavações de 

áreas extensas que pudessem evidenciar o registro horizontal da Nave Central e da área anexa da 

igreja; ii) poços-teste de 100 cm de profundidade no Adro para evidenciar as possíveis camadas 

culturais (Uchôa, 1993-94). 

A área foi dividida em quadras, numeradas de 0 a 100. A ideia inicial era escavar cerca de 

25% da área total do sítio arqueológico, por decapagem. No entanto, pela falta de tempo, e também 

devido a intenção de se obter informações mais abrangentes do espaço, foram escavadas apenas as 

seguintes quadras: Nave Central: 26, 27, 37, 65 e 85; Presbitério: 06, 07, 17, 26 e Altar Mor: 77, 

87 e 97. 

Na figura 3.86 se observa as áreas de escavação no interior da igreja de São João Batista. 

Na quadra 85 (Nave Central) foi evidenciado o sepultamento de um indivíduo adulto, porém 

o crânio foi danificado durante a remoção do sedimento. O esqueleto foi evidenciado in loco, porém 

não exumado devido à grande quantidade de pessoas externas no local. Da mesma forma, foram 

abertos poços-tese para entender as camadas estratigráficas culturais. A quadra foi subdividida em 

quatro partes menores, aprofundadas sequencialmente, em 25 cm, 50 cm, 75 cm e 100 cm, no 

sentido horário. Nos primeiros 25 cm foram evidenciados fragmentos de ossos humanos esparsos, 

associados a solo perturbado por intervenções clandestinas no local. Já outros ossos incompletos 

foram identificados em camada cultural preservada, e associados à fragmentos de rochas, telhas, e 

grande quantidade de carvão.  
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Figura	3.86-	Áreas	de	escavação	arqueológica	na	igreja	de	São	João	Batista	

Foram escavados sepultamentos de crianças de faixas etárias variadas, cujos crânios 

estavam em sedimento arenoso de cor escura, enquanto que o restante dos esqueletos, ainda que 

em conexão anatômica estavam em sedimento argiloso e de cor avermelhada o que os deixou 

extremamente fragilizados e de difícil exumação (Uchôa, et. al 1994). Os dentes apresentaram forma 

de pá, comumente associados a povos nativos americanos, cuja prevalência gira em torno de 90%. 

Já a prevalência dos mesmos entre asiáticos e europeus é muito baixa, em torno de 4 e 35% (com. 

pess. V. Wesolowski, 2017). No entanto, não há informações se as crianças foram sepultadas durante 

o aldeamento franciscano ou após a desativação da igreja de São João Batista. Como os dados sobre 

os sepultamentos são escassos, não é possível uma análise aprofundada de seus contextos.  

Na figura 3.87 temos a escavação de um dos sepultamentos. 
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Figura	3.87-	Escavação	da	Nave	Central	da	igreja	de	São	João	Batista.	Foto:	Autoria	desconhecida.	

As escavações no presbitério, no altar mor e na nave central foram empreendidas até atingir 

uma área tijolada de piso. No Altar Mor, as quadras 87 e 97 foram escavadas para justificar a 

inclinação da parede e a base do alicerce. Com isso, observou-se que parte da parede havia se 

desmoronado e sido substituída por barro socado. Já, nas quadras 85 e 86 foi observado o negativo 

do piso, e fragmentos de tijolos in loco (Amenomori e Peixoto, 1991). No cômodo lateral foi 

evidenciada uma marreta de ferro e artefatos cerâmicos. 

A cultura material proveniente da escavação na igreja é formada, principalmente, de metais 

ferrosos, como cravos em precário estado de conservação, faianças portuguesas do século XVIII, 

fragmentos de telhas e tijolos, vidro, madeira, lamparinas de cerâmica, poucos fragmentos de 

cerâmica tupiniquim, vasilhas com tecnologias combinadas – indígenas, africanas e portuguesas.  

Na figura 3.88 e 3.89 temos algumas imagens das escavações arqueológicas.  

 

  
Figura	3.88-	A.	escavação	área	externa	da	igreja	(foto:	Amenomori,	1991);	B.	Panorâmica	da	escavação	

da	área	norte	da	Nave	Central	(Autoria	desconhecida)	

A  

	
B 
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C 	  D 

Figura	3.89-	A.	Vista	do	topo	das	unidades	de	escavação	01,	02,	03	e	04.	Foto:	Amenomori,	1994;	B.	Área	
do	cômodo	lateral,	antiga	hospedaria.	Vista	do	piso	interno	do	cômodo.	Foto:	Cazzetta,	1994;	
C.	Escavação	no	interior	da	nave	central.	Foto:	Cazzetta,	1994;	D.	Estado	do	sítio	arqueológico	
em	1994;		

	

A figura 3.90 apresenta objetos encontrados na igreja de São João Batista enquanto a 

figura 3.91 mostra fragmentos de vasilhas de produção local com tecnologias combinadas – na parte 

interna da igreja de São João Batista e em seu entorno.  

Na figura 3.92 temos diversos fragmentos de cerâmica, com tratamento corrugado, sendo 

que os mesmos apresentam núcleo que indica uma queima feita em alta temperatura. A figura C 

apresenta uma vasilha com borda ondulada presente em contextos coloniais, principalmente, no 

Brasil.  

 

 

A  B 

C  D 

E  F 
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G  H 

I   J 
Figura	3.90.	Material	do	interior	da	Igreja	de	São	João	Batista.	

 

 	A 
 

  B 

  C 
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  D 

Figura	3.91-	Sítio	Ruínas	do	Abarebebê.	A.	Vasilha	com	borda	vertical	direta	e	tratamento	escovado	
(PRB	 4060-4063),	 diâmetro	 da	 borda	 de	 20	 cm,	 projeto	 consolidação;	 B.	 Vasilha	 com	
tratamento	escovado	 levemente	 infletida	 (RAB	5183);	C.	Borda	 levemente	extrovertida,	
superfície	da	quadra	36,	q	65,	porção	Leste	da	ruína	da	igreja;	D.	Fragmento	de	parede.	

 

 
Figura	3.92-	Ruínas	do	Abarebebê.	A.	Fragmento	corrugado	(RAB	5540);	B.	Conjunto	de	fragmentos	com	

tratamento	 corrugado	 –	 alguns	 com	 pintura	 na	 face	 interna;	 C.	 Fragmento	 corrugado,	
acordelado,	diâmetro	da	boca	de	40	cm,	ondulado	na	borda	(RAB	81-83).	Fotos:	Marianne	
Sallum.	

Na figura 3.93 temos fragmentos com tratamentos diversos, tais como: engobo vermelho, 

corrugado e riscado.  

Na figura 3.94.A temos fragmentos corrugados que, pela coloração e dureza, indicam terem 

sido queimados em locais que atingiram temperaturas superiores a 700 graus, provavelmente não 

foram queimadas a céu aberto (com. pess. Corrêa).  

Na figura 3.95 são observados fragmentos com uma diversidade de tratamentos de 

superfície, tais como escovados, riscados e corrugados, dentre outros.  
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A figura 3.96 apresenta tipos de tratamento de superfície como incisos, asas unguladas e 

tingimento preto. No litoral sul paulista, a técnica de tingimento preto, com a fervura da casca do 

jacatirão, permanece, pelo menos, até o século XX. Já o tingimento com a casca de árvores tais 

como cuipuna39 e aroeira, adicionado à seiva da bananeira, não é mais usado (Scheuer, 1976).  

 

 
Figura	3.93-	Ruínas	do	Abarebebê	-	A.	e	B.	Conjunto	de	fragmentos	com	tratamentos	de	superfície	

variados;	C.	Vasilha	com	tratamento	escovado	levemente	infletida	(RAB	5183);	D.	Vasilha	com	
borda	vertical	direta	e	tratamento	escovado	(PRB	4060-4063),	diâmetro	de	borda:	20	cm.		

                                                
39	Cuipuna	em	tupi:	kuípuna	–	provavelmente	Myrcia	tingens,	família	Myrtaceae;	Aroreira	pode	ser	Schinus,	Myracroduon	ou	
Astronium.	Com.	Pess.	G.	Ceccantini,	2018.	



 

 
 139 

 
Figura	3.94-	A.	fragmentos	corrugados	(Relógio	do	Sol	–	Peruíbe);	B.	conjunto	com	tratamentos	diversos	

(Relógio	do	Sol	–	Peruíbe).		

 
 

 
Figura	3.95-	Fragmentos	cerâmicos	diversos.	A-	Tratamento	escovado	e	levemente	introvertida	quadra	

36,	lado	Oeste	das	Ruínas,	próximo	à	rampa	de	acesso;	B-	Borda	extrovertida	(RAB	4798);	C-
Projeto	Sulear;	D-Conjunto	com	tratamentos	diversos.	Fotos:	Marianne	Sallum	
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A  B 

Figura	3.96-	Fragmentos	cerâmicos	diversos.	A-Tratamento	incisos	e	pintados;	B-	Tingimento	em	preto.	

As vasilhas torneadas, diferentemente das vasilhas acordeladas, apontam para uma 

produção em série, sugerindo um comércio no âmbito regional ou nacional (Symanski e Gomes, 

2012). No caso das vasilhas torneadas encontras nas Ruínas do Abarebebê, as formas sugerem um 

uso para estocagem. Tal tipo de vasilha está presente somente nos contextos do século XX de 

Peruíbe, e em pouca quantidade (Figura 3.97).  

 

 A  B 

Figura	3.97-	Vasilhas	feitas	com	o	torno.	

Na figura 3.98 temos duas vasilhas pequenas de cerâmica encontradas no cômodo lateral, 

provavelmente utilizadas como lamparinas. Foram evidenciadas aproximadamente 30 vasilhas 

similares por toda a área da igreja e entorno. Documentos históricos mencionam uma procissão 

noturna com os tupiniquim de São Vicente levando lamparinas. 

 

A  B  
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C  
Figura	3.98-	Detalhe	de	duas	tigelas	de	cerâmica	encontradas	no	interior	do	cômodo	lateral	(maio	de	

1991).	A)	Autoria	desconhecida;	B)	Foto:	Marianne	Sallum.		

	

Conclusão	da	etapa	de	1991	e	1992	

Os vestígios culturais coletados no interior da igreja de São João Batista nos permitem 

inferir alguns pontos: 

Ossos humanos incompletos dispersos que podem ter sido enterrados durante o 

aldeamento de São João Batista ou após o abandono da igreja; 

Sepultamentos de crianças, possivelmente indígenas no interior da Nave Central, porém se 

carece de uma pesquisa mais aprofundada; 

Área de descarte de lixo do século XVIII e XIX, com poucos fragmentados de cerâmica com 

tecnologias combinadas – indígenas, portuguesas e africanas, louças brancas, faianças, talheres, 

vidro e materiais construtivos como telhas;  

Vasilhas de produção local com a presença do acordelamento, sugerindo a permanência de 

uma tecnologia ao longo do tempo; 

Vasilhas de produção local torneadas, sugerindo a presença de olarias e de produção 

especializada, com comércio regional ou nacional; 

Uso de possíveis lamparinas entre os tupiniquins do aldeamento de São João Batista; 

 

Conclusão	geral		

A vida na região de Peruíbe foi permeada por uma variedade de ocupações. Primeiramente, 

uma aldeia tupiniquim numerosa no contexto do século XVI e começo do século XVII, com camadas 

bastante preservadas em algumas áreas e com camadas mais perturbadas em outras, especialmente 

onde foi mais intensa a ocupação colonial e pós-colonial. Já em meados do século XVII, com a 

exploração desenfreada da mão de obra indígena pelos colonos, pelas doenças e fugas dos mesmos, 

a cerâmica tupiniquim teria passado por várias mudanças, marcadas por perdas graduais, iniciando 

pelo desaparecimento das vasilhas pintadas, para preparar e servir cauim, bem como a diminuição 

do tamanho de outras. No contexto do século XVIII já é claro os efeitos do colonialismo nas práticas 

cerâmicas, com o aparecimento de vasilhas com a presença de tecnologias combinadas – indígenas, 
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portuguesas e africanas. Assim, as mudanças das práticas cerâmicas em decorrência do colonialismo, 

puderam ser observadas na materialidade do sítio Ruínas do Abarebebê e serão discutidas nos 

capítulos seguintes desta tese.  

As vasilhas tupiniquim semi-inteiras, encontradas em contexto pré-colonial, apontam para 

uma série de práticas relacionadas à produção do cauim. Da mesma forma, não foram encontrados 

objetos europeus no mesmo contexto tupiniquim pré-colonial e do início de colonização, somente 

alguns elementos portugueses, tais como alças e vasilhas de base plana. Tal fato aponta para uma 

permanecia de práticas cerâmicas tupiniquim mesmo após a chegada dos portugueses, pelo menos 

no primeiro século de colonização. 

Em contextos do século XVIII e XIX objetos europeus e tupi, bem como objetos 

combinados, aparecem lado a lado no interior do aldeamento de São João Batista, sugerindo que os 

mesmos eram usados tanto pelos frades como pelos indígenas. A presença de um cachimbo com 

traços africanos, em contexto do século XIX, sugere o consumo de tabaco e a presença de africanos 

e afrodescendentes que chegaram em pequena escala na região de São Vicente. Já materiais líticos 

foram encontrados em contextos tupiniquim mais recuados no tempo, mas não em contextos do 

século XVIII e XIX.  

Finalmente, os materiais de produção local com tecnologias combinadas foram crucias para 

o entendimento de uma continuidade de práticas cerâmicas ao longo do tempo e sugerem uma 

atuação, ativa, das ceramistas indígenas no espaço colonial de Peruíbe.  
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CAPÍTULO	IV	

Metodologia	de	Análise	da	Cerâmica	tupiniquim	de	Peruíbe	

I. Preâmbulo 

A produção de um artefato cerâmico envolve uma série de escolhas feitas por indivíduos 

ou grupos dentre uma diversidade de escolhas possíveis, ora de matérias-primas e ferramentas, ora 

de técnicas ou ainda de tempo despendido para tal atividade (Sillar et al., 2000). As sociedades 

adquirem e controlam o conhecimento de acordo com suas especificidades, tais como: quem você é, 

quem você conhece e quais são suas capacidades, sendo que as mesmas envolvem, principalmente, 

questões etárias, de gênero, bem como alianças entre os diversos povos. Da mesma forma, o 

conhecimento pode ser adquirido de várias maneiras, seja pela transmissão de conhecimento através 

das gerações, seja pela educação ou mesmo pela reprodução de práticas culturais (Crown, 2016:2). 

As pré-disposições de um indivíduo ou uma sociedade na escolha de técnicas, bem como 

as opções - dentro do possível - do domínio técnico estão interligadas aos padrões pré-estabelecidos 

de alternativas e percepções que fazem parte de um âmbito cultural mais amplo. Portanto, as 

escolhas tecnológicas em todas as etapas da sequência operacional são resultantes de práticas, 

tendências e percepções culturais dos limites possíveis de escolha (Dietler e Herbich, 1998).  

Assim, todo comportamento técnico ou aquele que compreende interação com 

instrumentos quaisquer para transformar uma matéria-prima em artefato é sempre culturalmente 

determinado, pois se insere numa gama de práticas culturais que são decorrentes de escolhas 

individuais ou comunais regidas pelo habitus. Segundo Lemonnier (1993), mais especificamente, no 

que diz respeito às escolhas tecnológicas, os processos de seleção dos procedimentos técnicos a 

serem adotados na transformação e ação sobre o mundo material, estas são resultado de um 

aprendizado, de um conhecimento passado de geração em geração  
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Em outras, portanto, a necessidade de debruçar-se sobre a cadeia operatória do fazer 

cerâmico, enquanto caminho para o entendimento das escolhas tecnológicas, é essencial. Assim: “a 

análise das cadeias operatórias é fundamental nestes estudos de tecnologia na medida em que estas 

são entendidas como o resultado de uma mediação entre matéria e conhecimento socialmente 

adquirido” (Silva, 2000). 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para a análise de 705 fragmentos cerâmicos 

tupiniquim coletados no bairro Ruínas, litoral sul do Estado de São Paulo, município de Peruíbe. Os 

fragmentos escolhidos para análise estatística de variáveis foram coletados nas unidades de 

escavação I, II e V descritas no Capítulo IV. Os demais fragmentos cerâmicos evidenciados nas 

unidades III, IV, VI e VIII e de forma esparsa pela área do empreendimento foram quantificados, 

mas não analisados detalhadamente.  

Desta forma, a análise de atributos cerâmicos utilizada nessa pesquisa, buscou entender a 

variabilidade tecnológica de material cerâmico, bem como de que maneira as escolhas tecnológicas 

se encaixaram num contexto social mais amplo de colonização. Para tanto, analisou-se várias etapas 

da sequência operacional, desde a escolha técnica de construção, acabamentos de superfície, 

queima, entre outros, bem como as possíveis funções atribuídas a elas, para entender o habitus 

cerâmico ao longo do tempo. 

II. Objetivo 

O objetivo desta análise é estudar características e variabilidades da cerâmica tupiniquim 

do litoral sul do Estado de São Paulo em dois momentos históricos distintos – pré-colonial e início de 

colonização, de forma a elucidar aspectos das escolhas tecnológicas. Especificamente, busca-se 

relacionar as variáveis formais, os indicativos de queima e os acabamentos de superfície entre si e 

entre os distintos momentos históricos.  

III. Descrição do estudo 

O sítio arqueológico em questão foi encontrado numa área urbana, no bairro Ruínas, ao 

redor das Ruínas do Abarebebê, no município de Peruíbe, Estado de São Paulo. As unidades de 

escavação ocorreram em ruas paralelas e entre casas – nos locais onde seriam instaladas as 

tubulações do Projeto Onda Limpa. A grande maioria dos artefatos foi coletado em decorrência da 

abertura de áreas de escavação arqueológica. No entanto, parte do material foi encontrado durante 

o peneiramento do sedimento, no qual temos a localização dos achados, mas não a profundidade 

exata dos mesmos. Tais informações foram apresentadas detalhadamente no Capítulo III desta tese.  

Ao todo foram coletados cerca de 4.500 artefatos, dentre eles, cerâmicas tupiniquim, 

cerâmicas com tecnologias combinadas, faianças e porcelanas europeias, vidros, ferros, sementes, 

ossos de animais, carvão, entre outros.  

IV. Técnicas estatísticas 

As análises estatísticas foram realizadas pelo Centro de Estatística Aplicada (CEA) da 

Universidade de São Paulo (USP). As responsáveis pela análise foram a Profa. Dra. Elisabeti Kira e 

as alunas Evelin Angelica de Farias e Virginia Tassinari Carrara. Os programas de computador 
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utilizados foram: Microsoft Office Excel 2013 para Windows; Microsoft Office Word 2013 para 

Windows; R para Windows, versão 3.4.0. Assim, as técnicas estatísticas utilizadas foram: Análise 

Descritiva Unidimensional (03:010); Análise Descritiva Bidimensional (03:020); Associação e 

Dependência de Dados Qualitativos (06:020). 

Análises estatísticas complementares foram todas feitas com o uso do pacote de programas 

de estatística JMP (SAS Institute 2001) e o responsável foi o Prof. Dr. Gregório Ceccantini do Instituto 

de Biociências da Universidade de São Paulo. Essas análises buscaram entender a ubiquidade dos 

artefatos cerâmicos.  

V. Descrição das variáveis  

A seguir serão apresentadas todas as variáveis analisadas, porém para um melhor 

entendimento do foco desta pesquisa, optou-se pela seleção de 20 das 50 variáveis do banco de 

dados original, sendo 3 variáveis quantitativas e 17 variáveis qualitativas. As variáveis foram 

reunidas conforme características de estrutura, acabamento e atributos técnicos gerais.  

A- Variável	de	classificação	
O nível de profundidade foi a única variável de classificação considerada nessa análise, uma 

vez que se buscou entender a variabilidade tecnológica nas diferentes camadas  

1. Nível	de	Profundidade	
O nível de profundidade indica a camada estratigráfica cultural onde o fragmento foi 

encontrado. Os níveis do estudo são: 

a) Camada A: compreende fragmentos encontrados em profundidades pertencentes 

ao intervalo [25 cm; 75 cm]; 

b) Camada C: compreende fragmentos encontrados em profundidades pertencentes 

ao intervalo [76 cm; 115 cm]; 

c) Camada E: compreende fragmentos encontrados em profundidades maiores que 

115 cm.  

Para esta análise assumiu-se que existe uma ordem cronológica associada aos níveis de 

profundidade dos quais os fragmentos foram escavados, ou seja, quanto mais profunda a camada, 

mais antigo é o fragmento e, quanto mais superficial a camada, mais recente é o fragmento. A 

profundidade foi medida em centímetros, em níveis estratigráficos artificiais, mas como havia 

interesse em entender a variação em momentos históricos distintos, categorizou-se nos três níveis 

mencionados acima, de modo que a camada E contém os fragmentos mais antigos e a camada A 

contém os fragmentos mais recentes. Desse ponto em diante, para fazer referência aos níveis de 

profundidade, sempre mencionaremos a camada (A, C ou E) ao invés da profundidade. Assim, o nível 

de profundidade passou a ser uma variável qualitativa ordinal. 

A importância da profundidade se dá pela sua possível associação com as demais variáveis 

com o objetivo de entender momentos culturais distintos ao longo do tempo.  
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2. Unidades	de	escavação		
Os fragmentos foram nomeados com a sigla PRB (Peruíbe), seguido de números 

sequenciais. Posteriormente foram acondicionados em sacos também numerados e armazenados em 

caixas plásticas. As unidades de escavação foram divididas em I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII conforme 

a sequência cronológica de escavação e não da temporalidade dos achados.  

3. Siglas	dos	materiais	

Os tipos de material foram divididos nas seguintes siglas: CER (cerâmica); LIT (lítico); CON 

(concha); CAR (carvão); OSS (osso); SEM (semente); SED (sedimento); FER (ferro); DEN (dente); 

FA (faiança); POR (porcelana) e VR (vidro). No entanto, somente o material cerâmico Tupiniquim foi 

analisado nesse estudo. 

 

B- Variáveis	de	estrutura	
No conjunto de variáveis estruturais foram consideradas todas as variáveis que se referem 

à estrutura do fragmento, seja uma medida física, como por exemplo espessura do fragmento, ou 

uma característica que informe algum aspecto da forma do fragmento, como por exemplo contorno 

específico.  

1. Construção	do	Vasilha	
A variante construção da vasilha é uma variável qualitativa que indica as diferentes técnicas 

que dão forma as peças, tais como: 1) acordelado: utilização de cordéis de argila que sobrepostos 

dão forma à vasilha; 2) modelado: modelar manualmente uma porção de argila a fim de criar uma 

peça; 3) misto: utilização de duas ou mais técnicas numa mesma peça. (La Salvia & Brochado,1989): 

A figura 4.1 apresenta os dois tipos de técnica de confecção considerados nesta pesquisa. 

 A  B 
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Figura	 4.1-	 Tipos	 de	 técnica	 de	Manufatura.	 A-	 Acordelado;	 B-	 técnica	 mista	 (acordelada	 e	
modelada).	Fonte:	Scheuer	(1976).	

2. Categoria	estrutural	
As variantes categoria estrutural é uma variável qualitativa que possui as seguintes 

categorias: 1) base; 2) parede; 3) pescoço; 4) borda; 5) lábio; 6) apêndice; 9) parede e borda. 

Conforme ilustra a figura 4.2: 

 

  
 

Figura	 4.2-	 Categoria	 Estrutural.	 Peça	 de	 cerâmica	 coletada	 em	 Taniguá	 (Terra	 Indígena	
Guarani/Peruíbe).	Foto:	Gregório	Ceccantini.	

 

3. Variante	de	Forma	e	Posição	da	Borda	e	Pescoço	

As variantes da forma e posição da borda e pescoço é uma variável qualitativa que possui 

as seguintes categorias: 

a) direta vertical: sem mudança de direção;  

b) direta inclinada interna: ligeiro aclive interno;  

c) extrovertida: inclinação acentuada externa;  

d) carenada: mudança na direção do contorno, formando um ângulo para dentro e 

reforço externo;  

e) cambada: mudança de direção em relação ao corpo, formando uma dupla 

inflexão;  

f) reforçada internamente;  

Seguem, na figura 4.3, alguns exemplos ilustrativos dos tipos de bordas considerados nessa 

pesquisa.  
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1.vertical	direta	 3.direta	inclinada	

interna	
4.extrovertida	

	 	 	
6.	carenada	 7.	cambada	 11.	reforçada	

internamente	

Figura	4.3	–	Variações	de	borda.	Vetorização:	Carolina	Guedes	

 

4. Variante	da	Forma	do	Lábio	

A variante da forma do lábio é uma variável qualitativa que indica a classificação feita para 

o fragmento de lábio, sendo ela arredondado, apontado, aplanado, biselado, roletado, reforçado, 

ondulado, rebarbado, digito-ungulado, ponteado ou digitado (Chmyz,1976). 

Neste trabalho, temos interesse nas bordas de formato arredondado, aplanado, biselado e 

reforçado.  

 
A figura 4.4 apresenta alguns exemplos tipos de lábio. 

  
1.arredondado	 2.aplanado	

  
3.biselado	 4.	reforçado	

Figura	4.4-		Tipos	de	lábios.	Vetorização:	Carolina	Guedes	

5. Diâmetro	da	Boca		

O diâmetro da boca é uma variável quantitativa medida em centímetros. Para medir o 

diâmetro da boca foi usada uma escala de círculos concêntricos e optou-se pelos fragmentos que 
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possuíam mais de 10% do diâmetro total. Esse é um dos motivos pelos quais muitos fragmentos não 

possuem esta medida.  

Os fragmentos de borda fornecem informações importantes sobre o tamanho e formato das 

vasilhas. Encaixando a curvatura da borda num gabarito com as medidas dos diâmetros, marcado 

em centímetros, é possível calcular o diâmetro da boca da vasilha (Rice, 1987: 222).  

Tabela	4.1-	Categorias	de	classificações	dos	diâmetros.		
1:		≤	2cm	 9:	18cm	 17:	34	cm	 25:	50	cm	

2:	≥	2,1cm	e	≤	4cm	 10:	20	cm	 18:	36	cm	 26:	52	cm	
3:	6cm	 11:	22	cm	 19:	38	cm	 27:	54	cm	
4:	8cm	 12:	24	cm	 20:	40	cm	 28:	56	cm	
5:	10cm	 13:	26	cm	 21:	42	cm	 29:	58	cm	
6:	12cm	 14:	28	cm	 22:	44	cm	 30:	60	cm	
7:	14cm	 15:	30	cm	 23:	46	cm	 31:	≥	60,1cm	
8:	16	cm	 16:	32	cm	 24:	48	cm	 99:	não	identificado	
 

 

Figura	4.5-	medição	de	espessura	de	peça	com	paquímetro	digital	(precisão	±0,01	mm)	

6. Espessura	do	Fragmento	de	parede,	borda	e	lábios	em	milímetros	
e	em	códigos	

A espessura do fragmento indica a espessura do fragmento de parede, borda e lábio, 

medida em milímetros através de um paquímetro digital, como ilustrado na figura 4.5. A espessura 

do fragmento é uma variável quantitativa na qual se tem bastante interesse pois está relacionada 

com outros aspectos da sequência operacional das peças.  

A espessura de uma peça está relacionada, principalmente, com o tamanho do recipiente 

e a intensão de uso do mesmo. As paredes servem como suportes estruturais de uma peça e são 
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construídas com argila molhada e pesada, desse modo, se as paredes e a base da peça não forem 

fortes suficientes para mantê-la erguida, a peça sofrerá deformação ou mesmo se desmanchará 

durante a secagem. De uma maneira geral, as paredes mais espessas compreendem vasilhas 

maiores, o que requer a presença de maior quantidade de antiplástico (Rice, 1987, 2015). 

As variações de espessura foram divididas em códigos da seguinte forma: 1) muito finos 

(1 a 5 mm); 2) finos (5 a 10 mm); 3) médios (10 a 15 mm); 4) grossos (15 a 20 mm); 5) muito 

grossos (maiores que 20 mm).  

7. Contorno	Específico	
O contorno específico é uma variável qualitativa que indica o contorno específico dos 

fragmentos, divididos nas seguintes categorias (Gomes, 2002):  

Simples: sem mudanças repentinas de direção; 

Infletido: presença de um ponto de inflexão. 

Todas as paredes carenadas foram analisadas como infletidas, uma vez que há uma 

mudança repentina na direção da vasilha.  

8. Classe	Estrutural	da	Vasilha		
A classe estrutural da vasilha é uma variável qualitativa que indica a relação entre o 

diâmetro da vasilha e o diâmetro da boca, tais como: 1) não-restringidas: boca maior que a vasilha; 

2) restringida: boca menor que a vasilha; 3) restringida independente: existência de um ponto 

angular ou de inflexão entre o pescoço e o corpo da vasilha (Shepard, 1964), porém como poucos 

fragmentos possuíam o diâmetro possível de ser medido, há poucos resultados para essa variável.  

9. Variáveis	de	Acabamento	

O tratamento de superfície compreende uma série de interferências aplicadas à superfície 

das vasilhas modificando as mesmas durante a sua produção, o que pode ajudar a reduzir a 

permeabilidade em vasilhas cujo objetivo é o armazenamento e processamento de alimentos. 

Superfícies ásperas provêm um manuseio mais seguro, podendo ser mais fácil para ser erguido e 

carregado. Um número de tratamentos mais ásperos, como o corrugado, tem essa função (Rice, 

1987, 2015).  

As variáveis de acabamento são qualitativas e foram observadas em quatro diferentes 

partes dos fragmentos: 

• Face externa; 

• Face interna; 

• Lábio externo – apenas fragmentos da categoria estrutural Lábio ou Borda; 

• Lábio interno – apenas fragmentos da categoria estrutural Lábio ou Borda. 

Além de identificar a parte a que o acabamento pertence, também é discriminado na 

denominação destas variáveis um dos dois tipos de acabamento de superfície: Plástico e Pintura. 
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a. Acabamento	plástico	

O acabamento plástico compreende uma série de interferências aplicadas intencionalmente 

na parede dos artefatos cerâmicos, seja com os dedos, seja com instrumentos diversos, antes da 

secagem e queima dos mesmos.  

Para o acabamento plástico, as categorias de interesse são (La Salvia e Brochado,1989): 

a) Corrugado: são inflexões feitas com a lateral do dedo para a junção dos cordéis de 

argila contribuindo para o acabamento, comumente, nas paredes externas das 

vasilhas; 

b) Ungulado: são impressões feitas na argila com a utilização de ferramentas, tais 

como: fragmentos de madeira, bambu, entre outros, ou com a utilização da unha, 

formando linhas simétricas ou não nas paredes externas, bordas ou lábios das 

vasilhas;  

c) Ungueal liso: apresenta tratamento ungulado do meio para cima da vasilha. Muito 

comum entre as cerâmicas Tupinambá (Corrêa, 2014);  

d) Escovado: são impressões feitas na argila por um instrumento de múltiplas pontas, 

como uma escova. 

Essas categorias podem ser reconhecidas na Figura 4.6. 

b. Acabamento	pintado	

Para o acabamento pintado, as categorias de interesse são:  

a) Engobo branco;  

b) Engobo vermelho;  

c) Banho;  

d) Faixa vermelha sobre engobo branco.  

e) Linhas vermelhas e pretas sobre engobo branco com faixa vermelha.  

Além destas categorias há a combinação das mesmas com: 

- Categoria estrutural: 

a) Borda 

b) Parede 

- Face: 

a) externa 

b) interna 

 

Essas categorias podem ser encontradas na Figura 4.7. 
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	A 	B 

	C 	D 
Figura	4.6-	Tipos	de	tratamento	plástico.	A)	Corrugado;	B)	Ungulado;	C)	Ungueal	liso;	D)	Escovado.	Fotos:	

Gregório	Ceccantini	

 A  B 

  C  D 
Figura	4.7-	Tratamentos	pintados.	A)	Engobo	branco;	B)	Engobo	vermelho;	C)	Faixa	vermelha	sobre	

engobo	branco;	D)	Linhas	vermelhas	e	pretas	sobre	engobo	branco	com	faixa	vermelha.	
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Mais categorias foram registradas durante a coleta de dados, mas com uma quantidade de 

fragmentos muito pequena. Por essa razão, foi selecionada apenas estas categorias para o 

desenvolvimento desse estudo. 

Foi considerado como pintura todo pigmento aplicado à superfície da argila, seja na forma 

de engobo (antes da queima) ou pós-queima. O engobo ou engobe é uma técnica utilizada na pintura 

de artefatos cerâmicos e consiste na aplicação de argilas coloridas dissolvidas em água com variações 

de consistência – aguadas ou espessas, conforme a intensão/habilidade de quem está 

confeccionando, ora na construção de linhas finas, ora na pintura de um fundo. A utilização do 

pigmento deve ser realizada antes da queima e no momento em que a argila atinge o “ponto de 

couro”, ou seja, não está tão úmida que permita ser modelada ainda, tampouco, totalmente seca 

que o pigmento não consiga penetrar na pasta cerâmica. 

Já o banho consiste na aplicação de um revestimento fino, superficial, que provem dos 

resquícios de uma argila muito aguada e é aplicado na parede das vasilhas antes do processo de 

cozedura (La Salvia e Brochado 1989) (fig. 4.8).  

As faixas são encontradas no sentido longitudinal e normalmente delimitam áreas distintas. 

Podem ser situadas logo antes das bordas ou demarcando campos do interior da vasilha.  

 

 
Figura	4.8-	Peça	que	sofreu	banho.	

10. Indicativos	de	queima	

A cerâmica sofre inúmeras alterações de suas propriedades decorrentes da atmosfera de 

queima, afetando, especialmente, a coloração, dureza, porosidade e encolhimento da peça. Assim, 

deve-se atentar em aspetos tais como: se a atmosfera máxima para queima foi alcançada; em qual 

atmosfera, bem como a atmosfera durante o resfriamento (Rice, 1987, 2015).  
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11. Coloração	de	Superfície	da	Face	Externa	
A coloração de superfície da face externa é uma variável qualitativa que indica a cor 

identificado na superfície da face externa do fragmento. Neste estudo, as cores cinza-claros, marrom, 

marrom avermelhado e bege serão analisadas.  

Na Figura 4.9 temos a tabela Munssel (2000) que foi usada como base de medição da 

coloração das superfícies.   

 

Figura	4.9-	Tabela	Munssel	(2000)	usada	para	análise	de	cores	de	cerâmica.	

12. Coloração	de	Superfície	da	Face	Interna	
A coloração de superfície da face interna indica a cor identificada na superfície da face 

interna do fragmento. Na análise, serão consideradas as cores branco, cinza claro, marrom e marrom 

avermelhado.  

13. Marca	de	Queima	

A marca de queima é uma variável qualitativa indica a presença ou ausência de depósitos 

de fuligem ou firecloud, principalmente, na face externa das vasilhas e são indicações do uso para 

cozimento ou demais atividades que envolvam a presença do fogo. As localizações dessas marcas 

também podem fornecer informações importantes sobre as suas funções (Rice, 1987, 2015).  

14. Marcas	de	Produção	

As marcas de produção é uma variável qualitativa que indicam a presença de estrias nas 

paredes das vasilhas, sendo classificadas em: 

a) Estrias de alisamento; 

b) Estrias de polimento; 

c) Estrias de alisamento e polimento. 
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Segundo Rice (1987, 2015), o polimento, além de uma questão estética, tem a função de 

compactar e suavizar as partículas da superfície da vasilha, tornando as mesmas mais duras e mais 

resistentes a queima cerâmica. Segundo Rice (2015: 149):  

“Em polimento, uma superfície é acabada, esfregando para frente 

e para trás com um objeto liso e duro, como um seixo, osso, chifre ou 

sementes. Esta ação compacta e reoriente as partículas de argila fina 

(através do fluxo plástico), dando um brilho superficial.” 

Na Figura 4.10 temos exemplos dos tipos de marcas de produção considerados nessa 

pesquisa. 

 

A B C 
Figura	4.10-	Tipos	de	marcas	de	produção	na	superfíe	das	peças.	A-	Alisamento;	B-	Alisamento	e	

Polimento;	C-	Polimento	após	atingir	“ponto-de-couro”.	

15. Configuração	do	Núcleo		
A configuração do núcleo é uma variável qualitativa que indica o grau de queima do 

fragmento através das categorias queima redutora e queima oxidante (Kira, Farias, Carrara, 2017). 

Em grupos nos quais fornos simples ou mesmo queimas cerâmicas sem utilização de fornos 

ocorreram, não se consegue manter uma atmosfera de queima constante e bem controlada e, 

normalmente, não são queimas completamente oxidantes, nem completamente redutoras, algumas 

podem ser descritas como oxidantes incompletas. Da mesma forma, uma queima completamente 

redutora é muito difícil de ser alcançada, exceto se o controle de queima for realizado de forma 

constante (Rice, 1987, 2015).  

No entanto, para a análise da configuração do núcleo desta pesquisa utilizou-se somente 

as terminologias de queima oxidante incompleta ou queima oxidante.  

Na Figura 4.11 temos desenho de uma variedade de colorações de núcleos que foram 

usados como base para essa análise. 
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Figura	4.11-	Configuração	do	núcleo	proposto	por	Rye	(1981).		

Para a análise da coloração do núcleo do fragmento, foi retirada uma pequena lasca para 

expor o núcleo sem que resíduos externos pudessem interferir ou mesmo disfarçar a cor do mesmo. 

A análise desse item é bastante controversa, pois uma mesma peça pode apresentar 

variações diferentes de configuração do núcleo, dependendo da proximidade com o fogo. Da mesma 

forma, a cor do núcleo não é necessariamente um indicador de mal cozimento. Simplesmente é a 

indicação de pouco oxigênio o que, muitas vezes, coincide com uma queima oxidante incompleta, 

por ter sido realizada com grande quantidade de madeira e atmosfera redutora no local onde se 

insere a cerâmica (Sallum, 2011). 

a) Queima oxidante completa: boa disponibilidade de ar no forno, controle 

adequado da temperatura e tempo até atingir o nível ideal de aquecimento, 

abastecimento incessante de combustível (La Salvia e Brochado, 1989); 

b) Queima oxidante incompleta: falta de oxigênio disponível em quantidade 

adequada para a queima, o que não significa necessariamente uma cerâmica 

malcozida. 

 

VI. Abordagens analíticas 

C- Análise	morfológica		

Foi realizada uma análise morfológica das vasilhas semi-inteiras relacionando com as 

etnotaxonomias documentadas no século XVII e o conjunto de fontes históricas e iconográficas do 

século XVI que tornam possíveis analogias com o material tupiniquim de Peruíbe. Esta pesquisa se 

baseou nos estudos de Brochado (1991), Assis (1995), Noelli e Brochado (1998), Montoya (1876), 

Brochado e Monticelli (1994) e Corrêa (2014). Dentre os cronistas europeus que relataram com 

detalhes estas populações, temos: Staden (1557), Thevet (1557), Léry (1578), Soares de Souza 

(1587), Gandavo (1570), D’Abbeville (1614), entre outros.  

A seguir temos as formas das vasilhas consideradas nessa pesquisa e sua terminologia: 

1- Nhaempepó: são panelas que estão relacionado com a fermentação do cauim (Fig. 4-

12). 
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Figura	4-12-	Reconstituições	digitais	das	Nhaempepó	–por	Carolina	Guedes	

 

2- Cambuchi caguabã: geralmente traduzido como jarro, usados para servir líquidos, ora 

com dimensões pequenas que seriam usados para beber. Da mesma forma, a vasilha 

denominada de Cambuchi Mîrî Iguâba serviria para consumir agua e, a vasilha 

Cambuchi Caguâ Ba serviria para consumo individual de bebida fermentada (La Salvia 

& Brochado, 1989). 

 
Figura	4-13-	Reconstituições	digitais	Cambuchi	caguabã	–por	Carolina	Guedes	

 

3- Nhaén: para servir coletivamente e/ou suporte para as raízes mastigadas. Possuem 

pintura na parte interna.  
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 C 
Figura	4-14-–	Reconstituições	digitais	vasilhas	Nhaén	-	por	Carolina	Guedes.	
	

D- Análise	descritiva		
Nesta etapa, serão descritos as variáveis analisadas e identificadas e o comportamento 

delas quando observadas em conjunto com outras variáveis que interessam nessa pesquisa. 

Do total de 705 fragmentos cerâmicos foram estabelecidas 20 variáveis: 3 quantitativas, 3 

qualitativas ordinais e 14 qualitativas nominais. Neste tipo de análise, foi utilizado os gráficos boxplot, 

diagramas de dispersão e tabelas de frequência. Para maiores informações sobre a técnica, veja 

Bussab e Morettin (2013) (Kira, E., Farias, E.A., Carrara, V.T., 2017). 

E- Análise	inferencial		
Nesta fase, quando possível, os sinais encontrados na análise descritiva são testados 

estatisticamente, para confirmá-los ou não através de teste de independência. Da mesma forma, 

será usada uma técnica de análise multivariada para agrupar os fragmentos em grupos através da 

análise de agrupamentos. Também utilizaremos técnicas descritivas multivariadas para proporcionar 

uma representação gráfica da associação entre as camadas e as características dos fragmentos, 

denominada análise de correspondência (Kira, E., Farias, E.A., Carrara, V.T., 2017). 

F- Análise	de	agrupamento	

A análise de agrupamentos consiste de uma miríade de métodos numéricos usados na 

análise de dados multivariados com o objetivo de formar grupos. O objetivo é agrupar reflexões que 

sejam homogêneas, de acordo com alguma medida de similaridade ou dissimilaridade. Para mais 

detalhes, ver Barroso e Artes (2003) e Everitt (2007). 

Para calcular a dissimilaridade entre o material cerâmico e método de agrupamento definido 

(método de Ward), foi utilizado a medida de Jaccard, definida em Bussab, Miazaki e Andrade (1990). 

O método de Ward proporciona a mais baixa variabilidade possível em cada grupo, bem como a 

maior variabilidade entre os grupos, o que significa que cada grupo possui fragmentos mais parecidos 

entre si quando comparados com os outros grupos (Kira, E., Farias, E.A., Carrara, V.T., 2017). 
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Esta análise consiste num conjunto de métodos numéricos utilizadas pelas análises 

multivariadas com o intuito de formar grupos homogêneos, através de uma medida de similaridade 

ou dissimilaridade (descritos no capítulo 5 desta tese). Foram analisadas todas as variáveis 

qualitativas (exceto as camadas) dos 705 fragmentos cerâmicos para que os grupos fossem 

formados. 

Foi realizado um corte no principal dendrograma gerado pelo relatório de Kira, Farias e 

Carrara (2017) (fig. 4-15) (apêndice) com o objetivo de identificar quais características seriam 

responsáveis pela classificação do material cerâmico em cada um dos cinco grupos. Para identificar 

os grupos, observam-se as linhas pontilhadas. 

O método de silhueta foi utilizado para entender se os grupos eram mesmo homogêneos, 

como se observa na figura 4-16. Nesta figura, o quanto o fragmento é mais similar comparado aos 

fragmentos do mesmo grupo do que aos fragmentos dos outros grupos, é constatado pelos valores 

positivos de silhueta. Assim, é interessante que a silhueta esteja do lado positivo (lado direito da 

figura).  

Podemos observar o valor de silhueta calculada para cada um dos grupos na Tabela 4.1. 

Serão analisados somente os grupos 1, 3 e 4, uma vez que os grupos 2 e 5 apresentam valores 

calculados muito baixos ou abaixo de zero.  

Tabela	4.1-	Valor	da	silhueta	para	os	grupos	

Grupo	 Silhueta	

1	 0,30	

2	 0,03	

3	 0,28	

4	 0,26	

5	 -0,07	

 
A proporção de fragmentos por camada em cada um dos três grupos considerados está 

representada na tabela 4.2. Não há igualdade na proporção de fragmentos em cada camada de 

acordo com cada grupo. No grupo 3 observa-se uma maior quantidade de fragmentos na camada E. 

Já o grupo 4 tem maior predominância de fragmentos na camada C. Na comparação entre a Tabela 

1 e a Tabela 4.2, observamos que tanto o Grupo 3, como o Grupo 4, não apresentam a mesma 

proporção de fragmentos em cada camada, indicando que as características associadas aos 

fragmentos desses dois grupos estão relacionadas com as camadas.  
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Figura	4-15-	Dendrograma	de	similaridade	evidenciando	grupos	de	fragmentos	geometricamente	
mais	similares	entre	si.	
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Figura 4-16- Gráfico de silhueta mostrando que os maiores ocorrem nas uniddes 1, 3 e 

4 (lado direto da reta em 0,0)  

Temos que o grupo 3 foi composto pelas variáveis marcas de queima e acabamento de 

superfície externo plástico e o Grupo 4 pela coloração de superfície interna e acabamento de 

superfície interna pintura. A seguir serão apresentadas as variáveis de forma gráfica na análise de 

correspondência para que seja possível observar se essas variáveis apresentam relações com as 

camadas.  

 

Tabela	4.2-	Proporção	de	fragmentos	por	camada	e	grupo	

	 	 Camada	 	 	

Grupo	 A	 C	 E	 Total	

1	 17			(19%)	 42			(47%)	 30			(34%)	 89		(100%)	

3	 23			(21%)	 27			(25%)	 59			(54%)	 109		(100%)	

4	 12					(9%)	 88			(64%)	 37			(27%)	 137		(100%)	

Total	 	52			(16%)	 157	(46%)	 	126	(38%)	 (100%)	
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G- Teste	de	interdependência		
Este é um teste de hipóteses realizado para averiguar a existência de associação entre duas 

variáveis qualitativas. Ele leva em consideração o valor esperado dentro de cada casela (cruzamento 

da categoria de uma variável com uma categoria da outra variável), e não é adequado caso esse 

valor esperado seja menor que 5 para, pelo menos, em uma das caselas. Para mais detalhes, veja 

Bussab e Morettin (2013) (Kira, E., Farias, E.A., Carrara, V.T., 2017).   

O teste de independência tem como finalidade verificar se há relação entre duas variáveis 

qualitativas, sendo um teste de hipóteses. Da mesma forma, considera-se o valor esperado no 

interior de cada casela. Nesta pesquisa, selecionou-se como uma das variáveis o nível de 

profundidade (camadas) e outras são observadas na tabela 4.3.  

É possível observar na tabela 4.3 a conclusão para cada variável e o valor-p (quando o 

teste é possível), considerando o nível de significância de 5%, ou indica quando o teste não foi 

realizado,  

Tabela	4.3-	Resultados	dos	Testes	de	Independência	entre	Profundidade	e	as	variáveis	listadas	

Variável Valor-p Conclusão 
Variantes da Forma e Posição da Borda e Pescoço 0,84 Sem evidência de associação 

Variantes da Forma do Lábio  Teste não realizado 
Contorno Específico 0,06 Sem evidência de associação 

Acabamento de Superfície da Face Externa - Plástico  Teste não realizado 
Acabamento de Superfície da Face Externa - Pintura 0,04 Evidência de associação 
Acabamento de Superfície da Face Interna - Pintura  Teste não realizado 

Acabamento de Superfície do Lábio Externo  Teste não realizado 
Acabamento de Superfície do Lábio Interno  Teste não realizado 

Pintura com Formação de Motivos  Teste não realizado 
Coloração da Superfície Externa  Teste não realizado 

         Coloração da Superfície Interna  Teste não realizado 
Marcas de Queima <0,01 Evidência de associação 

Marcas de Produção <0,01 Evidência de associação 
Configuração do Núcleo <0,01 Evidência de associação 

Alisamento da Face Externa   0,15 Sem evidência de associação 
Alisamento da Face Interna <0,01 Evidência de associação 

 

H- 	Análise	de	correspondência		
A análise de correspondência simples tem o intuito de representar visualmente como duas 

variáveis qualitativas estão interligadas. Para mais detalhes, veja Greenacre, (1984). Nesse estudo, 

cada uma das características dos fragmentos será analisada com os níveis de profundidade (A, C e 

E) quando o teste de independência resultar que existe associação entre ambas as variáveis e quando 

o teste não for possível ser feito (Kira, E., Farias, E.A., Carrara, V.T., 2017). 

A interpretação dessa análise é descritiva e a análise dessa associação é feita através de 

um gráfico. Cada eixo do gráfico explica uma proporção da variabilidade total dos dados. Neste 

estudo, o eixo X (dimensão 1) de todos os gráficos gerados explica a maior parte da variabilidade 

total dos dados, atribuindo um maior peso a este eixo. Assim, quanto menor a distância e desde que 
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elas não estejam muito próximas da coordenada (0,0), no eixo X, entre uma característica e uma 

camada, maior a associação entre elas (Kira, E., Farias, E.A., Carrara, V.T., 2017).  

A análise de correspondência simples tem o objetivo de representar visualmente como duas 

variáveis qualitativas estão associadas. Mais detalhes sobre a abordagem por Greenacre (1984). 

Neste estudo, cada uma das características dos fragmentos será analisada com os níveis de 

profundidade (A, C e E) quando o teste de independência resultar que existe associação entre ambas 

as variáveis e quando o teste não for possível de ser feito. 

A análise dessa associação é feita através de um gráfico, portanto a sua interpretação é 

descritiva. Cada eixo do gráfico explica uma proporção da variabilidade total dos dados. Neste 

estudo, o eixo X (dimensão 1) de todos os gráficos gerados explica a maior parte da variabilidade 

total dos dados, atribuindo um maior peso a este eixo. Assim, quanto menor a distância e desde que 

elas não estejam muito próximas da coordenada (0,0), no eixo X, entre uma característica e uma 

camada, maior a associação entre elas.  

A Análise de Correspondência foi realizada para todas as variáveis qualitativas que 

apresentavam pelo menos três categorias, exceto aquelas em que o teste de independência mostrou 

que não há associação com as camadas. Para variáveis com duas categorias, a interpretação é feita 

diretamente da tabela de frequências da variável por nível de profundidade apresentadas na análise 

descritiva. 

Para um melhor entendimento desta interpretação, consideramos a análise de 

correspondência das camadas por acabamento de superfície da face interna – pintura. O baixo valor 

esperado de uma das caselas não permitiu a realização do teste de independência.  
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CAPÍTULO	V	

Ocupação	e	prática	cerâmica	tupiniquim	no	litoral	sul	de	São	Paulo	

I.  Panorama da arqueologia regional 

As pesquisas arqueológicas realizadas no litoral sul de São Paulo atestam a presença de 

vários sítios tupiniquim ao longo dessa região costeira, desde São Vicente até Cananéia, conforme 

observamos na figura 5.1 e na Tabela 5.1.  

 

Figura	5.1-	Mapa	sítios	arqueológicos	no	litoral	sul	de	São	Paulo.		

As figuras seguintes 5.2 e 5.3 apresentam localidades contendo sítios 

arqueológicos apresentados com datações. Todas as datas compreendem o período 

pré-colonial, sendo que a data mais antiga está associada ao sítio do Bugio em 

Iguape. O sítio Ruínas do Abarebebê (Peruíbe) possui três datações (apresentadas 

no Capítulo III), entanto, na figura 5.3 considerou-se apenas a mediana delas. 
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Figura	5.2.	Distribuição	dos	sítios	arqueológicos	tupiniquim	no	litoral	sul	de	São	Paulo.	Os	números	nos	eixos	

são	as	coordenadas	geográficas	em	graus	decimais.		

A Tabela 5.1 apresenta as coordenadas dos sítios apresentados na figura 5.2 com suas 

respectivas datações.  

A tabela 5.2 apresenta todos os sítios arqueológicos tupiniquim conhecidos no litoral sul do 

Estado de São Paulo. 

Como podemos observar na Tabela 5.2, os primeiros registros de vasilhas tupiniquim no litoral 

sul de São Paulo foram feitos por Pereira Júnior, em 1965, através das peças provenientes de Peruíbe. 

O material identificado por ele era composto por fragmentos de cerâmica com tratamentos corrugados, 

ungulados/estocados, pintura policroma, bem como uma igaçaba grande. Tais materiais foram 

encontrados próximos às Ruínas do Abarebebê, porém os dados não mencionam sua localização exata. 

Posteriormente, temos os materiais do bairro Ruínas, em Peruíbe, identificados pela Profa. Dra. Dorath 

Uchôa (MAE-USP) e por Plácido Cali, conforme já descritos no Capítulo II desta tese.  

Na região de Taniguá, em 1996, foram encontrados fragmentos de cerâmica com 

acabamentos inciso e corrugado, pinturas policromas, bem como ossos e concentração de ossos 

(Uchôa, 1996). Cali (2008) fez um levantamento dos sítios arqueológicos no Taniguá, identificando 

fragmentos de cerâmica com componentes tecnológicos combinados – portugueses, indígenas e 

africanos. Atualmente parte da região pertence à Terra Indígena Piaçaguera com diversas famílias 

distribuídas em 5 aldeias: Piaçaguera, Nhamandú Mirim, Aldeia Taniguá, Aldeia Kuaray e Aldeia Tabaçu. 
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Figura	5.3.	Distribuição	das	datações	dos	sítios	tupiniquim	no	litoral	sul	de	São	Paulo.	Cores	representam	

uma	hipotética	tendência	de	idades	(cores	quentes	mais	recentes	–	cores	frias	mais	antigas:	em	
AD)	porém	são	existem	poucas	datações.	

Em Itanhaém foi identificada uma vasilha tupiniquim na base do Morro de Itaguaçu, em 1973 

(Figura 5.6.C). A vasilha possui pintura policroma e ossos em seu interior, tratando-se de um 

sepultamento secundário (Cali, 2008). Outro sítio com artefatos cerâmicos tupiniquim foi encontrado 

no município de Praia Grande (sítio Brastubos), em 1977, por Nobue Myazaki (1977).  

Na figura 5.4 temos uma jarra encontrada na área do Taniguá, com representação floral de 

influência portuguesa.  

Nas figuras 5.5 e 5.6 são apresentadas diversas peças de cerâmica pintadas, algumas de 

grande porte, encontradas no litoral sul de São Paulo. Algumas possuem tratamentos plásticos de 

superfície corrugados, ungulados e escovados. 

 

 

Tabela	5.1.	Sítios	tupiniquim	no	litoral	sul	de	São	Paulo	com	datas	conhecidas.		

Longitude	Decimal	 Latitude	Decimal	 Nome	do	Sítio	 Hidrografia	 Datação	

4,693,470,769	 242,721,193	 Ruínas	 do	
Abarebebê	

Rio	dos	Prados	 1480	

4,773,312,868	 2,465,548,602	 Jairê	 Córrego	 afluente	
do	 Ribeira	 do	
Iguape	

1589	



Cap.	V	–	Ocupação	e	prática	cerâmica	tupiniquim	no	litoral	sul	de	São	Paulo	
Marianne	Sallum	–	2018	-	Persistência	de	prática	cerâmica	tupiniquim	

 
 

 169 

4,773,312,868	 2,465,548,602	 Jairê	 Córrego	 afluente	
do	 Ribeira	 do	
Iguape	

1506	

4,638,568,356	 2,397,115,561	 Casa	 de	 Martim	
Afonso	

Praia	 de	 São	
Vicente	

1470	

4,773,312,868	 2,465,548,602	 Jairê	 Córrego	 afluente	
do	 Ribeira	 do	
Iguape	

1360	

4,751,695,237	 246,900,246	 Toca	do	Bugio	 	 1100	

4,746,503,905	 2,467,602,968	 Mineração	 	 1390	

 
 

 
Figura	5.4-.	Jarra	colonial	com	motivo	floral.	
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Tabela	5.2:	Sítios	arqueológicos	tupiniquins	do	litoral	sul	de	São	Paulo	
Fonte	 Instituição	 Nome	do	Sítio	 CNSA	 Município	 Localidade	 Coordenada	

Simons	1964,	1967;	Scatamacchia	1981,	1984,	2011;	
Barreto	1988;	Moraes	2007	

MAE	USP		 do	Jairê		 	 Iguape		 Mamote/Bairro	
Jairê		

23J	223413	7270491		

Simons	1964,	1967;	Scatamacchia	1981,	1984,	2011;	
Barreto	1988;	Moraes	2007	

MAE	USP	 do	Jairê	 	 Iguape	 Mamote/Bairro	
Jairê	

23J	223413	7270491	

Simons	1964,	1967;	Scatamacchia	1981,	1984,	2011;	
Barreto	1988;	Moraes	2007	

MAE	USP	 do	Jairê	 	 Iguape	 Mamote/Bairro	
Jairê	

23J	223413	7270491	

Simons	1964,	1967;	Scatamacchia	1981,	1984,	2011;	
Barreto	1988;	Moraes	2007	

MAE	USP	 do	Jairê	 	 Iguape	 Mamote/Bairro	
Jairê	

23J	223413	7270491	

Krone	1914;	Scatamacchia	2011;	Moraes	2007		 	 Estação	
Experimental	

	 Iguape	 Morro	da	Espia	 23J	241642	7265429	

Krone	1914;	Scatamacchia	1981,	1984	 	 Fonte	 da	
Saudade	

	 Iguape	 Centro	 23J	241931	7265261	

Scatamacchia	1984,	2011	 MAE	USP	 Jipovura	 	 Iguape	 Morro	do	Jipovura	 23J	229727	7270612	

Scatamacchia	1981,	1984	 MAE	USP	 Largo	da	Matriz	 	 Iguape	 Centro	 23J	241476	7264831	

Scatamacchia	1984	 MAE	USP	 Mamote	 	 Iguape	 Serra	da	Momuna	 23J	223248	7270073	

Scatamacchia	1984,	2011;	Scatamacchia	et	al	1991;	
Scatamacchia	e	Uchôa	1993;	Rambelli	1998;	Moraes	
2007;	Zanettini	Arqueologia	2007	

MAE	USP	 Mineração	 SP00541	 Iguape	 Bairro	Icapara	 23J	250600	7268729	

Scatamacchia	2011	 MAE	USP	 Outerinho	 	 Iguape	 Bairro	Jairê	 23J	227788	7270186	

Scatamacchia	1984,	2011	 MAE	USP	 Sardon	
Icaparinha	

SP00543	 Iguape	

	

Bairro	 Icapara	 -	
centro	da	vila	

23J	250505	7267798	

Krone	 1914;	 Scatamacchia	 1981,	 1984,	 2011;	
Scatamachia	e	Uchôa	1993;	Rambelli	1998	

	 Toca	do	Bugio	 	 Iguape	 Enseada/Loteamen
to	Toca	do	Bugio	

23J	245373	7267083	

Scatamacchia	1981	1984	 MAE	USP	 Zona	Urbana	 	 Iguape	 	 23J	240978	7265016	
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Fonte	 Instituição	 Nome	do	Sítio	 CNSA	 Município	 Localidade	 Coordenada	

Scatamacchia	2011	 MAE	USP	 	 	 Iguape	 Bairro	Icapara	 23J	250730	7268087	

Scatamacchia	2011	 MAE	USP	 	 	 Iguape	 Bairro	Icapara	 23J	250748	7268209	

Scatamacchia	2011	 MAE	USP	 	 	 Iguape	 Bairro	Icapara	 23J	251215	7268312	

Scatamacchia	2011	 MAE	USP	 	 	 Iguape	 Bairro	Icapara	 23J	251646	7268230	

Uchôa	2002	 MAE	USP	 Primo	 	 Ilha	
Comprida	

	 23J	246850	7265343	

Uchôa	e	Garcia	1983;	Calippo	2004	 MAE	USP	 Juruvaúva	3	 SP00665	 Cananéia	 Ilha	Juruvaúva	 22J	800580	7222655	

Cali	2008;	Sallum	2015	 Museu	 Conceição	
de	Itanhaém	

	 	 Itanhaém	 Morro	de	Itaguaçu	 23J	318094	7324339	

Pereira	 Jr	 1965,	 1967;	 Scatamacchia	 1981,	 1984;	
Uchôa	1993;	Maximo	2004;	Moraes	2007	

	 Taniguá	 -	
Estação	7	

	 Peruíbe	 Estação	 Ferroviária	
7	

23J	305346	7316163	

Tibiriça	 1936;	 Drumond	 1950;	 Myazaki	 1977;	
Scatamacchia	1981,	1984;	Moraes	2007	

MAE	USP	 Brastubos	 	 Praia	
Grande	

Forte	de	Itaipu	 23J	357673	7341560	

Cali,	2008	 	 Taniguá	IV,	V,	VI,	
VII	

	 Itanhaém	 Taniguá	 23	J	303811	7314492	

Gonzalez,	2011	
	

NUPEC/CERPA	
	

Sítio	 Anna	
Pimentel	

SP01202	 São	
Vicente	

Boulevard	 Anna	
Pimentel	

23	K	358856	7348539	

Esteves	e	Gonzalez,	2013	 NUPEC/CERPA	 Sítio	 Bacharel	
(associado	 ao	
Anna	Pimentel)	

	 São	
Vicente	

	 23	K	358856	7348539	

Esteves	e	Gonzalez,	2013	 NUPEC/CERPA	 Casa	 de	Martim	
Afonso	

	 São	
Vicente	

Praça	22	de	Janeiro	

	

23	k	359065	7348320	

Sallum	2015;	Cali	2015	 M.	A.	Peruíbe	 Sítio	 Ruínas	 do	
Abarebebê	

	 Peruíbe	 Bairro	Ruínas	 23	J	303655	7314328	
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Fonte	 Instituição	 Nome	do	Sítio	 CNSA	 Município	 Localidade	 Coordenada	

Uchôa,	1997	 MAE	USP	 Sítio	 Ruínas	 do	
Abarebebê	

SP00337	 Peruíbe	

	

Bairro	Ruínas	

	

23	J	302806	7314272	

Secretaria	da	Cultura	de	Peruíbe	 M.	A.	Peruíbe	 	 	 Peruíbe	

	

Centro	

	

23	J	297042	7308478	

Secretaria	da	Cultura	de	Peruíbe	 	 	 	 Peruíbe	 Centro	 23	J	296522	7308735	

Prospecção	Cali,	Sallum	e	Pires,	2013	 M.	A.	Peruíbe	 	 	 Peruíbe	 Centro	 23	J	296819	7308219	

Secretaria	da	Cultura	de	Peruíbe	 	 	 	 Pedro	 de	
Toledo	

Centro	 23	J	273383	7313305	

Pereira	Jr,	1965	 	 	 	 Peruíbe	 Entorno	 das	 Ruínas	
do	Abarebebê	

23	J	302700	7314378	

Secretaria	da	Cultura	de	Peruíbe	 	 	 	 Peruíbe	 	 23J	289484	7310109	
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Figura	5.5-	Vasilhas	tupiniquim	do	litoral	sul	de	São	Paulo.	Fotos	A-C:	Francisco	Noelli;	Foto	D:	Gregório	Ceccantini.	
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Figura	5.6-	Vasilhas	tupiniquim	do	litoral	sul	de	São	Paulo.	Fotos:	Francisco	Noelli.		
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II. Práticas cerâmicas  

Neste capítulo é apresentada a discussão das análises estatísticas das cerâmicas tupiniquim 

coletados no município de Peruíbe (São Paulo) em 2011 referentes às unidades de escavação I, II e 

IV. Para tanto, as análises foram divididas em duas etapas: a) análises descritivas das variáveis de 

classificação, estrutura, acabamento e aspectos técnicos; b) análises inferenciais que englobam a 

análise de agrupamento, teste de independência e análise de correspondência. Ainda, o capítulo 

apresenta um estudo da morfologia das vasilhas semi-inteiras relacionando com as etnotaxonomias 

documentadas no século XVII e o conjunto de fontes históricas e iconográficas do século XVI, focados 

nos estudos de Brochado (1991), Assis (1995), Noelli e Brochado (1998), Montoya (1876), Brochado 

e Monticelli (1994) e Corrêa (2014).  

A produção das vasilhas tupiniquim era feita pelas mulheres, desde a coleta do barro, o 

amassar da argila e o controle da água, até o cuidadoso trabalho de pintura (Staden [1557], 2007). 

No decorrer deste capítulo serão apresentadas algumas vasilhas pintadas de Peruíbe, onde é possível 

observar a grande habilidade das ceramistas nos traços finos e precisos dos motivos pintados.  

 

A-	Distribuição	espacial	–	vertical	e	horizontal	das	peças	

A figura 5.7.A mostra uma imagem de satélite com a delimitação das unidades de 

escavação com material tupiniquim no bairro Ruínas. A figura 5.7.B apresenta a localização das 

unidades identificadas no Bairro Ruínas, a qual em que permitiu estimar que a área desta aldeia 

tupiniquim era de cerca de 320.000 m2, ou seja, um pouco mais de 30 hectares.  

B- Construção	da	vasilha		
Com relação à técnica de construção das vasilhas, não é possível observar uma 

variabilidade técnica, pois a maioria dos artefatos apresentam a técnica do acordelamento. A técnica 

do modelado foi observada em alguns elementos de influência portuguesa tais como apêndices e 

asas, porém de forma isolada. Vale notar também a presença de algumas vasilhas pequenas 

modeladas, provavelmente lamparinas, apresentadas nos Capítulo III e VI desta tese.  
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	A	

	B	

Figura	5.7-	Aldeia	 tupiniquim	no	Bairro	Ruínas	 (Peruíbe).	A-	Localização	das	unidades	de	escavação	
(denominadas	em	todo	o	texto	com	números	romanos	–	Fonte	Google	Earth	BirdEye	2016).	
B-	 Distribuição	 de	 peças	 ao	 longo	 da	 área.	 Os	 números	 romanos	 indicam	 as	 áreas	 com	
ocorrência	de	material;	os	números	nos	eixos	são	latitude	e	longitude	em	graus	decimais;	com	
o	polígono	formado	pela	posição	das	peças	foi	possível	estimar	a	área	de	cerca	de	30	hectares;		
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C- Nível	de	profundidade	
A variável nível de profundidade foi observada para todos os 705 fragmentos de cerâmica. 

Na Tabela 5.3 estão definidos os valores de profundidade correspondentes a cada camada, bem 

como o número e a porcentagem de fragmentos por camada. A mesma mostra que há uma 

diminuição quantitativa de artefatos cerâmicos na camada histórica mais recente (camada A), porém 

não é uma diminuição muito significativa.  

Na figura 5.8 podemos observar o boxplot da variável diâmetro da boca, para cada nível 

de profundidade. Os fragmentos encontrados na camada intermediária (camada C) apresentam 

maior variabilidade de diâmetro (de 9 até 80 cm) conforme mostra o gráfico, indicando uma 

multiplicidade de tamanhos. 

Na camada E, há uma concentração grande de fragmentos (aproximadamente 73%) com 

diâmetro entre 20 e 30 cm. Na tabela 5.4, podemos verificar que o desvio padrão da camada E é o 

menor dentre as 3 camadas. Assim, na camada E há uma prevalência de vasilhas de tamanho médio. 

Dos fragmentos que tiveram o valor de diâmetro da boca registrado, apenas 10% pertencem à 

camada A. Portanto, a análise destes fragmentos com o diâmetro da boca fica restrita. 

Tabela	5.3-	Tabela	de	Frequências	do	Nível	de	Profundidade	
Camada	 Profundidade	 N	 %	

A	 25	a	75	cm	 118	 17	

C	 76	a	115	cm	 377	 53	

E	 Abaixo	de	115	cm	 210	 30	

Total	 	 705	 100	

 

Tabela	5.4.	Medidas	descritivas	do	Diâmetro	da	Boca	por	Nível	de	Profundidade	
Camada	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

A	 6	 10	 25,0	 13,4	 10	 15,0	 22,5	 37,5	 40,0	

C	 46	 73	 31,1	 16,6	 9	 19,3	 28,5	 40,0	 80,0	

E	 11	 17	 28,4	 13,1	 11	 21,0	 27,0	 30,0	 53,0	

Total	 63	 100	 30,1	 15,7	 9,0	 18,5	 27,0	 40,0	 80,0	
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Figura	5.8-	Distribuição	de	diâmetros	da	boca	das	peças	entre	as	profundidades.	
	

A figura 5.9 mostra que a espessura dos fragmentos na camada E variam entre 9 e 20 mm. 

Já na camada C existe uma grande variabilidade da espessura, sendo a camada que apresenta o 

maior desvio padrão de acordo com a Tabela 5.5. Na camada A, mais recente historicamente, há 

uma grande concentração (50%) de fragmentos com espessura entre 12mm e 14mm e é a camada 

que apresenta menor variabilidade.  

Tabela	5.5-	Medidas	descritivas	da	Espessura	do	Fragmento	por	profundidade	
Camada	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

A	 118	 17	 13,3	 1,8	 9,7	 11,8	 13,9	 14,2	 16,9	

C	 369	 53	 13,5	 4,2	 5,3	 10,7	 13,0	 14,8	 27,1	

E	 208	 30	 15,1	 2,7	 9,5	 12,5	 16,0	 16,9	 20,2	

Total	 695	 100%	 13,9	 3,6	 5,3	 11,5	 13,9	 16,1	 27,1	

 
A grande variabilidade de espessura do fragmento observada na camada C, coincidindo 

com a grande diversidade de diâmetro da boca, demonstram a existência de uma multiplicidade de 

tamanhos de vasilhas.  
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Figura	5.9-	Boxplot	com	distribuição	de	diâmetros	da	boca	das	peças	entre	as	profundidades.	

Os dados demonstram que na camada A não há grande variação de espessura, 

predominando as vasilhas com paredes mais finas. As vasilhas pré-coloniais indígenas, comumente, 

possuíam maior variação de espessura quando comparadas com as vasilhas coloniais. Tal informação 

concorda com a ideia de que o material da camada A compreende um período inicial do processo de 

colonização portuguesa na região. 

D- Espessura	do	Fragmento	

A espessura dos fragmentos será relacionada com outras variáveis tecnológicas, tais como 

queima, acabamento e alisamento. A espessura do fragmento foi observada em 695 fragmentos de 

um conjunto de 705.  

A partir da figura 5.10 e da tabela 5.6 podemos identificar que a espessura dos fragmentos 

apresentou uma variação de 5 a 23 mm, com exceção de alguns outliers (valores extremos). 

Os dados sugerem uma diversidade de espessuras de parede, variando entre muito finas e 

muito grossas. No entanto, como observamos na tabela 5.5, a variação é maior nas camadas mais 

recuadas no tempo.  

 

 

Tabela	5.6Medidas	descritivas	da	Espessura	dos	Fragmentos	totais	
N	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

695	 13,9	 3,6	 5,3	 11,5 13,9	 16,1	 27,1	
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Figura 5.10- Boxplot da espessura dos fragmentos 

Temos na figura 5.11 uma representação da dispersão dos fragmentos em relação a duas 

variáveis: no eixo horizontal temos o diâmetro da boca e no eixo vertical temos a espessura do 

fragmento. Essa informação, em conjunto com o coeficiente de correlação, que foi igual a -0,0009 

indicam que não parece haver relação linear entre espessura do fragmento e diâmetro da boca. 

 

E- Diâmetro	da	Boca	

O diâmetro de boca foi observado em 63 dos 705 fragmentos, conforme a figura 5.12 e 

tabela 5.7. Há uma concentração de fragmentos com diâmetro da boca pequeno, sendo que 50% 

deles possui boca com diâmetro menor ou igual a 27 cm. Os valores observados variam entre 9 e 75 

cm, porém observa-se também um valor outlier de 80 cm. 
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Figura	5.11-	Diagrama	de	Dispersão	relacionando	à	Espessura	do	Fragmento	e	Diâmetro	da	boca	

O diâmetro da boca é um bom indicador do tamanho e formato da vasilha ao qual o 

fragmento pertence. Por isso, ele será analisado em conjunto com outras variáveis ao longo deste 

trabalho sempre que a amostra tiver tamanho suficiente para a análise. 

Tabela	5.7-	Medidas	descritivas	do	Diâmetro	da	Boca.	
N	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

63	 30,1	 15,7	 9,0	 18,5	 27,0	 40,0	 80,0	

	

F- Variantes	da	Forma	e	Posição	da	Borda	e	Pescoço	

A variável Variantes da forma e posição da borda e pescoço foi observada em 168 dos 705 

fragmentos. A tabela 5.8 mostra que metade dos fragmentos pertence à categoria direta vertical. Já 

a variável carenada aparece em segundo lugar e compreende 20% do material. A cambada 

representa cerca de 11% dos fragmentos.  
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Figura	5.12-	Boxplot	do	Diâmetro	da	boca	

Tabela	5.8.	Tabela	de	Frequências	das	Variantes	da	Forma	e	Posição	da	Borda	e	Pescoço	
Variante	 N	 %	

Direta	vertical	 84	 50	

Carenada	 33	 20	

Cambada	 18	 11	

Direta	inclinada	interna	 15	 9	

Reforçada	internamente	 9	 5	

Extrovertida	 9	 5	

Total	 168	 100	

 

A figura 5.13 exibe o boxplot do diâmetro da boca por variantes da forma e posição da 

borda e pescoço. O gráfico mostra que a variante direta vertical tem diâmetro da boca bastante 

variado, contendo valores de 9 a 80 cm, com concentração (25%) de fragmentos entre 20 e 22 cm. 

A variante carenada apresenta menor variabilidade e maior mediana, com maior concentração (50%) 

em diâmetros maiores que 35 cm. 

Com base nessas observações, a variante cambada apresenta menor variabilidade e menor 

diâmetro da boca. A variante direta inclinada interna apresenta alta concentração de fragmentos 

com diâmetro menor que 30 cm.  
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Figura	5.13-		Boxplot	do	Diâmetro	da	boca	por	Variantes	da	forma	e	posição	da	borda	e	pescoço.	

A borda cambada pode aparecer nas camuciajura (container de líquidos), como observado 

na figura 5.14. 

 
Figura	5.14-	vasilha	pequena.	
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As nhaempepó eram usadas para funções específicas e exclusivas: 1) processar alimentos; 

2) processar bebidas. Específicas por causa da alteração de sabor que poderia causar, por exemplo, 

uma nhaempepó usada para fazer comida se também fosse utilizada para fazer bebida.  

Ainda, as nhaempepós eram comumente usadas pelos povos tupinambá e tupiniquim do 

litoral sul de São Paulo na fermentação de raízes secas, principalmente a mandioca - tanto para o 

cauim quanto para os beijus ou mesmo a farinha uiatán. As raízes secas são colocadas na água e 

deixadas fermentar, em seguida, são retiradas e secas na fumaça em cima do fogo. As raízes secas 

são denominadas de carimã (Staden, 1557, 2007).  

Os primeiros relatos sobre a produção do cauim remetem ao século XVI e foram fornecidos 

pelos cronistas europeus, que apontavam a existência de uma diversidade morfológica de vasilhas 

usadas, tanto no preparo, como na fermentação e consumo da bebida (Noelli e Brochado, 1998). 

Staden (1557, 2007) também menciona uma vasilha “queimada”, denominada de inhêpoan, 

destinada ao preparo de farinha torrada feita de carne ou peixe secos e desfiados e depois cozidos. 

Sobre a produção do cauim, eram as mulheres as responsáveis pelo seu preparo. Na etapa final, a 

mandioca era mastigada pelas meninas e adicionadas numa vasilha especial (Staden 1557, 2007).  

No caso dos tupiniquim, o cauim era feito com a mandioca. O preparo consistia em 

descascar, lavar, e cozinhar a mandioca até amolecer o suficiente para ser mastigada. O caldo 

produzido pelo cozimento era transferido para o interior de uma outra vasilha, denominada de 

Camocim. Assim, os pedaços mastigados eram cuspidos no caldo para então formar o conteúdo que 

deveria ser fermentado. Tal processo de fermentação ocorria por um período de dois a três dias 

(Brochado, 1991; Noelli e Brochado, 1998). 

Os tratamentos de superfície das nhaempepós são observados na face externa das vasilhas, 

sendo os mais comuns são o corrugado, escovado, espatulado e liso, podendo, em alguns casos, 

apresentar tratamento ungulado, ponteado em meia lua, estocados ou incisos na metade superior 

da vasilha como pode ser visto nas figuras 5.16 e 5.17 (Noelli, 2000; Corrêa, 2014). Já na figura 

5.16 o estocado ocorre na peça inteira e há uma borda cambada. 
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Figura	5.15-	Ungulado	na	metade	superior	da	vasilha.	

 

 
Figura	5.16.	Tratamento	estocado.	
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Figura	5.17.	Parede	cambada	com	mudança	de	direção	formando	uma	dupla	inflexão,	com	espessura	de	parede	de	8.29	mm.	Marcas	de	polimento	na	face	

externa	e	interna.		Imagens	extraídas	da	obra	de	Staden	(1557)	
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A figura 5.18 mostra a reconstrução de uma vasilha com a borda reforçada internamente. 

A figura 5.19 apresenta uma vasilha com borda vertical direta, encontrada na camada mais recuada 

no tempo. A figura 5.20 apresenta outro desenho de uma vasilha com borda vertical direta coletada 

em Peruíbe. 

 

 
Figura	5.18.	Borda	reforçada	internamente.	

 

 A 	B 	C 

Figura	5.19-		Vasilha	com	borda	levemente	introvertida	(PRB	6181),	tamanho	médio,	diâmetro	da	boca	
de	25	cm,	unidade	II,	camada	E,	com	marcas	de	alisamento	e	polimento.	
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Figura	5.20-	Desenho	da	borda	vertical	direta	por	Carolina	Guedes	

As vasilhas denominadas de cambuchi caguabã estão associadas ao consumo de cauim. 

Elas costumam ser pequenas com diâmetro de boca entre 12 a 34 cm e formas ora conoidais com 

contorno simples, ora restringidas com contorno infletido ou ainda abertas e levemente restringidas 

com contorno complexo (Noelli, 2000, Brochado, Monticelli, 1994). As formas mais comuns são 

simples e possuem tratamento alisado, corrugado ou ungulado, por vezes pintura (Noelli, 2000, 

Brochado e Monticelli, 1994).  

A figura 5.21 apresenta um cambuchi caguabã com borda vertical direta (levemente 

infletida). Esta vasilha possui bordas extrovertidas com acabamento liso. Muitos cronistas apontam 

para o uso de cabaças como objeto para o consumo de bebidas. Elas eram denominadas de cuias, 

sendo e utilizadas para os fermentados e mingaus (Brochado, 1991). No entanto, esse tipo de 

material não é facilmente encontrado em contextos arqueológicos, uma vez que não se preserva por 

um longo período.  

Já a presença da borda vertical direta pode permitir o acesso ao conteúdo da vasilha mais 

facilmente, quando comparada com à borda cambada ou inclinada, facilitando movimentos para a 

preparação de alimentos, tais como: mexer ou misturar ingredientes. Da mesma forma, ela pode 

servir como recipiente para guardar bens que precisam ser acessados constantemente (Rice, 1987, 

2015).  
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Figura	5.21-	Vasilha	cambuchi	caguabã.	Imagens	de	de	Bry	(1592)	
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A variável borda vertical direta está associada à diversidade de tamanho das vasilhas. No 

entanto, observa-se uma concentração levemente maior em vasilhas de tamanho médio.  

Na figura 5.22 temos uma vasilha com a borda extrovertida, provavelmente uma 

nhaempepó. 

	 	A  B 

Figura	5.22-	Nhaempepó	com	borda	extrovertida	(PRB	2288).	A-	face	externa;	B-desenho	do	perfil.		

A borda carenada é um padrão estilístico associado às vasilhas tupinambá, geralmente, em 

tigelas para servir de forma coletiva, possuindo aberturas grandes, profundidades rasas e reforço 

interno. O contorno de abertura das tigelas pode ser tanto oval quanto circular, ou ainda 

quadrangular (Corrêa, 2014).  

A maioria das tigelas com bordas carenadas encontradas em Peruíbe possuem diâmetro de 

boca grande, conforme o a figura 5.13. Entre os tupiniquim do litoral sul paulista, as tigelas pintadas 

com bordas carenadas, eram denominadas de nhaén (Staden, 1557, 2007), e compreendiam 

vasilhas para comer carne humana - possivelmente a única vasilha pintada internamente, onde era 

servido “alimento” (com. Pessoal. Noelli, 2007). A maioria das formas encontradas são ovais, 

elípticos ou quadradas, possuem bordas reforçadas e pintura policroma tanto nas bordas quanto no 

interior das vasilhas (Brochado et al., 1990; Brochado, 1991; Brochado e Monticelli, 1994).  

Na figura 5.23 temos uma tigela nhaén com tratamento pintado na face interna. A figura 

apresenta, também, uma associação com a ilustração de T. D. de Bry de 1572. 

Foram observadas também tigelas carenadas com diâmetros de boca médios, na camada 

histórica mais recente (figura 5.25). Os dados apontam para a recorrência de um padrão morfológico 

nas três camadas estudadas, mas com a diminuição de tamanho das vasilhas na camada mais 

recente, possivelmente devido ao impacto dos primeiros anos de colonização portuguesa em Peruíbe. 

Ou, ainda, podemos pensar sobre o uso dessas vasilhas menores por crianças ou para o consumo 

individual.  

Na figura 5.26 pode-se ver uma borda carenada de tamanho médio.  

A figura 5.27 mostra uma vasilha coletada em Peruíbe com a borda direta inclinada interna. 

A vasilha apresenta pintura policroma na face interna e tratamento beliscado na face externa. Foi 

encontrado somente um exemplar desse tipo de vasilha no contexto de Peruíbe. 
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A figura 5.28 mostra um boxplot da variante da forma e posição da borda e pescoço pela 

espessura do fragmento. Todas as variantes apresentam mediana similar, mas as variantes reforçada 

internamente, direta inclinada e direta vertical apresentam maior variabilidade de acordo com a 

tabela 5.10 

A grande variabilidade da variante reforçada internamente se deve à presença de um 

outlier. Ou, ainda, podemos pensar numa variabilidade estilística, ou mesmo uma decisão estética, 

sendo que tais variáveis estariam ligadas à sua funcionalidade. Algumas questões podem ser 

colocadas. Por que vasilhas pequenas, de paredes espessas, necessitariam de reforço interno? Seria 

por razão da qualidade da pasta que seria friável e, portanto, mais quebradiça?  
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Figura	5.23-.	Nhaén,	grande:	unidade	II,	camada	E,	borda	carenada,	lábio	apontado,	pintura	na	face	interna:	engobo	branco,	linhas	vermelhas,	faixa	vermelha.	

Fotos	Gregório	Ceccantini.	Reconstrução	digital	Carolina	Guedes	
.
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 A 
 

 B 
Figura	5.24-	Fragmentos	de	vasilha	pintada	(PRB	953).	A-	perfil	de	borda	com	núcleo	escuro;	B-	Engobo	

branco	e	faixas	vermelhas.	Fotos	Francisco	Noelli.	

 

Figura	5.25-	Tigela	(PRB	953)	de	tamanho	médio:	unidade	II,	camada	A,	borda	carenada,	lábio	apontado.	
Pintura	na	 face	 interna:	engobo	branco,	 linhas	vermelhas,	 faixa	vermelha.	 Fotos	Gregório	
Ceccantini.	Reconstrução	digital	Carolina	Guedes.		
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 A  B  C 

Figura	5.26-	Borda	carenada,(PRB	1686)	média.	Unidade	II,	camada	E,	diâmetro	da	boca	30	cm,	espessura	da	
parede	grossa	com	16.74	mm,	lábio	reforçad.	Pintura	face	interna:	engobo	branco,	faixa	vermelha.	
Faixa	vermelha	na	face	externa.	Desenho	Carolina	Guedes.		

 

 

  

 

Figura	 5.27-Vasilha	 com	 borda	 inclinada	 interna	 (PRB	 2217).	 Unidade	 II,	 camada	 C,	 acabamento	
beliscado	 na	 face	 externa,	 presença	 de	 pintura	 policroma	 na	 face	 interna,	 borda	 direta	
inclinada	interna,	lábio	aplanado.	Foto	Gregório	Ceccantini.	Desenho	Carolina	Guedes.	
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Tabela	5.9-	Medidas	descritivas	da	Espessura	do	Fragmento	por	Variantes	da	forma	e	posição	da	borda	
e	pescoço	

Variante	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	quartil	 Mediana	 3º	quartil	 Max	

Direta	vertical	 83	 51	 13,9	 3,4	 6,8	 11,3	 13,5	 14,8	 24,3	

Carenada	 31	 19	 13,5	 2,4	 10,0	 11,7	 13,1	 14,4	 19,7	

Cambada	 18	 11	 12,8	 2,5	 5,6	 12,3	 13,0	 13,8	 18,0	

Direta	inclinada	interna	 12	 7	 12,9	 3,0	 8,1	 11,3	 13,3	 14,5	 18,8	

Reforçada	internamente	 9	 6	 14,3	 4,0	 11,4	 12,2	 13,2	 14,6	 24,5	

Extrovertida	 9	 6	 14,5	 3,0	 11,0	 13,1	 14,5	 15,0	 21,4	

Total	 162	 100	 14,7	 3,1	 5,6	 11,7	 13,3	 14,7	 24,5	

 

 
Figura	5.28-	Boxplot	da	Espessura	do	Fragmento	por	Variantes	da	forma	e	posição	da	borda	e	pescoço.	

 

As figuras 5.29 e 5.30 apresentam bordas reforçadas internamente, ambas com espessuras 

medianas, porém presentes em camadas históricas diferentes. A borda (PRB 6318) com pintura na 

face interna foi encontrada na camada mais superficial (A), enquanto a borda (PRB 6419) na camada 

mais profunda (E). 
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  A  B 
 

Figura	5.29-	Borda	reforçada	internamente	I	(PRB	6318).	Unidade	II,	camada	A-	Lábio	arredondado.	
Pintura	na	face	interna:	engobo	branco,	faixa	vermelha.	B-	Desenho	de	perfil	da	peça.	Foto	
Gregório	Ceccantini.	Desenho	Carolina	Guedes	

 

  

 	 
  

Figura	5.30-	Borda	reforçada	internamente	II	(PRB	6419).	Unidade	II,	camada	E-	lábio	arredondado,	sem	
pintura	aparente.	Foto	Gregório	Ceccantini.	Desenho	Carolina	Guedes.		

 
A figura 5.32 apresenta uma tigela grande coletada na camada C, com borda reforçada 

internamente e pintura policroma. Presença de um banho avermelhado na face externa.  
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	A	 	B	  C 
Figura	5.31.	Borda	reforçada	 internamente	 III	 (PRB	1686)	grande	com	diametro	da	boca	de	50	cm.	

Unidade	II,	camada	C,	espessura	da	parede	de	14.79	mm,	lábio	reforçado,	pintura	face	interna:	
engobo	branco,	faixa	vermelha.	Banho	vermelho	na	face	externa.	Desenho	Carolina	Guedes.	

A tabela 5.10 apresenta a frequência absoluta de fragmentos referentes tanto aos níveis 

de profundidade quanto às variantes da forma e posição da borda e pescoço. Entre parênteses estão 

as porcentagens com relação ao total de fragmentos por camada. Aparentemente a distribuição da 

característica de variante manteve-se similar nas camadas, indicando um padrão tecnológico que se 

manteve ao longo do tempo.  

Tabela	5.10-	Tabela	de	Frequências	de	Variantes	da	Forma	e	Posição	da	Borda	e	Pescoço	com	Nível	de	
Profundidade	

	 	 Camada	 	 	

Variante	 A	 C	 E	 Total	

Direta	vertical	 13			(54%)	 57			(50%)	 14			(48%)	 84			(50%)		

Carenada	 5			(21%)	 20			(17%)	 8			(28%)	 33			(20%)	

Cambada	 4			(17%)	 11			(10%)	 3			(10%)	 18			(11%)	

Direta	inclinada	interna	 1					(4%)	 12			(10%)	 2					(7%)	 15					(9%)	

Reforçada	internamente	 0					(0%)	 8					(7%)	 1					(3%)	 9					(5%)	

Extrovertida	 1					(4%)	 7					(6%)	 1					(3%)	 9					(5%)	

Total	 24	(100%)	 115	(100%)	 29	(100%)	 168	(100%)	

 
A figura 5.32 mostra uma vasilha pequena com a borda extrovertida. A forma sugere o uso 

para consumo de bebidas, porém é bem diferente das demais vasilhas que possuem a mesma função.  
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Figura	5.32-	Vasilha	com	borda	extrovertida	(PRB	2217).	Unidade	II,	camada	C.	Foto	Gregório	Ceccantini.	
Desenho	Carolina	Guedes.	

G- Variantes	da	Forma	do	Lábio	

Foram observados 191 fragmentos que possuíam a variante da forma do lábio dos 705 

fragmentos totais. A variante arredondada aparece em 50% das observações. Já o aplanado e 

reforçado, com 19% e 18% respectivamente (Tabela 5.11). 

A figura 5.33 apresenta o boxplot do diâmetro da boca por categoria das variantes da forma 

do lábio, e indica que a variante reforçado apresenta valor mediano de diâmetro da boca maior que 

as demais categorias. Na Tabela 5.12, observa-se que as outras três categorias - apontado, aplanado 

e arredondado apresentam medianas parecidas e distribuições assimétricas ao redor da mediana. A 

categoria aplanado apresenta o maior valor de diâmetro da boca (80cm) enquanto que a apontado 

apresenta o diâmetro mínimo.  

 

 

 

Tabela	5.11-	Tabela	de	Frequências	das	Variantes	da	Forma	do	Lábio	

Variante	 N	 %	

Arredondado	 94	 50	

Aplanado	 37	 19	
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Reforçado	 35	 18	

Apontado	 19	 10	

Biselado	 6	 3	

Total	 191	 100	

 

 
Figura	5.33-	Boxplot	do	Diâmetro	da	boca	por	Variantes	da	Forma	do	Lábio	

Pela tabela 5.12, nota-se que as categorias apresentam medianas parecidas, mas as 

categorias apontado e reforçado apresentam menor variabilidade que as demais. Este dado concorda 

com a ideia de que as tigelas com borda reforçada não possuíam grande variação morfológica com 

relação à espessura das paredes.  

Os dados sugerem que as vasilhas com a variante reforçado possuem tamanhos maiores 

comparadas com as demais variantes. Isso se deve ao fato de as vasilhas reforçadas poderem estar 

associadas com grandes vasilhas.  

 

Tabela	5.12-	Medidas	descritivas	do	Diâmetro	da	Boca	por	Variantes	da	Forma	do	Lábio	
Variante	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

Arredondado	 25	 43	 28,8	 15,9	 10,0	 17,0	 25,0	 40,0	 66,0	

Aplanado	 13	 22	 29,9	 20,0	 12,0	 15,0	 21,0	 40,0	 80,0	

Reforçado	 11	 19	 36,0	 12,1	 18,0	 27,5	 35,0	 45,0	 53,0	

Apontado	 9	 16	 22,8	 13,8	 9,0	 12,0	 20,0	 30,0	 52,0	

Total	 58	 100	 29,5	 16,1	 9,0	 17,3	 25,0	 40,0	 80,0	
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A figura 5.34 apresenta o boxplot da espessura do fragmento por categorias das variantes 

da forma do lábio. Pela tabela 5.13, nota-se que as categorias apresentam medianas parecidas, mas 

as categorias apontado e reforçado apresentam menor variabilidade que as demais.  

 
Figura	5.34-	Boxplot	da	Espessura	do	Fragmento	por	Variantes	da	Forma	do	Lábio	

As vasilhas maiores se, por um lado, facilitam o acesso ao conteúdo da vasilha, por outro, 

dão segurança para o transporte das mesmas (Rice 1987, 2015). Vale notar que a borda aplanada 

foi encontrada na nhaempepó da figura 5.35. 

 

 

 

Tabela	5.13-		Medidas	descritivas	da	Espessura	do	Fragmento	por	Variantes	da	Forma	do	Lábio	
Variante	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

Arredondado	 93	 52	 14,6	 3,6	 8,1	 12,5	 14,2	 15,4	 24,5	

Aplanado	 35	 20	 13,8	 3,4	 6,8	 11,2	 13,4	 15,1	 21,0	

Reforçado	 34	 19	 13,6	 2,2	 10,4	 12,2	 13,5	 14,4	 19,7	

Apontado	 16	 9	 12,6	 2,8	 5,6	 12,0	 12,5	 13,3	 18,6	

Total	 178	 100	 14,1	 3,3	 5,6	 12,0	 13,7	 15,0	 24,5	
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 A  B 

 C 

Figura	5.35-	Nhaempepó	da	Unidade	V,	camada	E.	A	e	B-	Borda	aplanada;	C-	Corrugado	na	face	externa.	
Fotos	de	Gregório	Ceccantini.	

Na figura 5.36 é apresentada uma representação gráfica da análise de correspondência de 

camadas por variantes da forma do lábio. Os tipos de lábio reforçado e arredondado não estão 

associados com as camadas, uma vez que pelo eixo X, as duas variáveis estão mais próximas do 

ponto (0,0). Já a variante aplanado encontra-se associado à camada A e o apontado entre as 

camadas A e C. O tipo biselado não foi considerado, pois possuem apenas 6 fragmentos que estão 

todos na camada E.  

No entanto, o teste de independência baseado na tabela 5.14, mostra que não há evidência 

de associação das variantes da forma e posição da borda e pescoço com as camadas.  

Na análise de correspondência a tabela 5.14 serviu de base para a figura 5.36 das duas 

variáveis. Os tipos de lábio reforçado e arredondado não estão associados com as camadas, uma vez 
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que pelo eixo X, as duas variáveis estão mais próximas do ponto (0,0). Já a variante aplanado 

encontra-se associada à camada A, e o apontado entre as camadas A e C. O tipo biselado não foi 

considerado, pois possuem apenas 6 fragmentos que estão todos na camada E.  

Tabela	5.14	-	Frequências	de	Variantes	da	Forma	do	Lábio	com	Nível	de	Profundidade	
	 Camada	 	

Variante		 A	 C	 E	 Total	

Arredondado	 15			(58%)	 59			(49%)	 20			(44%)	 94			(49%)	

Aplanado	 4			(15%)	 23			(19%)	 10			(22%)	 37			(19%)	

Reforçado	 5			(19%)	 23			(19%)	 7			(16%)	 35			(18%)	

Apontado	 2					(8%)	 15			(13%)	 	2					(4%)	 19			(10%)	

Biselado	 0					(0%)	 0					(0%)	 6			(13%)	 6					(4%)	

Total	 26	(100%)	 120	(100%)	 45	(100%)	 191	(100%)	

	

De uma maneira geral, devido à baixa quantidade de bordas, as conclusões ficaram 

restritas. A variante arredondado aparece em número constante em todas as camadas. Já a variante 

aplanado parece constante se mantida em todas as camadas. Finalmente, a variante apontado 

aparece mais na C – a única que apresentou uma pequena diferença nos resultados.  

 

 

5.36-	Mapa	de	Análise	de	Correspondência	das	Camadas	por	Variantes	da	Forma	do	Lábio	
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H- Contorno	Específico	
A variável Contorno Específico foi registrada para 691 fragmentos dos 705 estudados nesta 

análise, sendo 88% dos fragmentos classificados na categoria Simples (sem mudança repentina de 

direção), como apresentado na tabela 5.15.  

Tabela	5.15-	de	Frequências	do	Contorno	Específico	
Contorno	 N	 %	

Simples	 611	 88	

Infletido	 80	 12	

Total	 691	 100	

 

Na tabela 5.16 temos informações sobre o diâmetro da boca de acordo com as categorias 

de contorno específico. O contorno simples e o infletido apresentam medianas similares, porém o 

contorno simples possui variabilidade levemente maior. Podemos perceber que fragmentos com 

diâmetro da boca maior que 50 cm dificilmente terão o contorno específico infletido. 

 

Tabela	5.16-	Medidas	descritivas	do	Diâmetro	da	Boca	por	Contorno	Específico	
Contorno	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

Simples	 42	 71	 32,0	 16,5	 9,0	 21,0	 28,5	 41,5	 80,0	

Infletido	 17	 29	 27,1	 13,8	 10,0	 15,0	 30,0	 35,0	 53,0	

Total	 59	 100	 30,5	 15,8	 9,0	 19,5	 30,0	 40,0	 80,0	

	

Este dado sugere que os fragmentos que apresentando contorno infletido compreendem 

vasilhas menores, se comparadas àquelas apresentando contorno simples.  
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Figura	 5.37-	Nhaempepó	 pequeno;	 borda	 cambada	 (PRB	 6206):	 contorno	 infletido.	 Unidade	 II,	
camada	A-	diâmetro	de	boca	20	cm,	classe	estrutural	restringida	(boca	menor	que	a	vasilha),	
lábio	 apontado,	 ungulado	 na	 face	 externa.	 Foto	 Marianne	 Sallum.	 Desenho	 Carolina	
Guedes.	

Na figura 5.37 pode-se observar uma vasilha com borda cambada, apresentando contorno 

infletido com espessura de parede e diâmetro de boca pequenos. A mesma foi coletada na camada 

mais recente A, área onde há um aumento das vasilhas menores, se comparadas às com as camadas 

C e E.  

A partir da tabela 5.17 e figura 5.38 obtemos informações da espessura do fragmento de 

acordo com o contorno específico e observamos comportamento parecido com a variável diâmetro 

da boca, em que o contorno infletido tem menor variabilidade dos dados. 

 
Figura	5.38-	Boxplot	do	Diâmetro	da	boca	por	Contorno	Específico.	

Observa-se pela tabela 5.17 que houve uma leve mudança na proporção de fragmentos 

com contorno específico simples e infletido ao longo do tempo. É possível perceber um aumento do 

contorno infletido da camada E para a camada A.  
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Tabela	5.27-	Medidas	descritivas	da	Espessura	do	Fragmento	por	Contorno	Específico	
Contorno	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

Simples	 605	 89	 14,0	 3,7	 5,3	 11,5	 13,9	 16,2	 27,1	

Infletido	 78	 11	 13,6	 2,5	 5,6	 12,2	 13,3	 14,7	 19,7	

Total	 683	 100	 13,9	 5,3	 11,5	 13,9	 13,9	 16,1	 27,1	

	

Observa-se pela tabela 5.18 que houve uma leve mudança na proporção de fragmentos 

com contorno específico simples e infletido ao longo do tempo. É possível perceber um aumento do 

contorno infletido da camada E para a camada A.  

	

 

Figura	5.39-		Boxplot	da	Espessura	do	Fragmento	por	Contorno	Específico.	

No entanto, o teste de independência sugere não haver evidencia de que o contorno 

específico tenha relação com as camadas 5.18. Assim, podemos concluir que o nível de significância 

de 5% não permite associar contorno específico com profundidade 

 

Tabela	5.18-	Tabela	de	Frequências	de	Contorno	Específico	com	Nível	de	Profundidade	

	 	 Camada	 	 	

Contorno	 A	 C	 E	 Total	

Simples	 100			(85%)	 320			(87%)	 191			(93%)	 611		(88%)	

Infletido	 18			(15%)	 47			(13%)	 15					(7%)	 80			(12%)	
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Total	 118	(100%)	 367	(100%)	 206	(100%)	 (100%)	

 

I- Acabamento	de	Superfície	da	Face	Externa	–	Plástico	

A variável acabamento de superfície da face externa em relação a plástico foi registrada 

para 208 dos 705 fragmentos encontrados. Pela tabela 5.19 tem-se que a maioria deles (66%) tem 

acabamento corrugado. 

 

5.19-	Tabela	de	Frequências	do	Acabamento	de	Superfície	da	Face	Externa	-	Plástico	
Acabamento	 N	 %	

Corrugado	 138	 66	

Ungulado	 47	 23	

Escovado	 13	 6	

Ungueal	liso	 10	 5	

Total	 208	 100	

 
Na tabela 5.20, vemos a relação entre o acabamento de superfície da face externa em 

relação ao plástico com o diâmetro da boca. O diâmetro da boca foi registrado para apenas 13 

fragmentos com esses acabamentos. O acabamento corrugado apresenta maior média e desvio 

padrão de diâmetro de boca.  

Tabela	5.20-		Medidas	Descritivas	do	Diâmetro	da	Boca	por	Acabamento	de	Superfície	da	Face	Externa	
–	Plástico	

Acabamento	 N	 Média	 DP	

Corrugado	 3	 48,3	 32,5	

Ungulado	 8	 18,6	 7,6	

Escovado	 1	 30,0	 -	

Ungueal	Liso	 1	 10,0	 -	

Total	 13	 25,7	 19,8	

 
Quando o acabamento é analisado com a espessura do fragmento, a tabela 5.21 indica que 

o acabamento corrugado apresenta o maior valor médio e mediano e o acabamento ungulado 

apresenta a menor espessura média e mediana. Portanto, o acabamento corrugado parece estar 

associado aos fragmentos mais grossos, enquanto que o acabamento ungulado parece estar 

associado aos fragmentos mais finos.  

Em relação ao nível de profundidade, a tabela 5.22 indica que houve uma redução da 

proporção de fragmentos com o acabamento corrugado da camada E (89%) para a camada C (41%). 

Nesta transição de camadas, os fragmentos com o acabamento ungulado passaram a ser mais 

frequentes, passando de 6% dos fragmentos na camada E para 43% dos fragmentos na camada C.  
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Tabela	5.21-	Medidas	descritivas	da	Espessura	do	fragmento	por	Acabamento	de	superfície	da	face	
externa	–	Plástico	

Acabamento	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

Corrugado	 136	 67	 15,1	 2,6	 6,8	 14,4	 16,0	 16,6	 21,3	

Ungulado	 45	 22	 13,4	 3,2	 5,6	 12,1	 13,4	 15,0	 21,5	

Escovado	 13	 6	 14,4	 2,7	 11,1	 12,1	 14,3	 15,4	 20,1	

Ungueal	liso	 10	 5	 13,8	 2,4	 8,3	 12,9	 14,1	 14,9	 17,5	

Total	 204	 100	 14,6	 2,8	 5,6	 12,7	 15,5	 16,5	 21,5	

 

Tabela	 5.22-	 Frequências	 de	 Acabamento	 de	 superfície	 da	 face	 externa	 -	 Plástico	 com	 Nível	 de	
Profundidade	

	 	 Camada	 	 	

Acabamento	 A	 C	 E	 Total	

Corrugado	 11			(44%)	 30			(41%)	 97			(89%)	 	138			(66%)		

Escovado	 4			(16%)	 7					(9%)	 2					(2%)	 13					(6%)	

Ungulado	 8			(32%)	 32			(43%)	 7					(6%)	 47			(23%)	

Ungueal	liso	 2					(8%)	 5					(7%)	 3					(3%)	 10					(5%)	

Total	 	25	(100%)	 74	(100%)	 	109	(100%)	 208	(100%)	

	

Na análise de correspondência, a tabela 5.22 foi a base para o mapa de correspondência 

da figura 5.40, mostrando que o acabamento corrugado está mais próximo à camada E no eixo X e, 

portanto, mais associado a ela. Da mesma forma, os acabamentos escovado, ungulado e ungueal 

liso quando observados no eixo X, relacionam-se com as camadas A e C. A análise de correspondência 

concorda com os dados da análise descritiva desta variável.  Não foi possível efetuar o teste de 

independência uma vez que uma das caselas apresentou um valor baixo de acabamento de superfície 

da face externa. 
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Figura	5.40-	Mapa	de	Análise	de	Correspondência	das	Camadas	por	Acabamento	de	Superfície	da	Face	
Externa	–	Plástico	

A maioria das cerâmicas com tratamento corrugado foram observadas em vasilhas maiores 

e nas camadas mais recuadas no tempo. O tratamento ungulado presente nas vasilhas menores, 

aparece em maior número na camada histórica mais recente. Esta mudança de tamanho e 

tratamento das vasilhas pode estar relacionada com aos efeitos do período inicial de colonização 

portuguesa na região.  

A figura 5.41 apresenta uma vasilha com base cônica, com tratamento corrugado 

(nhaempepó) encontrado no nível de profundidade C.  

Ainda, no nível C de profundidade, foi coletada outra nhaempepó, porém com a base plana 

(figura 5.42). A base plana pode ser uma influência portuguesa ou, ainda, uma característica própria 

dos tupiniquins de Peruíbe, no entanto, falta mais elementos para afirmar tal hipótese. Geralmente, 

as nhaempepó encontradas em várias partes do Brasil apresentam a base cônica, que permite a 

fixação da vasilha no solo e, ao mesmo tempo, suportam maior quantidade de líquidos para 

fermentação do cauim. Da mesma forma, elas costumam ser reforçadas para que a parte inferior 

possa se manter estável quando enterrada (Brochado e Monticelli, 1994; Brochado, 1991).  

Na figura 5.43 observa-se uma vasilha pequena ungulada na camada histórica mais recente 

(A).  

O acabamento escovado aparece em todos os níveis de profundidade, porém em maior 

número nas camadas mais recentes. Este tipo de acabamento é onipresente no Brasil, aparecendo 

inclusive nas vasilhas tupinambá e guarani antes da colonização - porém também aparece em Gana 

e em algumas regiões de Angola na África. O acabamento escovado pode estar atuando como um 
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denominador comum entre as vasilhas tupiniquim e as vasilhas com traços africanos identificadas 

em Peruíbe (com. Pessoal Symanski, 2017).  

Os fragmentos escovados das camadas C e E apresentam espessuras maiores comparados 

com aos fragmentos da camada A, conforme mostra a figura 5.44. Da mesma forma, observa-se 

uma grande variedade de tipos de acabamento escovado. Alguns escovados podem estar associados 

a padrões estéticos africanos, como na figura 5.44 B, C e E.  
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Figura	5.41-	Nhaempepó.	Fotos	Vitor	Barão	3D.	Reconstrução	digital	Carolina	Guedes.	
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Figura	5.42-.	Nhaempepó.	Foto	Vitor	Barão	3D.	Reconstrução	digital	Carolina	Guedes.	
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 A  B 

Figura	5.43-	Vasilhas	com	acabamento	ungulado.	Vasilha	pequena	com	acabamento	ungulado	(PRB	
6203),	unidade	I,	camada	A.	Foto:	Gregório	Ceccantini.	

 

 A  B 

	C	 	D	
Figura	 5.44-	 Peças	 diversas	 com	 tratamentos	 de	 superfície	 escovados	 encontrados	 em	 unidades	

diferentes.	A-	Unidade	II,	camada	C,	espessura	15.36	mm	(PRB	6195);	B-	Unidade	II,	camada	A,	
espessura	5.60	mm	(PRB	3340);	C-	Unidade	II,	camada	A	(PRB	915);	D-	Unidade	I,	camada	A,	
espessura	21.49	mm	(PRB	6205).	
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J- Acabamento	de	Superfície	da	Face	Externa	–	Pintura	

A partir da tabela 5.23 observam-se como os fragmentos foram classificados segundo a 

variável acabamento de superfície da face externa em relação à pintura. Há 63 fragmentos com 

acabamento de pintura na face externa, sendo a maioria deles (41%) do tipo engobo vermelho.  

Tabela	5.23-	Frequências	do	Acabamento	de	Superfície	da	Face	Externa	–	Pintura	
Acabamento	 N	 %	

Engobo	vermelho	 26	 41	
Engobo	branco	 17	 27	

Banho	 13	 21	
Faixa	vermelha	 7	 11	

Total	 63	 100	
 

Figura 5.45 apresenta um fragmento de cerâmica com engobo vermelho na face externa. 

 

 A  B 
Figura	5.45-	Engobo	vermelho	(PRB	1686).	Unidade	II,	camada	E.	A-vista	fronta;	B-	Vista	de	perfil.		

A tabela 5.24 apresenta os dados de espessura do fragmento segundo o acabamento de 

superfície da face externa em relação à pintura. Observa-se que o acabamento engobo branco possui 

espessuras médias e medianas levemente menores do que os outros acabamentos. Portanto, o 

acabamento engobo branco aparentemente está associado aos fragmentos mais finos.  

Em relação ao nível de profundidade, a tabela 5.25 mostra que metade dos fragmentos da 

camada A possui acabamento de superfície da face externa por pintura do tipo engobo branco. Já na 

camada C, os acabamentos mais encontrados nos fragmentos foram engobo vermelho e engobo 

branco (33% e 30% respectivamente). Na camada E, engobo vermelho foi o tipo de acabamento da 

face externa para pintura mais presente (62%). Portanto, acabamentos do tipo engobo vermelho e 

banho estão mais associados à camada E, e fragmentos com acabamento do tipo engobo branco 

estão mais associados à camada A.   

Tabela	5.24-	Medidas	descritivas	da	Espessura	do	fragmento	por	Acabamento	de	superfície	da	face	
externa	-	Pintura	

Acabamento	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

	Engobo	vermelho	 25	 40	 13,2	 4,1	 			6.9				 10,2	 12,4	 16,7	 21,1	
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	Engobo	branco	 17	 28	 11,8	 2,0	 7,8	 10,5	 11,5	 13,4	 15,3	

	Banho	 13	 21	 15,4	 3,2	 11,4	 13,1	 14,4	 18,9	 20,1	

	Faixa	vermelha	 7	 11	 13,4	 3,6	 9,7	 11,0	 12,2	 15,6	 18,9	

Total	 62	 100	 13,3	 3,5	 6,9	 10,5	 12,5	 15,0	 21,1	

 

Tabela	 5.25-	 de	 Frequências	de	Acabamento	de	 superfície	 da	 face	externa	 -	 Pintura	 com	Nível	 de	
Profundidade	

	 	 Camada	 	 	

Acabamento	 A	 C	 E	 Total	

	Engobo	vermelho	 3			(25%)	 10			(33%)	 13			(62%)	 26			(41%)	

	Engobo	branco	 6			(50%)	 9			(30%)	 2					(9%)	 17			(27%)	

	Banho	 1					(8%)	 6			(20%)	 6			(29%)	 13			(21%)	

	Faixa	vermelha	 2			(17%)	 5			(17%)	 0					(0%)	 7			(11%)	

Total	 	12	(100%)	 30	(100%)	 	21	(100%)	 63	(100%)	

 

Desta forma, observamos uma mudança no acabamento pintado da face externa nas 

vasilhas ao longo do tempo. Nas camadas históricas mais recuadas no tempo há um predomínio do 

engobo e banho vermelho. Já na camada historicamente mais recente, o engobo branco aparece 

com maior frequência.  

K- Acabamento	de	Superfície	da	Face	Interna	–	Pintura	

A variável acabamento de superfície da face interna em relação à pintura foi registrada para 

118 dos 705 fragmentos do estudo. A tabela 5.26 mostra que destes 118, 68% foram caracterizados 

com o tipo de acabamento faixa vermelha.  

Analisando o diâmetro da boca em relação ao acabamento da face interna, observa-se que 

o acabamento engobo branco é o que possui maior diâmetro médio, apesar de haver apenas 3 

fragmentos com esta característica que conseguiram ter seus diâmetros calculados. Há também 

poucos fragmentos com acabamentos banho e engobo vermelho que tiveram seus diâmetros 

calculados. O acabamento faixa vermelha possui mais fragmentos com diâmetro da boca calculado 

e tem um diâmetro médio de 36,6 cm (tabela 5.27)  

Tabela	5.26-	de	Frequências	de	Acabamento	de	Superfície	da	Face	Interna	-	Pintura	
Acabamento	 N	 %	

Faixa	Vermelha	 80	 68	

Engobo	branco	 23	 19	

Banho	 8	 7	

Engobo	vermelho	 7	 6	
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Total	 118	 100	

 

Tabela	5.27-	Medidas	Descritivas	do	Diâmetro	da	Boca	por	Acabamento	de	Superfície	da	Face	Interna	-	
Pintura	

Acabamento	 N	 Média	 DP	

Faixa	Vermelha	 11	 36,6	 11,2	

Engobo	branco	 3	 43,3	 18,9	

Banho	 2	 23,5	 2,1	

Engobo	vermelho	 2	 25,5	 6,4	

Total	 18	 35,0	 12,6	

 
Na figura 5.46 temos uma vasilha com pintura na face interna.   

Em relação à espessura do fragmento, os acabamentos faixa vermelha e engobo branco 

possuem o menor valor para média e mediana da tabela 5.28, portanto, esses dois acabamentos 

estão associados aos fragmentos mais finos. O acabamento banho está associado a maiores 

espessuras médias e medianas. 

Os fragmentos que possuem banho vermelho, geralmente, são encontrados em vasilhas 

lisas de tamanho médio ou grandes com espessuras mais grossas comparadas com às tigelas 

policromas de servir. 
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Figura	5.46-	Acabamento	de	superfície	face	interna	–	Pintura.	(PRB	6469).	Unidade	IV,	camada	D.	Foto	Gregório	Ceccantini.	Reconstrução	digital	Carolina	
Guedes.	
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Tabela	5.28-	Medidas	descritivas	da	Espessura	do	fragmento	por	Acabamento	de	superfície	da	face	
interna	-	pintura	

Acabamento	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

Faixa	Vermelha	 79	 68	 13,2	 2,7	 7,2	 11,1	 13,0	 14,5	 21,1	

	Engobo	branco	 23	 20	 13,2	 2,8	 7,2	 11,7	 13,4	 14,0	 20,2	

	Banho	 8	 7	 16,0	 5,4	 8,0	 11,8	 19,4	 19,8	 20,1	

	Engobo	vermelho	 6	 5	 14,2	 5,2	 6,9	 10,8	 15,0	 18,6	 19,0	

Total	 116	 100	 13,5	 3,2	 6,9	 11,2	 13,1	 14,7	 21,1	

	

Analisando o acabamento de superfície da face interna para pintura por nível de 

profundidade, observa-se pela tabela 5.29 que o acabamento faixa vermelha teve uma diminuição 

na proporção de fragmentos da camada E para a camada A. Os acabamentos engobo branco, banho 

e engobo vermelho possuem poucos fragmentos, portanto a análise em relação às camadas se torna 

bastante restrita.  

Tabela	 5.29-	 Frequências	 de	 Acabamento	 de	 superfície	 da	 face	 interna	 -	 Pintura	 com	 Nível	 de	
Profundidade	

	 	 Camada	 	 	

Acabamento	 A	 C	 E	 Total	

Faixa	Vermelha	 5		(45%)	 43			(73%)	 32			(67%)	 80			(68%)	

Engobo	branco	 6		(55%)	 8			(14%)	 9			(19%)	 23			(19%)	

Banho	 0				(0%)						 3					(5%)	 5			(10%)	 8					(7%)	

Engobo	vermelho	 0				(0%)	 5					(8%)	 2					(4%)	 7					(6%)	

Total	 11	(100%)	 59	(100%)	 	48	(100%)	 118	(100%)	

	

O teste de independência não foi realizado devido ao valor baixo esperado de uma das 

caselas. A Tabela 5.29 serviu de base para a figura 5.47, a qual demonstra que o acabamento engobo 

branco está mais perto da camada A no eixo X, podendo estar relacionada a ela. O engobo vermelho 

está relacionado à camada C, pois se encontra mais próxima dela do que das outras camadas. O 

acabamento banho, quando observado em relação ao eixo X, encontra-se entre as camadas C e E, 

estando associado com às duas. Já o acabamento linha vermelha está perto da coordenada (0,0) e, 

portanto, não tem associação com nenhuma camada.  
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Figura	5.47-		Mapa	de	Análise	de	Correspondência	das	Camadas	por	Acabamento	de	Superfície	da	Face	
Interna	–	Pintura	

Assim, observa –se uma leve diminuição da faixa vermelha na camada A, sendo que o 

maior número de ocorrências é observado na camada C. No entanto, as alterações não tiveram 

associação com as camadas. Esse dado nos permite pensar numa continuidade na produção das 

vasilhas pintadas durante um longo período histórico.  

Na figura 5.48 temos a reconstrução de uma vasilha, com pintura na face interna, feita a 

partir de um fragmento de borda. 
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Figura	5.48-	Vasilha	pintada	(PRB	6325).	Unidade	II,	entre	camadas	A	e	C,	espessura	da	parede	de	11.38	

mm,	 lábio	reforçado,	 linha	preta	sobre	engobo	branco,	 linhas	retas	e	diagonais	contínuas.	
Aquarelas	de	Mayy	Koffler.	Reconstrução	digital	Carolina	Guedes.	

 

L- Pintura	com	Formação	de	Motivos	

A tabela 5.30 mostra que dos 705 fragmentos, 52 foram classificados segundo pintura com 

formação de motivos. Destes 52 fragmentos, 34 (65%) possuíam linhas curvas contínuas e/ou 

pontilhadas.  

As figuras 5.49 e 5.50 apresentam fragmentos com pintura na face interna. Podemos 

observar que ambas possuem linhas curvas pretas e vermelhas.  

Analisando pintura com formação de motivos por nível de profundidade, vemos, pela tabela 

5.31 que na camada A foram registrados apenas 5 fragmentos com essa característica. Então, 

considerando apenas as camadas C e E, observamos que enquanto na camada E 83% dos fragmentos 

possuíam este tipo de linhas curvas, na camada C, 52% deles tinham essa característica. Por outro 

lado, houve um aumento de 17% para 48% na proporção de fragmentos com linhas retas contínuas, 

no sentido da camada E para a camada C. Portanto, houve uma diminuição da proporção de 

fragmentos, com linhas curvas contínuas ou pontilhadas ao longo do tempo.  

Na figura 5.51 vemos imagens da parede interna pintada com linhas retas. 
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 A  B 

Figura	5.49-	Fragmento	de	cerâmica	com	linhas	curvas	contínuas	e	pontilhadas.	Unidade	II,	camada	E.	A-
Aquarela	de	Mayy	Koffler.	B-	Foto	de	Marianne	Sallum.	

 
Podemos observar na figura 5.49 o esmero e a habilidade da ceramista tupiniquim na 

confecção das linhas muito finas e precisas. Provavelmente, se tratava uma ceramista muito 

experiente.  

 

 A  B 

Figura	5.50-	Parede	pintada	na	face	interna	(PRB	2203).	Unidade	II,	camada	C,	espessura	de	parede	de	
10.43	mm,	 linha	preta	sobre	engobo	branco.	A-Aquarela:	Mayy	Koffler;	B-	Foto	Marianne	
Sallum.	

Tabela	5.30-	de	Frequências	de	Pintura	com	Formação	de	Motivos	
Pintura	 N	 %	

Linhas	curvas	contínuas/pontilhadas	 34	 65	

Linhas	retas	contínuas	 18	 35	

Total	 52	 100	



Cap.	V	–	Ocupação	e	prática	cerâmica	tupiniquim	no	litoral	sul	de	São	Paulo	
Marianne	Sallum	–	2018	-	Persistência	de	prática	cerâmica	tupiniquim	

	
	

 221 

 A  B 

Figura	5.51-		Fragmento	pintado	na	face	interna	com	linhas	retas.	A-Aquarela	de	Mayy	Koffler;	B-Foto	de	
Gregório	Ceccantini.	

Tabela	5.31-	Tabela	de	Frequências	de	Pintura	com	Formação	de	Motivos	com	Nível	de	Profundidade	
	 	 Camada	 	 	

Pintura	 A	 C	 E	 Total	

Linhas	curvas	contínuas	ou	pontilhadas	 2			(40%)	 12			(52%)	 20			(83%)	 34			(65%)	

Linhas	retas	contínuas	 3			(60%)	 11			(48%)	 4			(17%)	 18			(35%)	

Total	 	5	(100%)	 23	(100%)	 	24	(100%)	 52	(100%)	

	

Não foi possível aplicar o teste de independência pelo baixo valor esperado de uma das 

casela de pintura com formação de motivos. A Tabela 5.31 serviu de base para a análise entre a 

variável e as camadas de profundidade, uma vez que a variável possui apenas 2 categorias. Assim, 

a proporção de fragmentos que apresentam curvas - contínuas ou pontilhadas - ao longo do tempo, 

diminuiu. Já as linhas retas contínuas tiveram um aumento ao longo do tempo. Esse dado concorda 

com a análise descritiva.  

M- Coloração	de	Superfície	da	Face	Externa	
A coloração de superfície da face externa foi observada em 660 fragmentos cerâmicos. A 

maioria deles foi classificado em tons de marrom. Na tabela 5.32 temos que mais da metade (55%) 

foi identificada com uma coloração marrom avermelhada e 40% foi com uma coloração marrom. 

A cor final das superfícies das vasilhas depende de uma gama de fatores que estão 

relacionados, especialmente, com a presença de ferro, tanto seu estado químico quanto a quantidade 

e distribuição na argila. O ferro completamente oxidado (por exemplo, hematita, Fe2O3) produz 

cores vermelhas ou vermelhas amarronzadas. Os óxidos de ferro na faixa de 1,5 – 3% acarretarão 

nas cores marrom ou laranja e, havendo e 3% ou mais, produzirão uma cor vermelha (Rice, 1987, 

2015).  

Tabela	5.32	-	Frequências	da	Coloração	de	Superfície	da	Face	Externa	
Coloração	 N	 %	

Marrom	Avermelhada	 360	 55	
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Marrom	 264	 40	

Cinza	Claro	 25	 4	

Bege	 11	 1	

Total	 660	 100	

	

	

Na tabela 5.33 observamos a relação das colorações marrom avermelhada e marrom por 

diâmetro da boca. Na figura 5.52 podemos perceber que a distribuição do diâmetro de boca dos 

fragmentos de coloração marrom avermelhada apresenta maior dispersão comparada com os 

fragmentos de coloração marrom, porém os fragmentos com uma das duas colorações apresentam 

diâmetro da boca médio similares. 

 

 
Figura	5.52-		Boxplot	do	Diâmetro	da	Boca	Coloração	da	Superfície	da	Face	Externa	
	
	

Tabela	5.33-		Medidas	Descritivas	da	Coloração	de	Superfície	da	Face	Externa	com	Diâmetro	da	Boca	
Coloração	 	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

Marrom	
Avermelhado	

	 26	 47	 32,0	 18,0	 9,0	 16,2	 30,0	 48,0	 80,0	

Marrom	 	 29	 53	 28,1	 14,6	 10,0	 19,0	 25,0	 30,0	 66,0	

Total	 	 55	 100	 29,9	 16,3	 9,0	 18,5	 27,0	 40,0	 80,0	
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Figura	5.53	-		Boxplot	da	Espessura	do	Fragmento	por	Coloração	da	Superfície	da	Face	Externa	

Quando relacionados com a espessura do fragmento, temos em sua maioria (54%) uma 

coloração marrom avermelhada, seguido de marrom (40%), conforme vemos na tabela 5.34. Da 

mesma forma, os valores de espessura são distribuídos de forma similar para as duas colorações, 

demonstrando uma dispersão dos dados, como podemos ver na figura 5.53. Já para as colorações 

cinza claro e bege, as espessuras apresentaram-se mais uniformes, concentradas em torno da 

mediana, o que se reflete em um desvio padrão menor. 

Na tabela 5.35 observamos que as colorações de superfície da face externa se modificam 

levemente ao longo do tempo, com um aumento sútil na proporção de fragmentos com coloração 

marrom avermelhada. Assim, as colorações marrom e marrom avermelhada, na face externa, 

indicam que houve uma queima oxidante, porém incompleta, devido à pequena quantidade de ferro.  

 

Tabela	5.34-	 	Medidas	Descritivas	da	Espessura	do	Fragmento	por	Coloração	de	Superfície	da	Face	
Externa	

Coloração	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

Marrom	Avermelhado	 352	 54	 14,2	 3,7	 5,6	 11,5	 14,4	 16,3	 27,1	

Marrom	 263	 40	 13,6	 3,6	 5,3	 11,4	 13,5	 15,1	 26,6	

Cinza	Claro	 25	 4	 13,8	 1,9	 7,7	 13,3	 13,9	 14,8	 17,7	

Bege	 11	 2	 11,8	 1,6	 8,3	 11,0	 11,7	 13,2	 13,3	

Total	 651	 100	 14,0	 3,6	 5,3	 11,5	 13,9	 16,1	 27,1	
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Não foram observadas variações de coloração da face externa quando comparadas com 

diâmetro de boca e espessura das paredes, indicando que as duas variáveis não influenciavam a 

escolha do tipo de queima.  

 

Tabela	5.35-	de	Frequências	da	Coloração	de	Superfície	da	Face	Externa	com	Nível	de	Profundidade	
	 	 Camada	 	 	

Coloração	 A	 C	 E	 Total	

Marrom	Avermelhado	 56			(50%)	 179			(52%)	 125			(62%)	 360			(55%)	

Marrom	 46			(42%)	 151			(43%)	 67			(33%)	 264			(39%)	

Cinza	Claro	 9					(8%)	 11					(3%)	 5					(3%)	 25					(4%)	

Bege	 0					(0%)	 8					(2%)	 3					(2%)	 11					(2%)	

Total	 111	(100%)	 349	(100%)	 200	(100%)	 660	(100%)	

	
Não foi possível realizar o teste de independência porque em uma das caselas da coloração 

de superfície da face externa apresentou um baixo valor esperado. A Tabela 5.35 que serviu de base 

para a figura 5.54, e mostra que as colorações marrom e marrom avermelhado não estão 

relacionadas com nenhuma camada pois estão próximas da coordenada (0,0), significando que as 

duas colorações estão presentes em todas as camadas.  

Na camada A temos uma maior associação da coloração cinza claro e a coloração bege está 

associada com a camada C. A análise da coloração bege fica restrita porque há um baixo número de 

ocorrências.  
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Figura	5.54	Mapa	de	Análise	de	Correspondência	das	Camadas	por	Coloração	de	Superfície	da	Face	
Externa	

N- Coloração	de	Superfície	da	Face	Interna	
Foram analisados 663 fragmentos com coloração de superfície na face interna. Os 

fragmentos de coloração marrom avermelhada compreendem 44% da amostra e a coloração marrom 

foi observada em 43% (Tabela 5.36). 

Os fragmentos de coloração marrom e marrom avermelhado tem diâmetros de boca 

parecidos, em média, e grande dispersão, como mostra a Tabela 5.37 Já a figura 5.55 nos informa 

que os fragmentos com coloração branca possuem diâmetro mediano de boca maior e com mais 

dispersão.  

Tabela	5.36	-	Frequências	da	Coloração	de	Superfície	da	Face	Interna	
Coloração	 N	 %	

Marrom	Avermelhado	 289	 44	

Marrom	 286	 43	

Branco	 67	 10	

Cinza	Claro	 21	 3	

Total	 663	 100	

 

 

 

Tabela	5.37-	Medidas	Descritivas	do	Diâmetro	da	Boca	por	Coloração	de	Superfície	da	Face	Interna	
Coloração	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

Marrom	
Avermelhado	 24	 41	 30,9	 17,1	 9,0	 20,0	 24,5	 40,5	 80,0	

Marrom	 27	 46	 28,7	 16,2	 10,0	 16,0	 25,0	 37,5	 66,0	

Branco	 8	 13	 36,9	 9,9	 27,0	 30,0	 32,5	 42,5	 53,0	

Total	 59	 100	 30,7	 15,9	 9,0	 19,5	 30,0	 40,0	 80,0	

	



Cap.	V	–	Ocupação	e	prática	cerâmica	tupiniquim	no	litoral	sul	de	São	Paulo	
Marianne	Sallum	–	2018	-	Persistência	de	prática	cerâmica	tupiniquim	

	
	

 226 

 

Figura	5.55-	Boxplot	do	Diâmetro	da	Boca	por	Coloração	da	Superfície	da	Face	Interna	

 
As colorações medidas apresentam similaridade de espessuras medianas (tabela 5.38), no 

entanto, podemos observar uma dispersão sutilmente maior nas colorações marrom avermelhado e 

marrom. Já as colorações branca e cinza claro, conforme a figura 5.56, apresentam distribuição 

levemente assimétrica.  

A coloração marrom, quando analisada a coloração de superfície da face interna com o nível 

de profundidade, apresenta uma tendência no tempo, pois estava presente em 35% dos fragmentos 

na camada E, 42% na camada C e 60% na camada A. Já as colorações marrom avermelhada e 

branca tiveram uma leve diminuição ao longo do tempo. No entanto, elas não estão associadas com 

nenhuma camada, pois compreendem poucos fragmentos.  

 

Tabela	5.38-	Medidas	Descritivas	da	 Espessura	do	 Fragmento	por	Coloração	de	 Superfície	da	 Face	
Interna	

Coloração	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

Marrom	
Avermelhado	 283	 43	 14,0	 3,9	 5,6	 11,1	 14,2	 16,3	 26,4	

Marrom	 285	 44	 13,9	 3,5	 5,3	 11,6	 13,9	 15,7	 27,1	

Branco	 66	 10	 13,5	 2,7	 10,1	 10,9	 13,5	 14,4	 21,1	

Cinza	Claro	 21	 3	 13,5	 2,8	 7,7	 12,7	 13,9	 14,8	 20,2	

Total	 655	 100	 13,9	 3,6	 5,3	 11,4	 13,9	 16,1	 27,1	
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Figura	5.56-	Boxplot	da	Espessura	do	Fragmento	por	Coloração	da	Superfície	da	Face	Interna	
	

Assim, a coloração marrom na face interna, presente nos três momentos históricos, com 

leve aumento na camada mais recente, indica que o ferro pode não ter sido totalmente oxidado 

durante a queima cerâmica, caracterizando uma queima oxidante, porém incompleta.  

	

Tabela	5.39-	de	Frequências	da	Coloração	de	Superfície	da	Face	Interna	com	Nível	de	Profundidade	

	 	 Camada	 	 	

Coloração	 A	 C	 E	 Total	

Marrom	Avermelhado	 35			(32%)	 158			(45%)	 96			(48%)	 289			(44%)	

Marrom	 66			(60%)	 150			(42%)	 70			(35%)	 286			(43%)	

Branco	 6					(5%)	 32				(9%)	 29			(15%)	 67			(10%)	

Cinza	Claro	 3					(3%)	 15					(4%)	 3					(2%)	 21					(3%)	

Total	 110	(100%)	 355	(100%)	 198	(100%)	 663	(100%)	

	

Não foi realizado o teste de independência devido ao baixo valor esperado em uma das 

caselas de coloração de superfície da face interna. A tabela 5.39 foi a base para a figura 5.57, 

mostrando que na camada C existem mais fragmentos com as colorações marrom avermelhada e 

cinza claro, no entanto, a camada C está próxima da coordenada (0,0), enfraquecendo esta 

associação. Da mesma forma, as colorações marrom avermelhado e branco também não estão 
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associadas com as camadas. As análises descritivas apontam que a coloração marrom apresentou 

uma tendência no tempo, aparecendo de forma significativa estatisticamente nas três camadas. 

 
 

 

Figura	5.57-	Mapa	de	Análise	de	Correspondência	das	Camadas	por	Coloração	de	Superfície	da	Face	
Interna	

O- Marcas	de	Queima	

Foram observadas marcas de queima (áreas enegrecidas) denominadas de firecloud em 

663 do total de 705 fragmentos, compreendendo 65% da amostra. Os demais fragmentos foram 

classificados como ausente porque não foram identificadas caraterísticas de marcas de queima, como 

mostra a tabela 5.52  

Tabela	5.40-	Frequências	das	Marcas	de	Queima	
Marcas	 N	 %	

Firecloud		 428	 65	

Ausente	 235	 35	

Total	 663	 100	

	

Os testes de independência evidenciam que há uma associação entre profundidade e 

marcas de queima. A tabela 5.41 foi a base para as análises entre marcas de queima e as camadas, 

uma vez que só existem 2 categorias. Enquanto que a proporção de fragmentos com marcas de 

queima firecloud aumentou da camada E para a camada C, e diminuiu da camada C para A, a 

proporção de fragmentos sem marcas de queima diminui da camada E para C, aumentando da C 

para A.  
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Tabela	5.41	-	Tabela	de	Frequências	de	Marcas	de	Queima	com	Nível	de	Profundidade	

		 		 Camada	 		 		
Marcas	 A	 C	 E	 Total	

Firecloud	 62			(57%)	 259			(73%)	 107			(53%)	 428			(65%)	
Ausente	 47			(43%)	 95			(27%)	 93			(47%)	 235			(35%)	

Total	 109	(100%)	 354	(100%)	 200	(100%)	 663	(100%)	
 

 

No entanto, como a amostra é composta por fragmentos cerâmicos, não podemos afirmar 

que os fragmentos medidos como ausentes realmente não possuíam marcas de queima, uma vez 

que as marcas poderiam estar presentes em outra área da vasilha não encontrada na escavação. 

P- Marcas	de	Produção	

As marcas de produção foram observadas em 543 do total de 705 fragmentos. As variáveis 

estrias de polimento e estrias de alisamento aparecem como categorias predominantes com 41% e 

39% respectivamente, conforme observamos na tabela 5.42. 

A tabela 5.53 apresenta a relação entre as medidas do diâmetro da boca por marcas de 

produção. Na figura 5.58 observamos que os fragmentos com estrias de polimento apresentam 

medianas de diâmetro de boca menores. Porém, devido aos outliers essa categoria tem o maior 

desvio padrão. Se não considerarmos os outliers, as marcas de produção possuem variabilidade 

bastante similares.  

Tabela	5.42-de	Frequências	das	Marcas	de	Produção	
Marcas	 N	 %	

Estrias	de	alisamento		 212	 39	

Estrias	de	polimento		 220	 41	

Estrias	de	alisamento	e	polimento		 111	 20	

Total	 543	 100	

 

Tabela	5.43-	Medidas	descritivas	do	Diâmetro	da	Boca	por	Marcas	de	Produção	
Marcas	 N	 %	 Média		 DP	 Min	 1º	quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

Estrias	de	alisamento	 24	 43	 29,0	 12,9	 9	 18,8	 30,0	 40,0	 50,0	

Estrias	de	polimento	 14	 25	 28,4	 21,7	 10	 12,8	 21,0	 30,0	 80,0	

Estrias	 de	 alisamento	 e	
polimento	 18	 32	 34,9	 14,6	 15	 25,0	 30,0	 47,5	 66,0	

Total	 56	 100	 30,7	 16,0	 9,0	 19,8	 28,5	 40,0	 80,0	
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Figura	5.58-	Boxplot	do	Diâmetro	da	boca	por	Marcas	de	Produção.	

Quando comparadas com a espessura do fragmento, os três tipos de marcas de produção 

possuem similaridades nas medianas, porém há uma dispersão da espessura diferente para as três 

categorias. Os fragmentos com espessuras mais variadas, entre 5 e 27mm possuem tanto estrias de 

alisamento quanto estrias de polimento. Já os fragmentos com espessuras menores, entre 8 e 19mm, 

estão relacionadas com as estrias de alisamento. Podemos observar na tabela 5.44, e na figura 5.59, 

que as estrias de alisamento apresentam uma sutil diminuição da variabilidade com relação as 

demais.  

Tabela	5.44-	Medidas	descritivas	da	Espessura	do	Fragmento	por	Marcas	de	Produção	
Marcas	 N	 %	 Média		 DP	 Min	 1º	quartil	 Mediana	 3º	Quartil	 Max	

Estrias	de	alisamento	 219	 41	 13,7	 2,4	 7,7	 12,2	 13,5	 14,8	 22,7	

	Estrias	de	polimento	 211	 40	 13,5	 3,9	 5,3	 10,7	 13,8	 16,0	 26,6	

Estrias	de	alisamento	

e	polimento	
103	 19	 14,9	 5,4	 5,6	 10,1	 14,5	 18,6	 27,1	

Total	 533	 100	 13,9	 3,8	 5,3	 11,2	 13,7	 16,1	 27,1	

 
 

A P AP

10

20

30

40

50

60

70

80

Marcas de Produção

D
iâ

m
et

ro
 d

a 
bo

ca
 (c

m
)



Cap.	V	–	Ocupação	e	prática	cerâmica	tupiniquim	no	litoral	sul	de	São	Paulo	
Marianne	Sallum	–	2018	-	Persistência	de	prática	cerâmica	tupiniquim	

	
	

 231 

 
 

Figura	5.59-	Boxplot	da	Espessura	do	fragmento	por	Marca	de	Produção.	

Quando relacionamos as marcas de produção com o nível de profundidade, observamos 

que há mudanças consideráveis da camada C para a camada A. A Tabela 5.45 mostra um aumento 

das estrias de alisamento de 38% para 60%. Da mesma forma, a proporção de fragmentos com 

estrias de alisamento e polimento juntas, diminuiu - passando de 22% para 7%. Nas camadas mais 

recuadas no tempo (C e E), as marcas mais recorrentes são as estrias de alisamento e polimento, 

que juntas compreendem 78% e 77%, nas camadas C e E, respectivamente. Já na camada A as 

estrias de alisamento são mais recorrentes, com 60% das ocorrências.  

Tabela	5.45-	Frequências	de	Marcas	de	Produção	com	Nível	de	Profundidade	
	 	 Camada	 	 	

Marcas	de	Produção	 A	 C	 E	 Total	

Estrias	de	polimento	 27			(33%)	 119			(40%)	 66			(42%)	 212			(39%)	

Estrias	de	alisamento	 50			(60%)	 115			(38%)	 55			(35%)	 220			(41%)	

Estrias	de	alisamento	e	polimento	 6					(7%)	 67			(22%)	 38			(23%)	 111			(20%)	

Total	 83	(100%)	 301	(100%)	 159	(100%)	 543	(100%)		

	

Os dados mostram que as vasilhas mais recentes historicamente (camada A) apresentam 

menos marcas de polimento, quando comparadas às camadas C e E. No entanto, mais da metade 

dos fragmentos da camada A apresentam marcas de alisamento. Com isso podemos inferir que houve 

uma alteração no acabamento de superfície das vasilhas ao longo do tempo. Essa mudança pode 

estar relacionada com a diminuição do tempo despendido para a confecção de uma vasilha no período 

histórico mais recente, uma vez que a técnica do polimento exigia muitas horas de trabalho.  
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A Tabela 5.45 serviu de base para o teste de independência, a qual indicou existir evidencia 

de associação entre marcas de produção e níveis de profundidade. A figura 5.60 mostra que as 

marcas de produção estrias de alisamento e polimento estão mais relacionadas com a camada C. Já 

marcas de produção estrias de polimento e estrias de alisamento, como estão próximas da 

coordenada (0,0), não estão associadas com nenhuma camada. Esse dado concorda com a análise 

descritiva. Há uma diminuição das vasilhas polidas na camada histórica mais recente. Da mesma 

forma, as estrias de alisamento e estrias de polimento aparecem em todas as camadas. 

 

 

Figura	5.60-	Mapa	de	Análise	de	Correspondência	das	Camadas	por	Marcas	de	Produção	

Q- Configuração	do	Núcleo	
Dos 705 fragmentos da amostra, foi observada a configuração do núcleo em 680 deles, 

sendo que 55% dos fragmentos apresentaram queima oxidante e 45% queima oxidante incompleta, 

conforme Tabela 5.46. 

A queima era realizada a baixas temperaturas, possivelmente sob céu aberto, fogueira ou 

vala, mas sem construção de forno. Nesse tipo de queima é muito difícil controlar a atmosfera para 

que ela permaneça constante durante todo o processo. Na maioria das vezes, não são queimas 

totalmente oxidantes, tampouco totalmente redutoras, podendo ser descritas como queimas 

oxidantes incompletas (Rice, 1987, 2015). Sobre a queima cerâmica realizada pelos tupinambás de 

Ubatuba, Staden (1557, 2007) comenta que, as vasilhas eram colocadas em cima de pedras, 

envoltas em cortiça seca para, então, iniciar o fogo. As vasilhas permaneciam “incandescentes como 

ferro em brasa. “. 

Segundo Staden ([1557],2007: 165), a queima também era uma etapa da confecção das 

vasilhas realizada pelas mulheres tupiniquim: 
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“Quando querem queimar os vasos, posicionam-nos sobre pedras, 

colocam boa quantidade de cortiça seca em volta e atam fogo. Assim são 

queimados os vasos, que ficam incandescentes como ferro em brasa. “ 

 

Quando relacionamos diâmetro da boca com a configuração do núcleo, observa-se que 71% 

dos fragmentos possuem queima oxidante (tabela 5.57). No entanto, salienta-se que esta medida 

foi realizada com uma amostragem pequena de 56 fragmentos. Os fragmentos que possuem queima 

oxidante apresentam diâmetro de boca médio levemente menor, bem como variabilidade levemente 

maior, quando comparados aos fragmentos com queima oxidante, conforme como mostra a figura 

5.61. 

Tabela	5.46-	Tabela	de	Frequências	da	Configuração	do	Núcleo	
Configuração	 N	 %	

Queima	oxidante	 374	 55	

Queima	oxidante	
Incompleta	 306	 45	

Total	 680	 100	

	
Tabela	5.47-Medidas	Descritivas	do	Diâmetro	da	Boca	por	Queima	segundo	Configuração	do	Núcleo	
Configuração	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil		 Max	

Queima	oxidante		 40	 71	 30,0	 16,9	 9,0	 18,8	 23,5	 40,0	 80,0	

Queima	oxidante		
Incompleta	

16	 29	 29,1	 13,5	 10,0	 19,5	 30,0	 40,0	 53,0	

Total	 56	 100	 26,0	 15,9	 9,0	 18,8	 26,0	 40,0	 80,0	
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Figura	5.61-		Boxplot	do	Diâmetro	da	Boca	por	Queima	segundo	Configuração	do	Núcleo	

A variável espessura do fragmento, relacionada com a configuração do núcleo, é 

apresentada na tabela 5.48. A figura 5.62 mostra que a distribuição dos dois tipos de queima é bem 

similar, sendo que a queima oxidante incompleta possui uma mediana um pouco maior quando 

comparada com a queima oxidante. 

A atmosfera de queima oxidante permite que o material orgânico comece a queimar a argila 

já em baixas temperaturas, porém a oxidação da vasilha depende de vários fatores, tais como: 

espessura do material e composição dos minerais. No entanto, isso não significa que uma vasilha 

fina sempre atingirá uma queima oxidante mais facilmente. Uma parede espessa pode perder 

pequenas quantidades de material orgânico em baixa temperatura até mesmo num tempo 

relativamente curto, enquanto uma vasilha fina, mas com grande quantidade de material orgânico, 

pode reter algum carbono no núcleo mesmo após a oxidação da queima em 800 graus (Rice, 1987, 

2015). 

Na cerâmica aqui analisada, a medida da espessura do fragmento não teve relação direta 

com a configuração do núcleo. No entanto, a queima oxidante incompleta esteve presente nos 

fragmentos com medianas um pouco maiores, podendo estar associada à quantidade de material 

orgânico presente na pasta que não foi completamente removida pela queima cerâmica.  

 

Tabela	5.48-	Medidas	Descritivas	da	Espessura	do	Fragmento	por	Queima	segundo	Configuração	do	
Núcleo	

Configuração	 N	 %	 Média	 DP	 Min	 1º	Quartil	 Mediana	 3º	Quartil		 Max	
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Queima	Completa	 373	 55	 13,8	 3,7	 5,3	 11,4	 13,5	 15,2	 25,8	

Queima	Incompleta	 304	 45	 14,1	 3,4	 5,6	 11,6	 14,4	 16,3	 27,1	

Total	 677	 100	 13,9	 3,6	 5,3	 11,5	 13,9	 16,1	 27,1	

	
Podemos observar que a proporção de configurações do núcleo nas três camadas de 

profundidade não se manteve constante. Os fragmentos com queima oxidante representaram a 

metade da amostra da camada A. Na camada C a queima oxidante esteve presente em 69% dos 

fragmentos. Já na camada E a queima oxidante incompleta representou 67% da amostra, conforme 

mostra a tabela 5.49.  

	

 
Figura	5.62	-	Boxplot	da	Espessura	do	Fragmento	por	Queima	segundo	Configuração	do	Núcleo	
	
	

Tabela	5.49-	Tabela	de	Frequências	de	Configuração	do	Núcleo	com	Nível	de	Profundidade	
	 	 Camada	 	 	

Configuração	 A	 C	 E	 Total	

Queima	oxidante	 58			(51%)	 248			(69%)	 68			(33%)	 374			(55%)	

Queima	oxidante		Incompleta	 55			(49%)	 112			(31%)	 139			(67%)	 306			(45%)	

Total	 113	(100%)	 360	(100%)	 207	(100%)	 00%)	

 
O tamanho das vasilhas parece estar relacionado com o tipo de queima, pois observamos 

um aumento de fragmentos com queima oxidante na camada A - mais recente historicamente. Na 
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mesma camada, conforme demostrado neste capítulo, há maior ocorrência de vasilhas menores 

quando comparadas com às camadas C e E.  

A Tabela 5.49 serviu de base para o teste de independência que evidenciou a associação 

entre configuração do núcleo com os níveis de profundidade. A proporção de fragmentos com queima 

oxidante teve um aumento da camada E para C e uma diminuição da camada C para A. Por outro 

lado, a proporção de fragmentos com queima oxidante incompleta teve uma diminuição da camada 

E para C e um aumento da camada C para A. Vale ressaltar que essa análise diz respeito somente 

aos fragmentos. As vasilhas podem apresentar tipos de queima diferentes numa mesma peça. 

 

III. Outros artefatos associados ao contexto dos sítios no bairro Ruínas 

A- Sílex	e	dente	
A figura 5.63 apresenta fragmentos de sílex e um dente de cateto encontrados no contexto 

na unidade II. 

A 
B 

Figura	5.63-		Sílex	e	dente.	A-	Fragmentos	pequenos	de	sílex;	B-		Dente	incisivo	de	cateto	filhote	(porco	do	
mato,	possivelmente	Tayassu	pecari).	.	

 
Os fragmentos de sílex provavelmente eram usados na preparação de alimentos. Brochado 

e Noelli (1998) mencionam o uso de ferramentas líticas, madeiras, ossos, conchas, dentes, restos 

de plantas, entre outros, para tal fim. Segundo Staden (1557, 2007) dentes de porcos selvagens 

eram usados pelos povos tupinambá do litoral sul de São Paulo para rasparem arcos e flechas. A 

preparação consiste na afiação dos dentes até que fiquem cortantes para, então, amarrá-los entre 

dois pedaços de madeira e assim rasparem as flechas e arcos. Os tupinambás confeccionavam as 

pontas de flechas com ossos ou dentes de peixe - os mesmos eram afiados e anexados numa haste. 

Os peixes eram denominados de tubarão (Staden, 1557, 2007). Na figura 5.64 temos um osso 

trabalhado, encontrado na unidade II, provavelmente usado como ponta de flecha.  
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Figura	5.63.	Osso,	possivelmente	ponta	de	flecha.	

 
 

IV. Cerâmica: um destaque para as impressões de cestaria 

B- Cerâmicas	com	impressão	de	cestaria	

Na figura 5.65 temos dois fragmentos com impressão de corda ou cestaria. Foram 

encontrados inúmeros desses fragmentos, que despertam atenção para pesquisas mais detalhadas 

(arqueométricas, raio X, etc) 

 A  B 
Figura	5.65-	Cerâmicas	com	impressão	de	corda	ou	cestaria.	A)	 Impressão	face	externa;	B)	Paredes	

coladas	onde	é	possível	observar	duas	cores	de	argila;	alisamento	bom	na	face	interna.	As	
paredes	estão	frágeis	e	se	descolam	facilmente	

Alguns cronistas como Soares de Souza descrevem a confecção de sal pelos povos tupi com 

a utilização da água do mar. No entanto, não há representações morfológicas, tampouco dos tipos 

de tratamento de superfície das vasilhas utilizadas para tal fim (Brochado, 1991). Estudos realizados 

com povos nativos do norte e sul dos Estados Unidos apontam a utilização de cerâmicas com 

impressão de cestaria/corda para a produção de sal (Brown, 1991). Ainda, Staden (1557, 2007) 

menciona que a maioria dos povos tupiniquim da costa de São Paulo não comiam sal, mas sim uma 

pimenta verde, acrescida num mingau de peixe e carne, sendo que abóboras seriam usadas como 
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vasilhas. Já os tupinambá e carajá adquiriram o habito de usar o sal dos colonizadores franceses, 

extraindo das palmeiras e madeira seca queimadas. 

 

V. Síntese qualitativa 

O conjunto de dados nos permite inferir sobre alguns aspectos relevantes das práticas 

cerâmicas tupiniquim ao longo do tempo.  

A partir da análise descritiva, encontramos indícios de mudança em algumas variáveis. As 

variáveis que mais indicaram uma mudança entre o período pré-colonial e início de colonização foram 

as variantes da forma do lábio, acabamentos de pintura e plástica da face externa, acabamento 

plástico da face interna, coloração da superfície das superfícies interna e externa, marcas de 

produção, configuração do núcleo e pintura com formação de motivos. 

Na análise de correspondência, verificamos que existem evidências de associação entre os 

fragmentos encontrados na camada mais antiga (camada E) e os acabamentos da superfície externa 

plástico tipo corrugado, da superfície externa pintura tipo engobo vermelho e pintura com formação 

de motivos face interna tipo linhas curvas contínuas.  

Em relação às camadas mais recentes historicamente, existem evidências de associação 

com as características de acabamentos de superfície externa plástico dos tipos ungulado e escovado, 

respectivamente, pintura com formação de motivos do tipo linhas retas contínuas e pontilhadas, 

acabamento da superfície interna pintura tipo engobo vermelho e coloração de superfície interna tipo 

marrom avermelhado.  

Qualitativamente, é possível olhar para esse conjunto de gráficos e números, gerar figuras 

de interesse e relacionar a cultura material encontrada com as denominações produzidas pelos 

cronistas e o que já se sabe sobre o uso das peças. Na tabela 5.50 a seguir são apresentadas algumas 

dessas relações 

a) Diminuição de vasilhas corrugadas (médias e grandes) e o aumento de vasilhas 

unguladas (médias e pequenas); 

b) Diminuição de tamanho das tigelas pintadas internamente (nhaén);  

c) Mudança de diâmetros de boca maiores e lábios aplanados para diâmetros menores 

e lábios arredondados; 

d) Diminuição da espessura dos fragmentos na camada mais recente historicamente; 

e) Aparecimento de elementos que podem estar associados ao período inicial de 

colonização, tais como bases planas e apêndices; 

A partir da análise descritiva, encontramos indícios de associação entre as camadas (três 

períodos considerados) e algumas variáveis. As variáveis que indicaram nos dois momentos 

históricos: 

Variantes da forma do lábio; 

Acabamento da face externa – pintura;  
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Acabamento da face externa – plástico; 

Acabamento da face interna – pintura; 

Coloração da superfície interna; 

Coloração da superfície externa; 

Marcas de produção;  

Configuração do núcleo; 

Pintura com formação de motivos.  

As seguintes variáveis aparentemente não apresentaram associação com as camadas:  

Acabamento de superfície do lábio interno;  

Acabamento de superfície do lábio externo; 

Contorno específico; 

Marcas de queima;  

Variantes da forma e posição da borda e pescoço; 

Alisamento da face externa; 

Alisamento da face interna.  

 

A partir da análise descritiva encontramos indícios de mudança nos fragmentos de cerâmica 

Tupi ao longo dos três períodos considerados para algumas variáveis. As variáveis que mais 

indicaram uma mudança entre antes, durante e após a chegada dos portugueses foram  

Variantes da Forma do Lábio; 

Acabamentos de Pintura e Plástica da Face Externa; 

Acabamento de Pintura da Face Interna; 

Coloração da Superfície Externa; 

Coloração da Superfície Externa; 

Coloração da Superfície Interna; 

Marcas de produção; 

Configuração do núcleo; 

Pintura com formação de motivos. 

Na análise de agrupamento, foram considerados 5 grupos de fragmentos. Observando quais 

características (categorias) foram relevantes na discriminação dos grupos, consideramos aquelas 

com maior peso para serem utilizadas na análise de correspondência.  
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Através do teste de independência e da análise de correspondência, verificamos que 

existem evidências de associação entre as camadas em que os fragmentos foram encontrados e as 

variáveis: 

• Variantes da forma do lábio; 

• Acabamento de Superfície da Face Externa – Plástico; 

• Acabamento de Superfície da Face Externa – Pintura; 

• Acabamento de Superfície da Face Interna – Pintura; 

• Pintura com Formação de Motivos; 

• Coloração da Superfície da Face Interna; 

• Coloração da Superfície da Face Externa; 

• Marcas de Queima; 

• Marcas de Produção; 

• Configuração do Núcleo; 

• Alisamento da Face Interna. 

As seguintes variáveis não mostraram associação significante com as camadas de 

profundidade: 

• Variantes da Forma e Posição da Borda e Pescoço;  

• Acabamento da Superfície do Lábio Interno; 

• Contorno Específico; 

• Alisamento da Face Externa. 

Sendo assim, ao realizarmos a análise inferencial, pudemos concluir que as variáveis 

marcas de queima e alisamento da face interna também têm associação com as camadas de 

profundidade, complementando o que havíamos verificado na análise descritiva. 

Não há evidencias de alteração do método de fabricação das vasilhas ao longo do tempo. 

As reconstruções apresentadas na tabela figura 5.50 mostram um predomínio de vasilhas para o uso 

coletivo que, apesar de uma leve diminuição de tamanho na camada mais recente, seguem os 

mesmos padrões morfológicos e estéticos das vasilhas pré-coloniais. Assim, se observa a 

permanência de um habitus cerâmico tupiniquim do período pré-colonial ao início da colonização 

portuguesa na região no qual mesmo vivendo sob a pressão dos colonizadores europeus, as 

ceramistas permaneceram fiéis às suas práticas de produção e consumo.  
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Na tabela 5.50 temos a morfologia das vasilhas tupiniquim identificadas em Peruíbe. 

 
Etnotax. Função da 

vasilha 
Tipo de borda Tratamento de superfície Morfologia 

	
Nhaempepó	

	
Panela	para	
cozinhar;	
fermentação	do	
cauim.		

	
Extrovertida	

	
Ungulado,	ponteado	em	meia	lua,	
estocados	ou	incisos	na	metade	
superior	da	vasilha.		

 
	
	
	
Nhaempepó	

	
	
	
Panela	para	
cozinhar;	
fermentação	do	
cauim;	

	
	
	
Introvertida	

	
	
	
Corrugado;	escovado	e	liso.	

 

 
	
	
Camuchi	
pequeno	

	
	
Panela	para	
cozinhar;	
fermentação	do	
cauim.	

	
	
Cambada;	
restringida	

	
	
Ungulado.	
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Etnotax. Função da 
vasilha 

Tipo de borda Tratamento de superfície Morfologia 

	
	
Naetá	

	
	
Panela	para	
cozinhar;	
fermentação	do	
cauim;	servir	ou	
estocar	
alimentos.	

	
	
Infletida.	

	
	
Corrugado	e	liso	

 

	
	
Cambuchi		
Caguabã	

	
	
Vasilha	para	
consumir	e	
preparar	
alimentos		

	
	
Vertical	 direta;	
levemente	
infletida	

	
	
Lisa		

 
	
	
Cambuchi	
caguabã	 (talvez	
colonial)	

	
	
Vasilha	para	
consumir	e	
preparar	
alimentos	

	
	
Extrovertida	

	
	
Lisa	
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Etnotax. Função da 
vasilha 

Tipo de borda Tratamento de superfície Morfologia 

	
	
Nhaén	

	
	
Vasilha	para	servir		

	
	
Reforçada	
internamente	

	
	
Pintada	internamente	

 
	
	
Nhaén	

	
	
Vasilha	para	servir	

	
	
Carenada	

	
	
Pintada	internamente	
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CAPÍTULO	VI	

Práticas	cerâmicas	combinadas:	portuguesa,	africana,	indígena	e	a	

persistência	do	habitus	tupiniquim	

 
“Materialidade foi essencial no consumo colonial. Objetos 

materializam a ordem cultural, identidade inculcada e permitiram que as 

pessoas localizassem outros em seu mundo social. “Bourdieu (1984) citado 

por Loren (2017: 2005-2006)40: 

VI. Introdução 

 
Discussões recentes sobre o conceito de hibridismo aplicado à arqueologia (Bhabha 1998; 

Jiménez 2010, Loren 2013; Silliman 2015; Liebmann 2015;) têm permeado muitos estudos sobre 

colonialismo e identidade, destacadamente através do trabalho desenvolvido por Homi Bhabha. Em 

meio ao debate das pesquisas dedicadas a temas do pós-colonialismo, Bhabha (1998), ao debruçar-

se sobre as possibilidades conceituais do hibridismo, agrega à discussão arqueológica uma crítica 

contundente, e necessária, às narrativas coloniais tradicionais – que enfatizam as noções de 

assimilação e aculturação, ou mesmo de mudança cultural dos povos indígenas, enquanto efeito 

exclusivo do colonialismo. Bhabha, a seu modo, propõe um olhar distinto para os elementos da 

criatividade e da agência indígena, atribuindo nuances e ambiguidades diversas, que podem se 

manifestar através da mímica no chamado “terceiro espaço” do discurso colonial (Silliman, 2015). 

                                                
40	Materiality	was	essential	 in	 colonial	 consumption.	Objects	materialized	 cultural	order,	 inculcated	 identity,	and	enabled	
people	to	locate	others	in	their	social	world.	
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Segundo Bhabha (1998:23):  

“A partir do lugar do “enquanto isso”, onde a homogeneidade 

cultural e o anonimato democrático articulam a comunidade nacional, 

emerge uma voz do povo mais instantânea e subalterna, discursos de 

minoria que falam de um espaço intermediário e entre tempos e lugares. “  

Este capítulo apresenta uma discussão sobre o uso dos conceitos de hibridismo, mimetismo 

e ambivalência direcionados ao entendimento de práticas cerâmicas nativas no contexto colonial e 

pós-colonial do litoral sul do Estado de São Paulo, especialmente do aldeamento de São João Batista 

em Peruíbe, buscando apontar suas implicações teóricas e metodológicas no esforço de compreender 

a histórica de longa duração de povos Tupi na região. 

Sobre a aplicabilidade do conceito de hibridismo podemos nos voltar tanto para uma ideia 

de práticas híbridas, quanto para o entendimento de objetos híbridos. A maioria das pesquisas 

prefere usar o conceito somente para objetos que foram modificados em decorrência do colonialismo. 

No entanto, o foco exclusivamente no objeto pode acabar mascarando uma antiga noção de 

aculturação e assimilação cultural gerando assim muitos problemas de interpretação na arqueologia 

(Silliman 2010, 2015). Por outro lado, o emprego de práticas híbridas pode permitir a evidenciação 

de processos no âmbito de uma microescala, além de possibilitar ampliar nossa visão sobre a 

complexidade das relações no colonialismo através do entendimento de como povos indígenas 

negociaram categorias de diferenças identitárias (Tronchetti and Van Dommelen 2005; Silliman 

2015). Ainda, Silliman (2015) ressalta a importância de conectarmos as visões de microescala com 

processos históricos de longa duração cultural para que se estabeleçam relações mais diretas entre 

passado e presente.  

Silliman (2015:12) aponta:  

“O ‘‘depois’’ importa se nós estamos preocupados – como 

deveríamos estar – a respeito das conexões entre passado e presente e das 

comunidades contemporâneas que descendem e persistem aos chamados 

momentos híbridos ou de curta duração.” 41 

Segundo Liebmann (2015) o hibridismo é a combinação e a modificação de elementos 

oriundos de dois ou mais grupos sociais, de maneira que desafiam as relações de força preexistentes 

– o que é uma conceituação densa, envolvendo muitas sutilezas, à medida em que o hibridismo não 

é uma qualidade inerente aos próprios objetos, e tampouco existe de forma independente no mundo. 

Ou seja, o hibridismo está relacionado à prática e não a um ponto de chegada ou um resultado, 

portanto, nunca apresenta, propriamente, uma solução, à medida em que é um contínuo, em 

permanente indefinição (Liebmann, 2015). 

Silva (2013: 734) salienta que entre os povos asurini do Xingu, um objeto estrangeiro é 

visto primeiramente como algo externo – no caso, um objeto dos “brancos” –, sendo que seu status 

se altera quando ele é usado no cotidiano por algum asurini: “tornando-se posse desta pessoa e, 

                                                
41
	“The	 ‘‘after’’	matters	 if	we	are	concerned—as	we	should	be—about	 the	 links	between	past	and	present	and	about	 the	
contemporary	communities	that	descend	and	persist	from	these	so-called	hybrid,	or	short	pureé,	moments.”		
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assim, uma extensão dela, independentemente do seu produtor”. Nesta linha de pensamento, 

objetos estranhos por si só não representariam uma inovação cultural, mas somente no momento 

em que o objeto tornar-se parte das práticas culturais de forma significativa.  

Neste sentido, Liebmann (2015:5) comenta:  

"Hibridismo (ou, mais apropriadamente, hibridação) é uma 

prática, não um ponto de chegada e, por esse motivo é sempre não 

resolvido e em processo.” 42 

A partir de Bakthin (1981) podemos identificar dois tipos principais de hibridismo – um 

orgânico (inconsciente) e outro inorgânico (consciente). Em uma ponta do espectro teríamos o tipo 

orgânico, que compreende interações transculturais que surgem a partir de relações cotidianas, 

gerando uma amálgama não intencional, ou seja, nunca são produzidos de forma deliberada. Os 

híbridos orgânicos compreendem, deste modo, os tipos mais comuns, uma vez que, 

independentemente de agência, simplesmente acontecem, seja qual for o lugar onde ocorram as 

relações culturais – estando, desta maneira, diretamente relacionados às ideias contemporâneas de 

emaranhamento e agência propostas por Hodder (2012) e Thomas (1994). Na outra ponta do 

espectro do hibridismo teríamos, por sua vez, o tipo intencional ou consciente (inorgânico), o qual 

pode, com o passar do tempo, tornar-se um híbrido inconsciente e, eventualmente, retornar à 

condição anterior. Assim, quando objetos duplos passam do domínio do discurso para o campo das 

coisas implícitas, eles se movem do hibridismo intencional para o inconsciente (Liebmann, 2015).  

Vale ressaltar que o conceito de hibridismo se constitui pela sua contradição: pode ser 

transgressor, parece enaltecer culturas consideradas “puras” e, ao mesmo tempo, o heterogêneo. 

Fortalece categorias dicotômicas e estanques como nativos/americanos/europeus versus 

tradicionais/modernos. Por um lado, contribui para o surgimento de uma resistência contrária à 

colonização e, por outro, pode servir de instrumento de dominação colonial, através do 

empoderamento de objetos duplos. Ainda, ao revitalizar a vida social, carrega uma ideia implícita de 

que os europeus puderam colonizar até mesmo as formas indígenas mais “tradicionais” (Liebmann, 

2015). Assim, o autor (2015: 26) ressalta:  

“A identificação de hibridismo nos alerta para sermos cautelosos 

a respeito de nossas hipóteses. Ela também nos ajuda a revelar os traços 

de poder e iniquidade registrados no passado, onde e quando as diferenças 

se encontram.”43 

Neste sentido, se observa ainda uma série de críticas sobre as consequências em classificar 

culturas e objetos como híbridos. Uma delas é de que Bhabha (1998), ao propô-la, teria 

negligenciado aspectos importantes do mundo colonial, tais como questões do âmbito econômico e 

político. Outra crítica se refere ao fato do autor não ter pensado para além do mundo material no 

                                                
42
	"Hybridity	(or	more	properly,	hybridization)	is	a	practice,	not	an	end	point,	and	for	this	reason	it	is	always	unresolved	and	
ongoing.”	

43
	“The	identification	of	hybridity	alerts	us	to	be	wary	of	our	own	assumptions.	It	also	helps	to	unmask	the	traces	of	power	
and	inequity	etched	into	the	past	wherever	and	whenever	cultural	differences	met.”	
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qual o discurso colonial foi produzido, centrando-se unicamente na representação das situações 

coloniais (Dommelen, 2006). 

Loren (2013:155) chama a atenção sobre as consequências do uso do conceito híbrido de 

forma generalizante: 

"Quando a hibridação é um conceito geral e amorfo, ao invés de 

se referir a objetos e corpos específicos no espaço, esse conceito escoa para 

a mesma estrutura essencialista que se empenha a refutar".44 

Outro problema a ser destacado é que a aplicação do conceito de hibridismo e a noção de 

mudança cultural, é dirigida comumente aos povos ditos “marginalizados”, mas nunca aos 

colonizadores. Neste sentido, o uso do conceito se constitui de um discurso marginal, em vez de 

emancipatório, como comenta Silliman (2015: 7):  

“Isso soa especialmente verdadeiro quando os resultados híbridos 

se submetem à avaliação legislativa nas nações colonizadoras, referente a 

essas comunidades serem reais ou autênticas o suficiente.”45 

Colocado de outra forma, por que povos nativos americanos que adotam algumas versões 

da cultura material ou de crenças europeias são comumente vistos através do conceito do hibridismo, 

enquanto aqueles colonizadores europeus que fizeram o mesmo simplesmente permanecem como 

europeus? (Silliman, 2015). A mesma visão pode ser aplicada no contexto brasileiro, porque não 

questionamos a identidade dos colonizadores portugueses ao se utilizarem de crenças e objetos 

ameríndios? Por que comer mandioca, milho e batata não é visto como ter ficado menos europeu e 

usar roupas e aderir as práticas cristãs pelos povos indígenas sim?  

Por outro lado, o conceito de mimetismo também apontado por Bhabha (1998) pode nos 

ajudar a pensar sobre a apropriação de objetos e crenças estrangeiras por povos nativos, sem 

acarretar necessariamente numa ideia de mistura identitária da hibridação, mas sim relacionado ao 

desejo dos povos marginalizados em adotar, seja voluntária ou mesmo forçosamente, hábitos 

culturais, materiais e valores dos colonizadores. A imitação de valores do colonizador nunca será 

uma cópia confiável do “Outro”, mas sim algo “nebuloso” e, portanto, ameaçador (Loren, 2013). 

O discurso da mímica é estabelecido em torno da ideia de ambivalência. Segundo Loren 

(2017: 2016-2017): “A definição de Bhabha para mimetismo também destaca a ambivalência 

presente nas negociações coloniais entre políticas imperiais e vida experimentada”46 A ambivalência 

das negociações coloniais se dá de forma velada e, como tal, por um lado se volta contra as regras 

existentes do sistema colonial e, por outro, se estabelece no interior delas. Para Bhabha (1998) a 

imitação/incorporação de práticas externas por grupos nativos ocorre num lugar denominado de 

                                                
44
	"When	hybridity	is	a	general	and	amorphous	concept,	rather	than	referring	to	specific	objects	and	bodies	in	space,	it	lapses	
into	the	same	essentialist	framework	it	works	to	refute.”	

45
	“This	rings	especially true	when	the	hybrid	outcomes	undergo	legislative	evaluation	in	settler nations	as	to	whether	these	
communities	are	real,	or	authentic,	enough.”	

 
46
“Bhabha’s	articulation	of	mimicry	also	highlights	the	ambivalence	present	in	these	colonial	negotiations	between	imperial	
policies	and	lived	experience.”	
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interdito, ou seja, no entroncamento entre o que é consentido/aceito e o que é ocultado, mesmo 

sendo conhecido.  

Segundo Bhabha (1998:130): “É o desejo de um Outro reformado, reconhecível, como 

sujeito de uma diferença que é quase a mesma, mas não exatamente. “ 

Dessa forma, uma discussão aprofundada sobre as complexidades das relações no sistema 

colonial somente é possível se considerarmos seus múltiplos agentes, contextos e as variadas escalas 

de resultados (Dietler, 2010). Neste sentido, quanto mais precisamos nos fortalecer de perspectivas 

que nos ajudem a identificar as práticas e as lutas dos povos marginalizados, precisamos estar 

preparados para defender por que as mesmas perspectivas não são igualmente aplicáveis aos povos 

dominantes (Silliman, 2015). 

 

VII. Práticas cerâmicas no litoral sul de São Paulo  

O sítio “Ruínas do Abarebebê” é marcado historicamente por duas etapas de ocupação, 

sendo a primeira constituída de uma aldeia tupiniquim existente entre os séculos XVI e XVII, 

conforme é apresentado no Capítulo V desta tese. Já na segunda etapa de ocupação, portugueses e 

indígenas Tupi viveram lado a lado no aldeamento colonial de São João Batista, num período histórico 

compreendido entre os séculos XVIII e XIX. Atualmente, o local é conhecido como bairro Ruínas, no 

município de Peruíbe. No mesmo período, escravos africanos chegaram ao local em pequena escala, 

principalmente no século XVIII, a caminho das minas de ouro encontradas no sertão ao sul, em 

direção a Curitiba. Ao nosso ver, tal contexto multicultural permitiu que se constituíssem práticas 

cerâmicas com tecnologias combinadas – indígenas, portuguesas e africanas –, para atender uma 

nova demanda de consumo, conforme tentaremos evidenciar no decorrer do presente capítulo.  

A partir de 1692, com a entrega do aldeamento colonial de São João Batista para os 

franciscanos, torna-se perceptível uma ruptura na maneira como se produziam as vasilhas cerâmicas 

tupiniquim, com o aparecimento de vasilhas com tecnologias combinadas – indígenas, africanas e 

europeias –, além da presença de objetos importados, como faiança, porcelana e vidro. Os dados 

históricos apontam para um deslocamento de indígenas do sexo masculino, que viviam no então 

aldeamento, para trabalhar nas minas, sendo que as mulheres continuavam no local (Willeke, 1978). 

Tal fato pode explicar a continuidade da produção cerâmica durante o período correspondente ao 

assentamento colonial, bem como na fase subsequente, uma vez que as vasilhas eram produzidas 

majoritariamente por mulheres. Deste modo, podemos pensar em como a cerâmica adquire diversas 

funções e significados ao longo do período relacionado aos assentamentos coloniais e avança além 

dessa fase histórica – alcançando inclusive os dias de hoje, como veremos no decorrer deste capítulo 

–, contribuindo, assim, não apenas com o processo de compreensão das formas de ocupação 

regional, mas também nos estimulando a pensar a respeito das divisões de trabalho por gênero, no 

contexto da atividade econômica colonial, sendo possível relacionar a produção de cerâmica 

enquanto “expressão social de identidade” (Loren 2008:87). 

Os tratamentos incisos de superfície aparecem em vasilhas portuguesas e africanas. Tal 

tratamento foi e é amplamente utilizado em contextos portugueses tanto no norte de Portugal, como 

na Galícia e se estende desde o período romano até à cerâmica tradicional atual (Rodrigues, 1994). 
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Dentre várias maneiras, pode se apresentar como incisões curvilíneas dispostas horizontalmente, 

como observamos nos exemplos das vasilhas do litoral sul de São Paulo (figura 6.1).  

 

Na figura 6.1-A temos um fragmento com tratamento inciso produzido no século XX pelas 

ceramistas de Guamiranga-Jairê-Caputera (Iguape/São Paulo)47 (Scheuer, 1976). As figuras 6.1-B e 

6.1-C apresentam dois fragmentos, coletados em contextos dos séculos XVIII e XIX, que foram 

produzidos pelas ceramistas do aldeamento de São João Batista (Peruíbe/São Paulo). Segundo 

Scheuer (1976), no passado tal tratamento era feito com dente de porco e, atualmente, se utiliza 

um pedaço de couro duro ou taquarinha. Deste modo, podemos observar uma continuidade do 

tratamento inciso ao longo do tempo.  

 

 
Figura	6.1-	Tratamentos	incisos.	A)	Fragmento	de	cerâmica	de	Guamiranga-Jairê-Caputera	(Iguape/São	

Paulo)	(Scheuer,	1976);	B)	e	C)	Fragmentos	de	cerâmica	do	aldeamento	de	São	João	Batista	
(Peruíbe/São	Paulo).	

Da mesma forma, Dona Eulália Fermino – ceramista do bairro de Jairê, em Iguape (litoral 

sul paulista), de 70 anos de idade –, relata que na década de 70 do século XX, sua tataravó, quando 

chegou na região, por volta de 1880, mencionava a presença de escravos soltos que viviam pelo 

mato (Scheuer, 1976). Tal informação nos ajuda a perceber a conformação social de alguns 

                                                
47 Litoral sul do Estado de São Paulo. 
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segmentos marginalizados no século XIX – por um lado havia os indígenas que não mais estavam 

sob a tutela dos aldeamentos religiosos e, por outro lado, os afrodescendentes agora libertos.  

Na tentativa de entender uma história de longa duração temporal das práticas cerâmicas 

no litoral sul de São Paulo, , nos deparamos com a pesquisa realizada por Herta Scheuer, nos anos 

de 1962 e 1967. Ela entrevistou várias ceramistas de Iguape (litoral sul de São Paulo) em suas 

residências, onde mantinham suas oficinas próximas das suas fontes de matéria prima em 

Guamiranga, Jairê e Caputera, na margem direita do rio Ribeira. Um aspecto a ser destacado desta 

investigação é a tentativa de perceber e evidenciar a antiguidade da tradição tecnológica 

compartilhada entre 10 e 12 mulheres de diferentes faixas etárias, estimando que a ocupação dos 

três distritos remonta ao final do século XIX ou início do XX (Scheuer, 1976). Haviam outros núcleos 

ceramistas em Iguape, que foram se extinguindo ao longo do tempo. 

Considerando 1962 como o ano de corte, para tentar estabelecer uma linha de tempo mais 

detalhada, este ano será utilizado como ponto final de um processo histórico iniciado no passado, 

provavelmente bem além do final do século XIX. Vamos adotar as idades das ceramistas como 

referência, observando dois dados da pesquisa da memória das mesmas levantada por Scheuer 

(1976:6, 55): 1) “nas famílias de poteiras pode-se observar uma tradição de várias gerações. De 

regra, o saber do estilo e da técnica foram transmitidos de mãe para filha, conservando assim a 

originalidade”; 2) “entre as primeiras famílias colonizadoras, algumas mulheres tinham 

conhecimento do ofício do barro”.  

O registro das idades das seis paneleiras mais “destacadas” de Iguape, conforme Scheuer 

(1976:56), era o seguinte em 1962 (Tabela 6.1): 

Tabela	6.1.	Ceramistas	de	Iguape	

Ceramista	 Idade	 Ano	de	nascimento	
estimado	

Distrito	

Joaquina	Moura	 47	 1915	 Guamiranga	

Eulália	Fermino	 70	 1894	 Jairê	

Donica	Fermino	 s.d.	 	 Jairê	

Laurita	Fermino	 s.d.	 	 Jairê	

Sebastiana	Oliveira	 35	 1927	 Jairê	

Ana	Pereira	 60	 1902	 Caputera	

 
Podemos pensar, então, que as mães das ceramistas nasceram no século XIX. Porém, 

Eulália Fermino fala sobre a chegada da sua tataravó em Jairê, provavelmente no final do século 

XVIII (Scheuer, 1976). Será que tal fato e a semelhança das vasilhas nos permite uma associação 

entre as práticas cerâmicas tupiniquim e as ceramistas mencionadas por Scheuer?  

 

Sobre a técnica de construção das vasilhas, observa-se o uso do acordelamento, tanto nas 

cerâmicas tupiniquim pré-coloniais e do início da colonização quanto nas peças produzidas no 

aldeamento religioso, bem como posteriormente. Segundo Scheuer (1976) as ceramistas do final da 
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década de 60 do século XX, mesmo conhecendo a técnica do torno trazida pelos europeus – que 

poderia otimizar e facilitar o trabalho com o barro –, continuavam a produzir as vasilhas 

manualmente. O acordelamento poderia, então, ser entendido como uma técnica de confecção que 

foi transmitida, geração após geração, através dos séculos.  

Na figura 6.2 temos uma ceramista da região de Iguape – a utilizar-se da técnica de 

acordelar em espiral, na base de uma vasilha.   

 

 
Figura	6.2-	Retrato	de	artesã	fazendo	o	acordelamento	em	espiral.	Scheuer,	1976.	

Neste contexto de tecnologias combinadas, poderíamos pensar as práticas cerâmicas do 

aldeamento de São João Batista, a partir de uma perspectiva de ambivalência proposta por Bhabha 

(1998), na qual práticas cerâmicas foram recontexualizado e ressignificado com o aparecimento 

tanto de tecnologias europeias quanto africanas, atribuindo valores novos e distintos da sua origem 

no sistema colonial e depois, sendo que tais ações seriam carregadas de nuances e ambiguidades 

inerentes das condições sociais de produção e uso das vasilhas.  

Com relação à influência portuguesa nas vasilhas coloniais de Peruíbe, os tratamentos 

ondulados aparecem já no século XVIII e são amplamente utilizados nas vasilhas do litoral sul de 

São Paulo até os dias de hoje. Tal característica aparece, muitas vezes, combinada com tratamentos 

de superfície indígenas como o corrugado e o escovado. Assim, o ondulado é um elemento que foi 

incorporado pelos indígenas do aldeamento de São João Batista e sua produção consiste “(...) em 

pressões feitas simultaneamente em direções opostas com as extremidades do polegar e do indicador 

sobre a pasta flexível” (Scheuder, 1982: 57). Assim, o uso do tratamento ondulado pode ser 

entendido como uma apropriação de traços portugueses pelas ceramistas indígenas, ora para dar 

conta dos novos padrões de consumo no sistema colonial. 
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Na figura 6.3 temos o tratamento ondulado em vasilhas produzidas tanto na cidade Braga 

em Portugal 6.3 B, como na cidade de Iguape 6.3.B a D no Brasil. 

Os ondulados também aparecem nas asas de algumas vasilhas usadas para preparar 

alimentos, como podemos observar na figura 6.4 abaixo, que apresenta uma vasilha do século XX, 

produzida em Iguape/São Paulo, e uma vasilha proveniente de Peruíbe/São Paulo, correspondente 

ao período compreendido entre os séculos XVIII e XIX. Esse tipo de vasilha é muito comum em 

contextos coloniais do Brasil marcados por forte influência indígena, como no caso da região 

atualmente pertencente a Santarém/Pará (com. pess. L. Symanski, 2017). 

A figura 6.5 apresenta uma comparação dos vários ondulados observados nas vasilhas do 

século XX no litoral sul de São Paulo (A) com os ondulados do aldeamento de São João Batista em 

Peruíbe (B).  

Outro tipo de tratamento de superfície, que aparece tanto nas vasilhas tupiniquins do 

período inicial de colonização quanto nas vasilhas indígenas coloniais, são os corrugados na face 

externa com ungulados/estocados na borda (tupiniquim – séculos XVI-XVII) ou corrugados na face 

externa com ondulados na borda (indígenas coloniais – século XVIII) (figura 6.6).  

 

 

 A  B 
  

 C  D 
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Figura	6.3-	Tratamentos	ondulados	(I).	A-	Mulher	de	Santa	Marinha.	Arquivo	Fotográfico	de	J.	Santos	
Júnior	(Biblioteca	Municipal	de	Torre	de	Moncorvo);	B	e	C	Iguape	(São	Paulo/Brasil);	D-Detalhe	
de	C	com	cerâmica	de	borda	ondulada.		

 
Figura	6.4-	Ondulado	na	asa.	A-	Vasilha	proveniente	de	Iguape/São	Paulo	(Scheuder,	1976);	B-	Vasilha	

oriunda	de	Peruíbe/São	Paulo.	
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Figura	6.5-	Tipos	de	ondulado.	A)	Vasilhas	do	século	XX	(Iguape/São	Paulo);	B)	Vasilhas	dos	séculos	XVIII	

e	XIX	(Peruíbe/São	Paulo)	
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Figura	6.6-	Comparação	de	paredes	corrugadas	e	bordas	uma	vasilha	pré	colonial	A-	Tupiniquim	de	

Peruíbe/São	Paulo,	séculos	XVI-XVII	–	borda	ungulada	e	parede	corrugada;	B-	Indígena	século	
XVIII	(aldeamento	de	São	João	Batista)	–	borda	ondulada	e	parede	corrugada..	

Na figura 6.7 temos as lamparinas encontradas no aldeamento de São João Batista. 

 A  B 

Figura	 6.7-	 Lamparinas.	 Vasilha	 esférica,	 modelada,	 paredes	 irregulares	 e	 marcas	 de	
digitamento	nas	paredes	 internas	e	externas.	A	boca	 levemente	 introvertida	com	
relação	ao	seu	bojo,	pasta	grosseira.		

As lamparinas de cerâmica aparecem no contexto da colonização portuguesa no século 

XVII, usadas pelos tupiniquins de São Vicente em procissões cristãs, estendendo-se até o século XX, 

sendo que o candeeiro é substituído pela lamparina de folha, cuja mecha é denominada de cordão, 

torcida ou mesmo puxada (Scheuer, 1976). Ainda no século XX, há relatos do uso das lamparinas 

de mamona nos partos em Itanhaém, como podemos observar na seguinte citação de Branco (2005: 

111): 

“Dona Milintina Maria Lopes era parteira de Itanhaém, pelo menos 

até a década de 50. Nas lembranças de sua neta, Malvina Monteiro está a 

lamparina de mamona: sua avó contava que no nascimento de uma criança 

não se podia usar lampião de querosene pois a fumaça, fuliginosa e mal 

cheirosa, intoxicava o recém-nascido. Assim, ela exigia uma lamparina que 

não soltasse gases tóxicos ao recém-nascido, como a de querosene.”  

Quando nos voltamos ao conceito de hibridação, de que forma as lamparinas utilizadas 

pelos tupiniquim poderiam ser consideradas? Poderiam essas ser percebidas enquanto objetos 

híbridos ou como práticas híbridas? Por outro lado, os portugueses, utilizando-se das lamparinas 
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confeccionadas por indígenas tupiniquins, também estariam exercendo práticas híbridas ou o 

conceito só deve ser aplicado aos povos “marginalizados”?  

Assim, o conceito de híbrido, aplicado às práticas cerâmicas coloniais do aldeamento de 

São João Batista, nos ajudaria a entender a complexidade das relações sociais entre tupiniquins e 

portugueses? Ou, ao contrário, tal classificação ajudaria tão somente a reforçar uma política colonial 

de miscigenação e apagamento das populações indígenas já consolidada? E, ainda, poderia esse 

conceito ser usado como uma efetiva ferramenta de resistência pelas populações “marginalizadas”? 

Ou conforme indaga Liebmann (2015: 3): “Chamar de híbridos esses objetos duplos nos ilumina a 

respeito de seus papeis sociais ou apenas os obscurece?”48  

 

Na figura seguinte (6.8, C e D), temos o tratamento estocado de uma vasilha tupiniquim 

de Peruíbe (nhaempepó) e uma vasilha contemporânea produzida no município de Itaoca (litoral sul 

de São Paulo) (fig. 6.8, A e B). Há uma continuidade desse tipo de tratamento de superfície através 

do tempo – abrangendo um espectro temporal compreendido entre os séculos XVI e XX. Nota-se 

também a inclusão de uma alça – tecnologia portuguesa incorporada pelos povos nativos brasileiros. 

Na figura 6.8.A, por sua vez, o lábio é plano, ou levemente arredondado, e o corpo arredondado. Já 

na figura 6.8.D, o lábio é apontado.  

 

                                                
48
	“Does	calling	these	double	objects	hybrids	enlighten	us	about	their	social	roles,	or	obfuscate	them?”	
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Figura	6.8.	A-	 recipiente	de	 Itaoca	 (litoral	sul	de	São	Paulo);	B)	Panela	SP-3	 (Scheuer,	1976);	C	e	D-
nhaempepó	tupiniquim	(Peruíbe/São	Paulo).		

Na figura 6.9 podemos perceber que o tratamento de superfície corrugado está presente 

em vasilhas cerâmicas desde o período pré-colonial até o século XX. Tal tratamento, de um modo 

geral, é aplicado em vasilhas que possuem mais de uma função – ora para cozinhar, ora para o 

transporte de alimentos (Rice, 1987, 2015). Caberia, portanto, questionar se a continuidade no uso 

dessas vasilhas estaria relacionada a uma escolha em manter certas práticas de consumo. 

 

 
Figura	 6.9-	 Tratamento	 corrugado.	 A-	 Corrugado	 em	 vasilhas:	 Campinas	 de	 Fora	 e	 em	 fragmento	

arqueológico	(Jairê,	município	de	Iguape/São	Paulo)	–	Foto	de	Scheuer	1976;	B	Corrugado	em	
vasilha	tupiniquim	de	Peruíbe	–	Foto	de	G.	Ceccantini.	

Na figura 6.10, a seguir, temos o tratamento riscado presente tanto em vasilhas do século 

XVIII, quanto em vasilhas do século XX, originárias do litoral sul paulista. As estrias são feitas com 

o uso do sabugo de milho, conforme pode ser observado na figura 6.10 D (Scheuer, 1976).  
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Figura	6.10-	Tratamento	 riscado.	A)	Recipiente	de	Campinas	de	Fora.	 Scheuer,	1976;	B)	Vasilha	de	

Peruíbe	do	século	XVIII	ou	XIX;	C)	Técnica	de	repuxar	a	parede	com	sabugo	de	milho	deixando	
marcas	riscadas;	E)	Desenho	do	sabugo	de	milho	(Scheuer,	1976).	

O tratamento riscado encontrado no contexto dos séculos XVIII e XIX é bastante similar ao 

tratamento escovado presente na técnica dos povos tupiniquim de Peruíbe, como podemos observar 

na figura 6.11. 
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Figura	6.11-	Tratamento	escovado	tupiniquim	de	Peruíbe.	

Com relação ao tratamento pintado, observa-se uma transformação ao longo do tempo. 

Inicialmente, temos as vasilhas pintadas tupiniquins – fundo branco, linhas pretas e vermelhas, e 

faixa vermelha (A); em seguida, o uso do tingimento em preto, feito com cuipuna e aroeira, além da 

seiva da bananeira (B); por fim, a pintura com estética portuguesa e motivos vegetais – fundo 

vermelho ou branco com ramos (C e D). No entanto, as vasilhas pintadas vão perdendo espaço no 

século XX, devido à dificuldade em encontrar pigmento (Scheuer, 1976). 

A figura 6.12 apresenta as vasilhas com os tratamentos pintados.  
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Figura	6.12-	Tratamentos	pintados.	A)	vasilha	tupiniquim	de	Peruíbe;	B)	Vasilha	com	pigmento	preto	
(Peruíbe);	C)	Vasilha	do	século	XIX	(coleção	do	Museu	Afro	Brasil),	D)	Vasilha	do	século	XIX	de	
Peruíbe.	

	
 

A figura 6.13 apresenta um mapa do litoral sul de São Paulo com a comparação das vasilhas 

encontradas em Iguape século XIX e XX e as vasilhas de Peruíbe século XVI, XVII e XVIII. 

	
Figura	6.13.	Mapa	do	litoral	sul	de	São	Paulo.	A	diferenciação	de	cores	está	relacionada	às	datações	

existentes	para	os	diversos	sítios.	A	cor	azul	 indica	datações	mais	antigas	(ca.	1100	AD)	as	
vermelhas	mais	recentes	(ca.	1589	AD),	mas	ambas	pré-coloniais.	Detalhes	sobre	as	datações	
são	apresentadas	no	capítulo	V.	

A permanência de componentes indígenas nas vasilhas contemporâneas nos permite pensar 

que os colonizadores portugueses, possivelmente, se utilizaram dessas vasilhas, produzidas pelas 

ceramistas indígenas, por um longo período de tempo e, aos poucos, essas cerâmicas foram sofrendo 

inovações (Scheuer, 1976), visando atender às novas demandas de consumo, nos contextos dos 

sistemas colonial e pós-colonial. Desta forma, podemos pensar em como a cerâmica indígena colonial 

e pós-colonial que, além de representar o maior número de objetos do aldeamento de São João 

Batista, exercia um importante papel na vida cotidiana do aldeamento. Tal fato desafia a narrativa 

colonial tradicional dedicada ao apagamento da história dessas mulheres ou, ainda, preocupada em 

retratá-las como vítimas passivas do processo de colonização. 

Nesse sentido, Loren (2015: 9) comenta: 

“De que forma os arqueólogos identificam e interpretam uma 

cultura material híbrida ao mesmo tempo em que reconhecem os modos 



Cap.	VI	–	Práticas	cerâmicas	combinadas:	portuguesa,	africana,	indígena	e	a	persistência	do	habitus	tupiniquim	
Marianne	Sallum	–	2018	-	Persistência	de	prática	cerâmica	tupiniquim	

 

262 
 

inovadores como esses objetos foram usados junto a objetos mais 

familiares, provavelmente não híbridos?”49 

Portanto, caberia questionar se os componentes africanos e europeus, presentes nas 

vasilhas produzidas pelas ceramistas do aldeamento de São João Batista, poderiam ser pensados 

como escolhas intencionais. Ou, ainda, seriam essas cerâmicas consideradas híbridas, considerando 

seu próprio tempo e as próprias pessoas envolvidas? Assim, é um desafio entender com clareza de 

que forma o hibridismo pode ser aplicado em sociedades do passado (Silliman, 2015).  

Segundo Silliman (2015):  

“No fim, contudo, a identificação de hibridismo nos alerta para 

sermos cautelosos a respeito de nossas suposições. Ela também nos ajuda 

a revelar os traços de poder e iniquidade registrados no passado, em 

qualquer tempo e lugar onde diferenças culturais se encontrem.”50 

Se chegarmos à conclusão que, de fato, os objetos com tecnologias combinadas do 

aldeamento de São João Batista são híbridos, em que momento eles deixariam de ser e se tornariam 

outra coisa, uma vez que o conceito está associado a um estado transitório? Ainda, as ceramistas 

contemporâneas do litoral sul de São Paulo perceberiam suas vasilhas como uma combinação de 

tecnologias?  

Outro cuidado que devemos ter em relação ao conceito de hibridação é que o mesmo 

reforça a dualidade através da existência do seu contrário – o material europeu –, podendo, assim, 

gerar uma homogeneização da complexidade das relações no colonialismo (Silliman, 2015). Ainda 

no mesmo sentido, ao elegermos alguns elementos como híbridos e outros não, nós poderíamos 

estar simplesmente revelando nossos próprios pré-conceitos sobre os Outros, conforme observa 

Liebmann (2015: 3) “O hibridismo, parece, está nos olhos de quem vê.”51 

Mrozowski et al. (2015: 17)52 ao se referir aos povos nipmuc e os colonizadores europeus 

na Nova Inglaterra, comenta: 

"Eles provavelmente mediram suas vidas como a maioria de nós, 

como negociações diárias entre passado e presente, na esperança de 

garantir um futuro mais estável e previsível para nossos descendentes. O 

futuro que se desenrolou, provavelmente, é bastante diferente do que o 

nipmuc do século XVIII imaginaria, um futuro moldado pela colaboração e 

a reescrita das histórias ". 

 

                                                
49
	“How	do	archaeologists	identify	and	interpret	hybridized	material	culture	while	recognizing	the	innovative	ways	in	which	
these	objects	were	used	with	more	familiar,	perhaps	non-hybrid	objects?”	

50
	“In	the	end,	however,	the	identification	of	hybridity	alerts	us	to	be	wary	of	our	own	assumptions.	It	also	helps	to	unmask	
the	traces	of	power	and	inequity	etched	into	the	past	wherever	and	whenever	cultural	differences	met.”		

51
	“Hybridity,	it	seems, is	in	the	eye	of	the	beholder.”	

52
	“They	more	 likely	measured	their	 lives	as	most	of	us	do,	as	daily	negotiations	between	past	and	present	 in	the	hope	of	
securing	a	more	stable,	predictable	future	for	our	descendants.	The	future	that	unfolded	is	probably	quite	different	than	the	
Nipmuc	of	the	eighteenth	century	would	have	imagined,	a	future	shaped	by	collaboration	and	the	rewriting	of	histories.”	
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VIII. Identidade e alteridade: uma história de persistência de práticas 
cerâmicas tupiniquim  

Para os povos ameríndios das terras baixas da América do Sul, as narrativas que compõem 

sua cosmologia compreendem, por um lado, a noção de incorporação de práticas estrangeiras, ao 

ponto de essas serem identificadas como características inerentes a diversos povos, os quais se 

apropriam de inúmeros elementos simbólicos de outros povos, tais como vestimentas e adornos, 

além das possibilidades em torno de uma prática particularmente imediata, a predação, enquanto 

meio de construção social. Essa narrativa pode ser denominada como processo "centrífugo" (Oakdale 

e Course, 2014).  

Ainda pontuam Oakdale e Course (2014:17): 

"A ampla invocação de formas de falar associadas a 

personalidades sociais exóticas ou "de outro mundo" também estão 

frequentemente ligadas à produção de transformações subjetivas”.53  

Por outro lado, o processo centrípeto estaria associado à maneira como identidades são 

constituídas, em tempos específicos, como uma ruptura de um fluxo contínuo, onde emerge uma 

pessoa nomeada. Tais classificações fazem alusão às noções de hibridismo consciente e inconsciente 

propostas por Mikhail Bakhtin (Oakdale e Course, 2014).  

Para os povos ameríndios, particularmente, da família linguística tupi-guarani, a fonte de 

inspiração está no Outro e a incorporação do universo externo é parte crucial para a 

autotransformação e a construção da identidade desses povos. No entanto, é necessário questionar, 

como ressalta Lagrou (2013: 22), “...de que maneira coisas e pessoas podem ser transformadas, 

domesticadas, pacificadas e incorporadas sem perderem sua relação com referência à 

exterioridade.”. É na afinidade que se encontra toda a dimensão cosmológica e política das 

sociedades tupi, no qual o Outro é primeiro e, acima de tudo, um afim. Assim, ora estrangeiros e 

inimigos, ora amigos e convidados, ou mesmo aliados políticos ou parceiros comerciais, animais e 

espíritos, todos estão envoltos nos valores de afinidade. Desta forma, o parentesco se estabelece, 

construído numa base relacional, que se manifesta como processo em constante atualização (Viveiros 

de Castro, 2001). 

De outra maneira, devemos nos atentar também para não usarmos um modelo identitário 

homogêneo de “pessoa ameríndia” e, com isso, ofuscar a diversidade de socialidades e pessoalidades 

desses povos. Desta forma, muitas pesquisas antropológicas recentes têm se preocupado em afirmar 

que a aparente homogeneidade da noção de alteridade, não pressupõe sociedades fixas, mas, ao 

contrário, “enquanto processo contingente de se transformar através do engajamento com o Outro, 

relativamente pouca atenção tem sido dedicada ao papel da interação discursiva nesse processo.” 54 

(Oakdale e Course 2014: 15). 

                                                
53	“The	wide-	ranging	invocation	of	ways	of	speaking	associated	with	exotic	or	“otherworldly”	social	personae	are	also	often	
directly	linked	to	the	production	of	subjective	transformations”.	

54
	“As	a	contingent	processes	of	becoming	through	engagement	with	others,	relatively	little	attention	has	been	paid	to	the	
role	of	discursive	interaction	in	this	process.”		
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Deste modo, no contexto dos povos de língua tupi-guarani, a identidade não se estabelece 

pela imposição de suas práticas ao Outro, tampouco pela mudança ou perda cultural das próprias 

práticas, mas, ao contrário, como comenta Viveiros de Castro (1992: 2842-2848): 

“Os tupi desejaram os europeus em sua alteridade plena, que lhes 

apareceu como uma possibilidade de autotransfiguração, um signo da 

reunião do que havia sido separado na origem da cultura, capazes, portanto 

de vir alargar a condição humana, ou mesmo de ultrapassá-la. Foram então 

talvez os ameríndios, não os europeus, que tiveram a “visão do paraíso”, 

no desencontro americano. “  

Nesse sentido, como podemos atribuir o conceito de hibridação a esses povos, uma vez que 

o conceito exige uma perspectiva de cultura “pura”? Se a base da sociabilidade tupi é a troca e 

afinidade com o Outro, em que momento eles seriam realmente “puros”? Será que podemos falar 

em hibridação inorgânica (consciente) de incorporação de componentes do inimigo que se tornaria 

orgânica (inconsciente) com o passar do tempo? 

Silliman (2015:7) comenta:  

“Qual prática, material ou ideia não implica na influência ou 

mistura de algo ou algum outro? Pode algo ser realmente inventado 

novamente que não resulte, de alguma forma, de outras influências, 

materiais ou inspirações anteriores? (ver Jimenez, 2011)”55 

Os europeus surgem para compartilhar um espaço que era antes ocupado pelas figuras tupi 

de alteridade, como deuses e inimigos, o que não significava que essa mudança acarretaria numa 

perda identitária, muito menos no surgimento de uma cultura nova, mas sim escolhas cujo objetivo 

primeiro era relacionar-se com o mundo exterior – condição vital para essas sociedades (Viveiros de 

Castro, 1992). No sentido de ambivalência proposto por Bhabha (1998) o Outro é transformado em 

um indivíduo familiar, que seria quase o mesmo – mas não o bastante (Jiménez, 2010). Da mesma 

forma, na cosmologia tupi, é no desejo de transformar o Outro em algo identificável que se 

encontrava toda a ambivalência das relações coloniais. O desejo de incorporação de práticas, tanto 

de povos indígenas inimigos quanto de europeus, é, acima de tudo, uma chance de transformação 

pessoal. Neste sentido, a noção de ambivalência, muito mais do que o conceito de hibridismo, nos 

ajudaria a pensar nas sutilezas da complexidade das relações sociais no processo de colonização. 

As guerras de vingança entre os povos da costa brasileira exerciam um papel fundamental 

no modo de vida deles, uma vez que a guerra e a incorporação do inimigo de guerra, bem como a 

alteridade, eram valores centrais dessas populações. Os inimigos capturados constituíam figuras 

imprescindíveis para a continuidade do modo de ser tupi, pois era através da existência, dentro e 

através do Outro (inimigo), que os mesmos afirmavam sua existência no mundo e reproduziam a 

base de sua socialidade (Carneiro da Cunha e Viveiros de Castro, 1985). Ainda, segundo Lagrou 

                                                
55
	“What	practice,	material,	or	idea	does	not	involve	the	influence	or	mixture	of	something	or	someone	else?	Can	anything	be	
truly	invented	anew	that	does	not	result,	in	some	form	or	fashion,	from	other	prior	influences,	materials,	or	inspirations	(see	
Jimenez,	2011)?”	
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(2013: 38) a partir de Taussig (1993): “de alguma maneira ou outra, a pessoa pode se proteger de 

maus espíritos ao retratá-los, o que vem a ser que é através da cópia, da imagem, que se ganha 

poder sobre o modelo. “  

Segundo Fausto (1992: 392):  

“Esse "absurdo sentimento de vingança" não era apenas a razão 

de suas guerras, como queria Thevet, mas era o nexo fundante da 

sociedade tupinambá. Vingança repetida e sem fim — a morte guerreira era 

produtora de vida social; a guerra, nas palavras de Viveiros de Castro 

(1986:690). “  

Ainda, como comentam Carneiro da Cunha e Viveiros de Castro (1985:86): “Esquecer a 

vingança é o avesso da condição tupinambá de acesso ao paraíso, esse paraíso que privilegia os 

vingadores. À religião do perdão opõe-se a religião da vingança...”.   

Quando direcionamos nosso olhar para o conceito da Arqueologia da Persistência proposta 

por Panich (2013), podemos pensar em como mudanças concebidas internamente nas sociedades 

tupi, através dos acordos sociais de amizade e inimizade, a apropriação de práticas estrangeiras, 

bem como a guerra de vingança, foram maneiras pelas quais esses povos, afirmavam e negociaram 

suas vidas no sistema colonial. Assim, nas sociedades em que a afinidade e a alteridade são a base 

social, a inovação de práticas sociais não compreende, necessariamente, o surgimento de uma 

cultura nova, mesclada, mas, ao contrário, é uma evidência de agentividade e de persistência 

histórica dessas populações.  

Assim, o caráter ambivalente das negociações de práticas sociais tupiniquim, no passado e 

no presente pode ser pensado como aponta (Jiménez, 2011: 116 apud Bhabha 1994:34): “no ato 

de interpretação em um cenário onde significados e valores são (mal) lidos ou os sinais são (mal) 

apropriados e assim modificados e reescritos56”. A ambivalência pode não representar resistência ou 

aceitação dos preceitos do colonizador, mas sim uma maneira criativa de sobrevivência e 

manutenção de valores de sociabilidade. Por exemplo, a imitação de dogmas da religião católica por 

grupos nativos e vice-versa deve ser vista, acima de tudo, como importante evidência de inovação 

e dinamismo dos acordos sociais (Horning, 2015). 

Sobre a ambivalência das relações coloniais, Loren (2017:1963-1967) comenta:  

 “Neste processo, a ambivalência surge como uma preocupação 

central na compreensão de como a cultura material "estrangeira" ou 

europeia produziu o caminho nas mãos e nas vidas dos povos indígenas 

coloniais. O conceito de ambivalência destaca o processo discursivo de 

como as imaginações imperiais se cruzaram com a experiência vivida, os 

deslizamentos que ocorreram em categorias coloniais e as formas como os 

povos coloniais estruturaram seu mundo sob o domínio colonial. “ 

                                                
56
	“Into	the	act	of	interpretation	in	a	scenario	where	meanings	and	values	are	(mis)read	or	signs	are	(mis)appropriated	and	in	
that	way	modified	and	rewritten	(Bhabha	1994:	34).”	
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Os colonizadores europeus viam na guerra de vingança uma forma “fácil” de angariar 

escravos para trabalhar na manutenção da estrutura colonial (Carneiro da Cunha e Viveiros de 

Castro, 1985). No entanto, tanto para os povos tupi que capturavam o prisioneiro de guerra, quanto 

para o próprio prisioneiro capturado, a morte como “valente guerreiro” era preferível ao invés de 

torná-lo mão de obra escrava dos europeus. A transformação do capturado de guerra em escravo 

pelos portugueses envolvia, acima de tudo, uma completa redefinição do que representava a 

alteridade nas sociedades tupi. E com essa alteração os tupi não concordavam (Monteiro, 1998).  

Segundo Viveiros de Castro (1992: 34): 

“Os tupi vendiam a alma aos europeus para continuar mantendo 

sua guerra particular contra outros tupi. Isto nos ajuda a entender porque 

os índios não transigiam com o imperativo da vingança; para eles a religião, 

própria ou alheia, estava subordinada a fins guerreiros: em lugar de terem 

guerras de religião, como as que vicejavam na Europa do século, 

praticavam uma religião da guerra. “  

Ainda, é necessário ter em mente que o colonialismo não afeta somente os povos 

“marginalizados”, mas todos os envolvidos no sistema colonial, mesmo que de forma desigual 

(Horning, 2015). No contexto das relações entre missionários e povos tupi, há relatos de que os 

religiosos se apropriaram de diversas práticas indígenas em seu cotidiano, tais como pregar pelas 

manhãs – seguindo a maneira na qual os xamãs e chefes tupi faziam; usar o canto como estratégia 

de atração; batizar; atender aos pedidos de cura e longa vida e; garantir êxito nas guerras e fartura 

material. Da mesma forma, ao tentar converter os povos nativos, os padres reclamavam do modo 

de ser tupi, não porque resistiam aos dogmas religiosos, mas por sua atitude oscilante. Para eles, os 

tupi ao mesmo tempo que pareciam sedentos em aprender os ensinamentos religiosos, retornavam 

facilmente às suas práticas antigas. (Viveiros de Castro, 1992).  

Nesse sentido, ao classificarmos os objetos do colonialismo como híbridos, não estaríamos 

contribuindo para uma ruptura histórica entre os povos pré-coloniais e coloniais e enaltecendo o 

surgimento de identidades e materialidades novas? Da mesma forma, será que a noção de práticas 

híbridas nos ajudaria a pensar a complexidade das negociações entre povos indígenas e 

colonizadores portugueses em território brasileiro? Assim, se assumirmos uma ideia de práticas 

híbridas no aldeamento de São João Batista, e posteriormente, será que podemos pensar em 

escolhas intencionais de práticas cerâmicas novas como forma de lidar com a ambivalência das 

relações sociais no colonialismo? 

Segundo Scheuer (1976: 6), em relação as ceramistas do litoral sul paulista:  

“O tenaz apego às formas tradicionais de nossas paneleiras pode-

se atribuir a uma motivação espiritual. Conscientes da tradição, 

permanecem fiéis a ela, transmitindo o saber da mesma maneira.“ 

Ainda, se o hibridismo é um constante estágio de transformação, então, quando essas 

práticas deixariam de ser híbridas? Ou, como comentam Fausto e Heckenberger (2007: 5): “Mas 



Cap.	VI	–	Práticas	cerâmicas	combinadas:	portuguesa,	africana,	indígena	e	a	persistência	do	habitus	tupiniquim	
Marianne	Sallum	–	2018	-	Persistência	de	prática	cerâmica	tupiniquim	

 

267 
 

enquanto um rio pode ser definido pelo seu fluxo contínuo, ao invés de suas margens, a coletividade 

humana não.”57 

Muitas questões ficam em aberto quando tentamos aplicar o conceito de hibridação no 

contexto tupiniquim e indígena de uma maneira mais geral. Silliman (2015) aponta que ao atribuir 

tal conceito às sociedades do passado, nós estaríamos armazenando os povos indígenas em 

estruturas analíticas que os tornam, como diria Bhabha (1994: 142) ''Sempre menos de um e o 

dobro'', ou para sempre menos do que eles começaram e não o bastante. “  

Neste sentido, a incorporação do Outro pelas populações da família linguística tupi-guarani, 

constitui parte fundamental da socialidade desses povos, no qual a identidade engloba e se define 

em relação à diferença - a alteridade. Diante disso, não podemos considerar a alteração e inovação 

de práticas cerâmicas, como perda ou extinção cultural, nem como o surgimento de um objeto 

híbrido, mas podemos indagar, talvez, se através de práticas híbridas, permeadas pelas nuances e 

ambivalências coloniais, bem como através da transfiguração dos valores estabelecidos na estrutura 

colonial, permitiram a persistência desses povos no sistema colonial e depois.  

Assim, como podemos pensar sobre a persistência histórica de povos tupi do litoral sul de 

São Paulo, mais especificamente dos tupiniquins de Peruíbe? Teriam eles desaparecido ao longo do 

processo de colonização ou ainda sido incorporados ao sistema colonial? Dados históricos sobre quais 

povos indígenas viviam no aldeamento de São João Batista inexistem. Os tupiniquins, enquanto 

denominação identitária, desaparecem dos registros no século XVII, principalmente, em decorrência 

da política colonial de apagamento e homogeneização das identidades indígenas.  

No entanto, foi possível rastrear desde o período pré-colonial aos dias atuais aspectos das 

práticas cerâmicas tupi no litoral sul de São Paulo, ora mantendo a tecnologia tradicional, ora 

incorporando práticas portuguesas à técnica tupi. Tal fato permitiu traçar a persistência de um 

habitus cerâmico, como um resquício de uma história tupiniquim que se manteve ao longo do tempo.  

 
Na figura 6.14 são apresentadas algumas das ceramistas do litoral sul do Estado de São 

Paulo que produziam as vasilhas até o século XX seguindo os mesmos padrões tecnológicos há 

séculos. Fotos do catálogo da uma exposição “Ceramistas de Iguape” de 1981. Todas, com exceção 

da Sra Aurora eram de Jairê, Iguape e ela de Iperopava, SP. São aqui listadas as senhoras: 

- Benedita Dias; 

- Joaquina Novaes de Moura 

- Maria Pereira Ramos; 

- Conceição Cardoso Coelho Pereira; 

- Tereza Laurindo do Nascimento; 

- Zilda Novaes de Moura; 

- Aurora de Aguiar 
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	“But	while	a	river	may	be	defined	by	its	continuous	flow	rather	than	by	its	shores,	human	collectivities	cannot.”	
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Figura	6.14-	Algumas	das	últimas	ceramistas	do	litoral	sul	do	Estado	de	São	Paulo.	A-	Benedita	Dias;	B-	Joaquina	Novaes	de	Moura;	C-Maria	Pereira	Ramos,	D-	Conceição	

Cardoso	Coelho	Pereira;	E-Tereza	Laurindo	do	Nascimento;	F;	Zilda	Novaes	de	Moura;	G-Aurora	de	Aguiar.		
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CAPÍTULO	VII	

Considerações	finais	e	Conclusões	

I. Considerações Finais 

Os estudos de colonialismo voltados às temáticas comparativas têm crescido de forma 

exponencial nos últimos vinte anos, principalmente quando direcionados ao entendimento das 

conexões entre as sociedades contemporâneas e as do passado. Nesse sentido, arqueólogo(a)s de 

várias partes do mundo, com o objetivo de ampliar a discussão sobre as políticas de colonização em 

diferentes tempos e contextos históricos, têm se utilizado de abordagens metodológicas 

comparativas visando aprimorar suas análises de situações específicas (Silliman, 2015).  

Se podemos atribuir similaridades às diversas formas de colonialismo nas Américas, cabe 

notar que, desde a presença dos espanhóis nas terras meridionais da atual Argentina, até a Nova 

Inglaterra, onde desembarcaram os puritanos britânicos no século XVII, indubitavelmente, a política 

colonial foi sempre violenta e injusta em relação aos povos nativos dos territórios americanos. Ao 

mesmo tempo, não podemos ignorar o fato de que tal histórico de iniquidade continua sendo 

promovido e aplicado ao redor do mundo até os dias presentes (Horning, 2015), como podemos 

observar na truncada discussão, realizada atualmente no congresso nacional brasileiro, em torno da 

demarcação das terras indígenas. 

Nas últimas décadas, há uma busca no sentido de estabelecer uma prática arqueológica 

mais engajada e mais justa com relação aos povos ameríndios, criando conexões entre a produção 

acadêmica contemporânea e representações e legados dos próprios povos envolvidos. Nesse sentido, 

Atalay (2008) menciona como as histórias de luta de líderes nativos do passado têm incentivado os 

jovens indígenas de hoje a construir um entendimento mais abrangente de suas habilidades, que 

vão muito além de uma noção restrita de sobrevivência, configurando-se, acima de tudo, como uma 

maneira de prosperar no mundo contemporâneo.  
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É de suma importância que nós, pesquisadores, sejamos cautelosos na maneira de 

representar, processar e mesmo interpretar práticas sociais dos povos ameríndios de forma a 

respeitar suas ações e sua agência, tanto naquele complexo mundo colonial quanto neste do século 

XXI. Além disso, devemos nos atentar em “situar suas vidas no contexto de suas próprias histórias 

culturais, únicas, de curto e longo prazos”58. Com essa perspectiva, deve-se buscar o uso de 

conceitos e métodos arqueológicos que contribuam para a descolonização das narrativas coloniais 

tradicionais os quais, comumente, encontram-se distantes da maneira como as pessoas, tanto do 

passado, como do presente, interagem com suas próprias histórias (Silliman, 2012: 113). 

Assim, ao voltarmos nossos esforços ao estudo da cultura material e dos conjuntos 

arqueológicos, não devemos nos concentrar unicamente em encontrar diferenças na(s) 

materialidade(s) com o objetivo de provar a existência de identidades indígenas. Ao contrário, torna-

se cientificamente mais instigante, exatamente quando iniciamos uma investigação reconhecendo a 

existência, a priori, de identidades indígenas para, então, olhar para o que os materiais podem nos 

dizer sobre as pessoas, os núcleos familiares ou mesmo as comunidades que os usaram em suas 

práticas cotidianas (Horning, 2015). Nesse sentido, abrimos novas perspectivas ao pensarmos em 

“identidades indígenas”, ao invés de concebermos uma visão simplista entre objetos europeus e 

nativos. Tal abordagem pode contribuir, finalmente, para um entendimento mais rico e aprofundado 

da complexidade em torno das práticas sociais no(s) contexto(s) do colonialismo e seu legado para 

as comunidades contemporâneas que descendem. 

 

  

                                                
58	“situate	their	lives	in	the	context	of	their	own	unique	short-	and	long-term	cultural	histories?”	
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II. Conclusões  

I. A análise estatística permitiu provar que existe a continuidade tecnológica das 

práticas cerâmicas tupiniquim do período pré-colonial ao primeiro século de 

colonização portuguesa; 

II. A diminuição do tamanho das vasilhas tupiniquim no século XVII sugere ser 

resultado dos efeitos do processo inicial de colonização;  

III. Este trabalho corrobora a ideia de que a incorporação de novas práticas de consumo 

está centrada na cosmologia ameríndia de alteridade e de autotransfiguração dos 

povos do tronco linguístico tupi-guarani; 

IV. Tecnologias estrangeiras foram usadas como elementos familiares pelos 

tupiniquins, ou seja, enquanto escolhas que ressignificaram práticas sociais; 

V. A apropriação de objetos e práticas estrangeiras foram escolhas criativas e fazendo 

parte da estratégia de sobrevivência dos povos nativos dentro do sistema colonial;  

VI. As práticas cerâmicas coloniais, marcadas pelo aparecimento de objetos com 

tecnologias combinadas (indígenas, portuguesas e africanas), são entendidas como 

um dos aspectos da persistência histórica dos povos ameríndios; 

VII. O conjunto de resultados obtidos, análises e argumentos expostos aqui revelam 

uma história de longa duração e persistência, que não deve ser fragmentada em 

episódios desconexos de continuidades e mudanças;  

VIII. A produção e consumo de objetos com tecnologias combinadas não sugere 

mimetismo colonial, tampouco o aparecimento de objetos híbridos, porém, são 

práticas marcadas pela ambivalência das relações no mundo colonial; 

IX. As discussões teóricas sobre alteridade, agência, hibridismo, mimetismo e 

ambivalência, proporcionaram pontos de abordagem importantes e necessários 

para o entendimento de contextos contemporâneos; 

X. Observações e visitas recentes permitiram identificar a persistência e resquícios do 

habitus cerâmico tupiniquim, que se mantiveram até o presente.  
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RESUMO	

Os estudos contemporâneos no campo da Arqueologia do Colonialismo têm se dedicado ao 

entendimento das complexas relações coloniais entre povos nativos e europeus, investigando tanto 

o papel agentivo, quanto a história de longa duração dos povos indígenas. Discussões relativas ao 

uso de conceitos como hibridação, mimetismo e ambivalência, dentre outros no campo dos estudos 

pós-coloniais, têm permeado as pesquisas dedicadas às identidades e materialidades em sociedades 

coloniais plurais. Para tanto, a tese levanta uma série de questões em torno da aplicabilidade desses 

conceitos, enquanto ferramenta para entender a incorporação de elementos e práticas europeias por 

povos Tupi coloniais, centrada na cosmologia ameríndia de alteridade e de autotransfiguração. Os 

registros arqueológicos comprovam que os Tupiniquim mantiveram de modo constante os seus 

assentamentos e materialidades por vários séculos no período pré-colonial. Um sítio arqueológico do 

município de Peruíbe revelou que foi abandonado pouco após a chegada dos europeus, com 

evidências sugerindo colapso demográfico como causa principal. As fontes históricas e arqueológicas 

mostram que o sistema colonial começou na região com alianças entre os Tupiniquim e os 

portugueses, fato que à curto prazo alterou drasticamente práticas de consumo indígenas, como 

resposta às novas demandas sociais impostas pelo sistema europeu. A tese apresenta alguns 

indicadores que demonstram a persistência de práticas cerâmicas das mulheres ao longo do tempo. 

A inserção das vasilhas produzidas pelas mulheres Tupi nas casas coloniais foi fundamental na 

conformação do mundo colonial e pós-colonial. Tal fato desafia a narrativa colonial tradicional 

dedicada ao apagamento da história dessas mulheres ou, ainda, preocupada em retratá-las como 

vítimas passivas do processo de colonização. Analisando o destino dos Tupiniquim e o papel das 

mulheres na vida social colonial até o presente, é possível verificar que as mesmas foram e são 

personagens poderosos na conservação e na transmissão dos conhecimentos tecnológicos 

fundamentais do cotidiano, evidenciado pela persistência de um habitus cerâmico Tupiniquim num 

período histórico de longuíssima duração. Tal dado é extremamente relevante, uma vez que nos 

permite refletir sobre a história dessas mulheres, contudo, sem uma divisão dicotômica entre pré-

história versus história ou, ainda, entre continuidade versus mudança. Ao contrário, nos permite 

estabelecer conexões entre passado e presente e entender certas persistências do percurso histórico 

dessas mulheres até a atualidade.   

Palavras-chave: Hibridismo, Arqueologia do colonialismo, Arqueologia Tupi, Material 

colonial, Identidade indígena.  
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ABSTRACT	

Contemporary studies in the field of Colonialism Archeology have been devoted to 

understanding the complex colonial relations between native and European peoples, 

investigating both the agentive role and the indigenous people’s long-term history. The debate 

about the concepts such as hybridization, mimicry and ambivalence, among others from 

postcolonial studies has permeated the research on identities and materialities in plural 

societies. Therefore, the dissertation raises a series of questions about the applicability of these 

concepts, as a tool to understand the incorporation of European elements and practices by Tupi 

colonial peoples, centered in the Amerindian cosmology of alterity and autotransfiguration. 

Archaeological records show that the Tupiniquim kept their settlements and materialities 

steadily for several centuries in the pre-colonial period. An archaeological site in the municipality 

of Peruíbe revealed that it was abandoned shortly after the arrival of Europeans, with evidence 

suggesting demographic collapse as the main cause. Historical and archaeological sources show 

that the colonial system began in the region with alliances between the Tupiniquim and the 

Portuguese, a fact that in the short term dramatically altered indigenous consumption practices 

in response to the new social demands imposed by the European system. This text presents 

some evidence that demonstrate the persistence of women's ceramic practices over long term 

time. The insertion of the pottery produced by the Tupi women in the colonial houses was 

fundamental in the conformation of the colonial and postcolonial world. This fact contradicts the 

traditional colonial narrative that erases the history of these women or, moreover, concerned 

to portray them as passive victims of the colonization process. Looking for the Tupiniquim 

destiny and the role of women in colonial social life up to the present, it is possible to verify 

that they were and are powerful in the conservation and transmission of the fundamental 

technological knowledge of daily life, evidenced by the persistence of the ceramic habitus in a 

very long historical term. This fact is very relevant because it allows us to think about the history 

of these women, without a dichotomous division between prehistory versus history or between 

continuity versus change. On the contrary, it allows us to recognize connections between past 

and present and to understand the persistence of the historical path of these women to the 

present time. 

Keywords: Hybridism, Archeology of Colonialism, Tupi archaeology, Colonial material, 

Indigenous identity. 

 


