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Resumo 

Palavras-chave: Pré-História - Arqueologia Brasileira - Grupos Agricultores - Lâminas 

Polidas - Adornos de Pedra 

O objetivo do presente trabalho é, através do estudo do material lítico polido do 

interior de Minas Gerais e São Paulo, compreender melhor os artefatos, identificá-los e, 

assim, contribuir para o conhecimento do modo de vida das populações que deles fizeram uso. 

Tratamos inicialmente dos cronistas, primeiras fontes sobre os artefatos, cuja riqueza 

das descrições nos permite preencher várias lacunas que de outra forma (apenas com os dados 

arqueológicos) permaneceriam. 

Em seguida definimos estes artefatos, descrevemos suas características essenciais. 

Com o auxílio da bibliografia discutimos as classificações elaboradas no passado para 

algumas destas peças e apontamos possíveis novas abordagens. 

Através da análise do material, identificamos tipos, apresentamos as peculiaridades e 

similitudes relativas às diferentes regiões e, quando possível, as respectivas associações a 

grupos culturais ou afiliações a Tradições Arqueológicas. 

Trazemos ainda informações obtidas através de trabalho de arqueologia experimental 

que julgamos essencial para uma compreensão mais ampla dos artefatos, os custos envolvidos 

em sua produção e manutenção. 

Finalmente apresentamos uma síntese do conhecimento obtido com toda a análise, 

buscando explicitar como o material lítico polido, freqüentemente preterido nos estudos, pode 

trazer contribuições importantes para a reconstrução dos passado dos habitantes desta parte 

das Américas. 
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Abstract 

Key words: Pre History - Brazilian Archeology - Agriculturalist Societies - Polished Stone 

Axes – Stone Ornaments 

The objective of the present work is, through the study of the polished lithic material 

from inland Minas Gerais and São Paulo, to have a better understanding of these artifacts, 

identify them, and to contribute for the knowledge in the way of life of the populations that 

made use of them.   

At first we write about the first sources on these artifacts, whose rich descriptions 

allows us to fill in several gaps that otherwise (trough the archeological data only) would stay.   

Then we defined these artifacts, describe their essential characteristics.   

With the aid of the bibliography we discus the classifications elaborated in the past for 

some of these and point new possible approaches.   

Through the analysis of these stone artifacts, we create types, present their 

peculiarities and similarities related with the different areas they were found and, when 

possible, the respective associations to cultural groups or affiliations to Archeological 

Traditions.   

We also bring information obtained through work of experimental archeology that we 

judged essential for a wider understanding of the artifacts, the costs involved in their 

production and maintenance.   

Finally we presented a synthesis of the knowledge obtained with the whole analysis, 

looking for stress how the polished lithic material, frequently ignored in the studies, can bring 

important contributions for the reconstruction of the inhabitants of this part of America’s past. 
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Introdução 

As sociedades humanas ao longo de suas existências modificam o ambiente à sua 

volta, de formas peculiares, mais ou menos específicas. A partir destas pequenas (e também 

das grandes) mudanças podemos entender um pouco das trajetórias por elas seguidas. 

Buscamos entender os caminhos percorridos, as escolhas, os porquês. Eventualmente, 

alcançamos algo tão singular quanto a história de uma pessoa em particular, e com ela, 

aprendemos mais sobre todos que com ela fizeram parte das mudanças, das escolhas. 

Entendemos que as vicissitudes que promoveram, mudaram seus mundos e, ao mesmo tempo, 

fizeram com que se tornassem parte delas, de alguma forma. Sabendo disso e, buscando 

compreendê-las, talvez, conheçamos um pouco melhor a nós mesmos. 

É nessa busca de entender o mundo, de entender as sociedades pretéritas, que se 

inserem a arqueologia e a história. Na arqueologia, como na história, lidamos com as 

reminiscências das vidas. Buscamos naquilo que não foi tragado pelo tempo, as respostas para 

as perguntas sobre elas. Pouco do que sabemos foi conservado voluntariamente para 

conhecimento posterior, embora alguns destes vestígios tenham sido produzidos com este 

intuito. Os vestígios são os mais variados, mas, sobretudo, lixo. É basicamente sobre ele que 

trabalhamos. 

Quando o foco é a pré-história, mais dados nos escapam. Faltam os textos. Assim, a 

principal “ferramenta” que nos permite acesso a esse passado é a arqueologia, e com ela as 

buscas se enveredam por outras áreas do conhecimento. A cultura material, o principal objeto 

de análise do arqueólogo, presta-se a uma miríade de abordagens. É isso que torna a vida dos 

arqueólogos mais instigante, e mais dura, sob determinados aspectos. 

É a partir do estudo da cultura material, juntamente com outras ciências (como a 

antropologia, a geologia e mesmo a química e a física), que vem sendo construída a pré-

história no mundo todo. Na arqueologia das terras baixas da América do Sul não é diferente, 

embora estejamos talvez alguns passos atrás do Velho Mundo em termos de definição de 

contextos regionais e cronológicos. 

A arqueologia da região das terras baixas da América do Sul que hoje chamamos de 

Brasil vem tentando definir períodos cronológicos e culturais que ajudem a explicar a 

ocupação do continente, mas há inúmeras lacunas. O período mais bem conhecido é o mais 
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recente, que se relaciona aos antepassados dos grupos indígenas encontrados pelos europeus 

no século XVI. Estes nos proporcionaram valiosas informações sobre os modos de vida e a 

cultura material dos referidos povos, através de seus relatos, a que hoje denominamos etno-

história. Geralmente, estes relatos estão associados a grupos ceramistas, o principal foco de 

estudo da arqueologia brasileira. 

Isto, de fato, acarreta certa distorção. O material lítico que podemos encontrar hoje nas 

escavações ou já em museus, e que fez parte da rotina dos habitantes pré-históricos deste 

território que hoje chamamos Brasil, é uma das partes desse passado que pode nos ajudar a 

reconstruir seus modos de vida, tanto quanto a cerâmica. Contudo, as publicações não 

refletem isso, sobretudo quando se trata do material lítico polido. 

Este material é geralmente pouco representado nos relatórios de pesquisa, sendo 

comumente preterido, ou mesmo esquecido, em benefício do material lítico lascado, no caso 

de componentes antigos, ou do material cerâmico, no caso de culturas mais recentes. Desta 

maneira uma parte da riqueza do passado pré-histórico é deixada de lado, atrelada a pouca 

atenção dada a esta parte da cultura material. Uma compreensão e reavaliação do material 

lítico polido nas coleções arqueológicas aparecem então como uma parte imprescindível do 

processo para um entendimento mais completo e mais rico do modo de vida dos homens pré-

históricos. 

Com isso em mente, colocamos como objetivo do presente trabalho um estudo mais 

aprofundado do material lítico polido (que tem recebido pouca atenção dos arqueólogos), o 

qual consideramos essencial para a compreensão do funcionamento das sociedades do 

passado. 

 De fato, estes artefatos são conhecidos desde a Antiguidade na Europa. As lâminas 

polidas, por exemplo, como lembra Ott (1958), eram conhecidas pelos gregos e romanos, que 

os encontravam nas lavouras, e os chamavam “keraunia”, que ele traduz como “instrumentos 

com que o deus trovão mata a gente”, mas que se traduziria mais propriamente como pedras 

de trovão, ou coisa semelhante, diferente desta sentença tendenciosa que os associa a um tipo 

de castigo. Os persas, igualmente, associavam-nos aos raios, acreditando que estas peças só 

eram encontradas em locais onde havia caído um, sendo muito procuradas pelos magos. 

Durante a Idade Média, e mesmo depois, era tida como um objeto valioso, digno de 

presentear a um rei, tanto que, em 1081, Henrique IV recebera uma destas lâminas ricamente 
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emoldurada. Seriam reconhecidas como machados, pelo menos desde o fim do século XVII 

neste continente, apesar dos cronistas europeus terem feito menções instigantes sobre as 

lâminas de machado de pedra no Novo Mundo, ainda no século XVI. 

A associação aos raios não é exclusiva da Europa. Na África parece ter se estabelecido 

a mesma relação, como constatamos, através de Fritot, na percepção que os escravos africanos 

possuíam destes artefatos. 

“(...)el negro yoruba, que allá em su misterioso continente africano recozía las 

fulguritas formadas por el rayo em los terrenos silíceos, encontró em las tierras del 

archipélago americano (...), esse enigmático almendras de piedra pulida, e ignorando que 

eran el legado de su predecesor el esclavo índio, las atribuyá, como las vítreas fulguritas de 

su tierra, a su dios Changó (Shango), al celeste guerrero que durante las tempestades hace 

sonar com etrépito las enormes puertas de bronce de su palácio, y corre por el firmamento 

com sus lucestes em briosos corceles, mientras arrojo a la tierra las ígneas piedras del rayos. 

Y esa superstición la transmitió el negro esclavo a sus descendientes libres y hasta a los 

blancos que yo compartían com ellos el trabajo em campos y ciudades1.”  

No Brasil, a história se repete. Foram conhecidas pelos cronistas como cunhas, ou 

mesmo machados, mas foram esquecidos. São hoje conhecidas pelos habitantes da zona rural 

(talvez também com alguma influência das interpretações dos africanos), que as chamam de 

pedras-de-raio ou coriscos, e acreditam que caem dentro do raio, são enterradas a sete palmos 

de profundidade, subindo um palmo por ano, de modo que, ao fim dos sete anos, quando se 

encontram na superfície, o raio vem buscar. Por isso, geralmente, estas pessoas as destroem 

ou as jogam num rio, para afastar o perigo. Mas, este tipo de informação não nos auxilia em 

nosso propósito primeiro, de entender um pouco mais da vida dos antigos habitantes dessas 

terras, aliás, ela só nos lembra que esse material vem sendo destruído por gerações, 

dificultando ainda mais nosso trabalho. 

Contudo, no presente trabalho, pretendemos desenvolver também análises sobre 

artefatos bem menos notórios e comuns e, talvez, mais característicos de determinados 

antepassados dos atuais grupos indígenas que habitam o território brasileiro. 

Este trabalho é fruto de reflexões que vem sendo desenvolvidas desde a graduação, na 

Iniciação Científica, sobre os artefatos líticos polidos. Inicialmente davam conta da descrição 
                                                 
1 FRITOT, René Herrera. Estudio de las hachas Antilhanas.  Empresa Consolidada de Artes Gráficas. Habana, 
Cuba. 1964. p.84 
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e tipificação das ditas lâminas de machado de pedra, dentro de categorias baseadas na 

tecnologia e na morfologia, centradas na região atualmente ocupada pelo Estado de Minas 

Gerais. Agora, o contexto é mais amplo, e abarca diversas categorias de artefatos, bem como 

compreende uma área de abordagem territorial maior. 

O recorte regional é o sudeste brasileiro (mais especificamente o interior da região 

Sudeste, em São Paulo e Minas Gerais), deixando de lado o litoral e zonas próximas. Os 

artefatos abarcados no estudo são os que abaixo referimos. 

As lâminas de pedra polidas, que poderiam ser utilizadas para cortar árvores (o que as 

insere, e com forte influência, no sistema de subsistência dos povos que delas tenham feito 

uso, notoriamente os agricultores/horticultores), como no caso da agricultura de coivara; na 

abertura de troncos caídos na mata, para coletar larvas de insetos (lembrando que 

possivelmente seriam lâminas diferentes, já que se utilizadas apenas em troncos caídos, semi-

podres, as lâminas não precisam ser tão robustas); ou mesmo como itens de prestígio, no caso 

de peças trabalhadas com especial esmero. 

Temos também as mãos-de-pilão de pedra que seriam utilizadas para moer grãos ou, 

igualmente, como item de prestígio, talvez em boa parte dos casos, já que estas mãos 

poderiam ser feitas de madeira, como nos mostram os relatos etno-históricos. 

Além deles, temos os virotes de pedra, cujos exemplares similares, em madeira ou 

osso, são utilizados na ponta de flechas, para apanhar pássaros sem sujar-lhes as penas com 

seu próprio sangue. Sobre os de pedra, não há relatos etno-históricos ou etnográficos, de 

modo que talvez tenham sido usados como itens de prestígio. Também, dado que a confecção 

destes artefatos em pedra é, aparentemente, muito custosa e, provavelmente, resultaria em um 

item funcional menos eficiente (devido a um peso excessivo), esta explicação seria a mais 

plausível. 

Finalmente, temos os adornos, como os tembetás, adornos labiais largamente 

utilizados pelos povos indígenas até recentemente, mas que vem caindo em desuso. Porém, a 

pedra não é mais utilizada na confecção dos mesmos há mais tempo, sendo os mais recentes 

feitos apenas de madeiras, resinas ou ossos. Contudo, esta persistência cultural, embora um 

pouco modificada, já nos deixa entrever aquilo que os cronistas nos deixam muito claro; a 

importância que os indígenas davam a estas peças, como importantes marcadores cultural e 

social. 
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Um dos principais objetivos deste trabalho é, portanto, tentar definir estes artefatos, 

encontrando parâmetros que sejam capazes de identificá-los, como pertencentes a um mesmo 

grupo (funcional, regional, cultural ou cronológico), ou seja, perceber quais sejam suas 

características essenciais, as características que os definam. Tratamos, pois de tipologia, 

pensando em morfologia e tecnologia como principais variáveis na definição dos tipos. 

É bom lembrar, contudo, que, como Krieger, acreditamos que a tipologia não é um fim 

em si, mas que no estudo destes artefatos, cuja maioria dos dados estratigráficos ou mesmo de 

procedência estão ausentes, podemos definir tipos que busquem “the mental patterns which 

lay behind these manifold works, the changes in pattern which occurred from time to time and 

the source of such changes”2, embora tenhamos que conviver com a falta de dados que nos 

permitam realizá-lo plenamente. 

O que pretendemos, então, é proporcionar aporte de sentido ao material proveniente 

das coleções, cruzando as informações obtidas neste estudo com as informações mais gerais 

que obtemos com relação à ocupação dos territórios de São Paulo e Minas Gerais por grupos 

agricultores (que tenham esta atividade mais desenvolvida como vários grupos Tupi, ou não 

tanto, como alguns grupos Gê), promovendo uma conexão importante entre a cultura material 

representada pelos artefatos polidos, e as Tradições Arqueológicas, ou mesmo aos grupos 

étnicos, como tem sido feito no caso de atribuição das cerâmicas arqueológicas aos Kaingang 

ou aos Guarani (o que eventualmente venha a ser temerário, como analisa Araújo3). 

No caso de Minas Gerais a atribuição cultural mais provável do material polido seria 

aos grupos horticultores portadores de cerâmica Aratu, variedade Sapucaí, que representam a 

maior parte dos sítios identificados, sobretudo do centro mineiro para o norte (ex: Pompeu-

MG), mas que estão também presentes em sítios mais ao sul do estado (ex: Nepomuceno-

MG), geralmente entre os paralelos 19 e 21 de latitude sul (o que engloba o norte do estado de 

São Paulo). Esta Tradição Arqueológica tem presença atestada desde princípios do segundo 

milênio da era cristã (datações 1075AD e 1095AD próximo ao município de Nepomuceno por 

O. Dias4), a qual talvez seja até mais antiga, embora outras datações sejam ainda controversas. 

Mãos de pilão de pedra e, sobretudo, lâminas polidas, são artefatos líticos comuns nestes 

                                                 
2 Krieger, A. D. “The Tipological Concept” In: American Antiquity , vol. 9 p.271-288. (1944) 
3 Araújo, A. G. M. “A Tradição cerâmica Itararé-Taquara: características, área de ocorrência e algumas hipóteses 
sobre a expansão dos grupos Jê no sudeste do Brasil” In: Revista de Arqueologia, vol. 20, p.9-38. (2007) 
4 In : Prous, A. Arqueologia Brasileira. Editora UNB. Brasília, 1992 
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sítios, sendo estas últimas freqüentemente associadas aos sepultamentos, encontradas dentro 

das urnas funerárias destes horticultores. 

Uma comparação preliminar entre lâminas do sul de Minas (já mais afastado da área 

de domínio Aratu/Sapucaí) e do centro (sua zona principal) permitiu perceber uma diferença 

significativa entre as escolhas de formas e de tratamento tecnológico5. 

Talvez esta diferenciação reflita uma influência maior de outros grupos na região sul 

do estado, como os portadores da cultura material compreendida pela Tradição Tupiguarani, 

por exemplo (há sítios em Conceição dos Ouros e Andrelândia), lembrando ainda que as 

datações para a presença desta Tradição nestas regiões são em geral mais recentes. Isso 

apenas dá mais sentido à atribuição das peças do centro mineiro aos grupos que se encaixam 

na Tradição Aratu/Sapucaí, pois, como o número de lâminas é relativamente pequeno em 

relação à maioria dos demais artefatos (e se, como sugerido por A. Prous, compararmos com a 

demografia sugerida, chegaríamos a um número de uma lâmina por homem adulto, por 

geração), isso nos leva à conclusão de que seria necessária uma ocupação prolongada ou 

muito densa para a obtenção de um número razoável de peças. No que toca à temporalidade 

parece ser esse o caso da Tradição Aratu/Sapucaí em Minas Gerais. 

No caso do estado de São Paulo, a ocupação por grupos horticultores/agricultores 

portadores de cerâmica Tupiguarani é mais antiga, mais antiga até mesmo que as primeiras 

datações para os grupos Sapucaí de Minas Gerais (caso do sítio Campina, de cerâmica 

Tupigurani, em Campina do Monte Alegre, São Paulo, datado de 2030 + 200 anos AP6). A 

área de abrangência desta Tradição é muito grande, e é atualmente dividida entre dois sub-

grupos, a saber; Tupinambá geralmente associadas aos grupos mais ao norte; e Guarani para 

os grupos mais ao sul, sendo a Bacia do Tietê (ou a do Paranapanema, dependendo dos 

autores) tida como a zona de fronteira setentrional para os Guarani. 

No sul do estado de São Paulo há também vestígios da ocupação por grupos Gê, 

portadores de cerâmica da Tradição Itararé (também atribuída recentemente aos Kaingang ou 

                                                 
5 Resultados publicados em: O Material Lítico Polido do Interior de Minas Gerais e São Paulo: primeiras 
observações e dados preliminares. In: Anais do XIII Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira 
(2005) 
6 Projeto Fapesp “Arqueologia da Paisagem: Cenas do Paranapanema Paulista (da pré-história ao ciclo do café)” 
com coordenação de José Luiz de Morais e sub coordenação de Marisa Coutinho Afonso, desenvolvido pelo 
MAE/USP de 1998 a 1999. 
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a outros grupos do tronco Macro-Gê7), cuja zona principal de ocupação se situa nos estados 

do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (onde há, por sua vez, ocupação Guarani 

também). 

A coleção do MAE-USP conta com peças da zona de ocorrência de grupos portadores 

de cerâmica afiliada à Tradição Tupiguarani, de transição entre Tupinambá e Guarani (Região 

de São Paulo), bem como peças de região mais ao norte do estado (Casa Branca). Seriam 

pontos de comparação interessantes com as coleções de Minas Gerais, de presença 

nitidamente mais associada a Sapucaí no centro (Coleção do MHNJB-UFMG), e talvez mais 

Tupigurani no sul (Coleções de Andrelândia e Conceição dos Ouros). As coleções 

Tupiguarani dos Sítios Lambari II e Água Branca, bem contextualizadas, proporcionariam o 

porto seguro para auxiliar nas atribuições culturais possíveis.  

Assim, inicio meu intento apresentando as informações obtidas através da leitura 

cuidadosa dos cronistas, os que primeiro observaram estes artefatos, expondo alguns trechos 

em que os mencionam, mostrando os aspectos relevantes de suas observações para nosso 

entendimento, ou, eventualmente, mostrando até mesmo algumas falhas na apreensão das 

mesmas. 

O primeiro capítulo trata das referências feitas aos artefatos de pedra polida pelos 

diversos cronistas, desde o século XVI até o século XIX, mostrando como as informações por 

eles trazidas podem nos auxiliar na interpretação desses artefatos. 

Para uma melhor compreensão dos termos que serão empregados ao longo da obra, 

lanço mão de um capítulo destinado a definir o vocabulário que será daí por diante utilizado, o 

Capítulo 2. 

No Capítulo 3 apresento uma revisão bibliográfica das principais obras que se 

dedicaram ao estudo destas peças, descrevendo as linhas gerais das classificações adotadas, e 

discutindo a eficácia e validade das observações. 

No Capítulo 4, apresento alguns dos principais resultados obtidos no estudo das 

coleções de Minas Gerais que se fizeram disponíveis, integrado a outros estudos sobre a 

arqueologia da região. Esta parte é de grande importância, pois, transmite exatamente as 

informações que se puderam obter a partir do material diante dos olhos e ao alcance das mãos, 

coisas que, os estudos anteriores, baseados na bibliografia, não permitiriam. Determinado tipo 
                                                 
7 Araújo, A. G. M. “A Tradição cerâmica Itararé-Taquara: características, área de ocorrência e algumas hipóteses 
sobre a expansão dos grupos Jê no sudeste do Brasil” In: Revista de Arqueologia, vol. 20, p.9-38. (2007) 
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de informação, relacionado a estes sentidos, para o material analisado pela bibliografia, 

permanece inalcançável.  

O Capítulo 5 trata do material referente a São Paulo, onde poderemos observar as 

semelhanças e as peculiaridades referentes às regiões com relação aos artefatos provenientes 

das mesmas. 

O Capítulo 6, versa sobre as possíveis atribuições culturais das lâminas. 

Tratamos então, no Capítulo 7, sobre as mãos-de-pilão de Minas Gerais, suas 

peculiaridades e demais dados relevantes sobre as mesmas. 

No Capítulo 8 tratamos das mãos-de-pilão de São Paulo, a partir do qual nos torna 

possível perceber as semelhanças e diferenças com as de Minas Gerais e, eventualmente, 

algum tipo de atribuição cultural. 

Em seguida, os capítulos, 9 e 10 tratam dos virotes e dos tembetás, respectivamente. 

O Capítulo 11 versará sobre as experimentações, que consistirão na reprodução dos 

processos tecnológicos utilizados na confecção de artefatos de pedra polida, em diferentes 

matérias-primas, buscando compreender melhor estes processos e o dispêndio de tempo 

representado pela tarefa. 

Finalmente faço algumas considerações, condensando algumas informações, 

relacionando diferentes dados sobre os artefatos, as experimentações e os grupos culturais ou 

regionais relacionados aos artefatos, o que seria o objetivo mais amplo do trabalho. 

Capítulo 1.  Cronistas, viajantes e demais Informações não Arqueológicas 

Sobre os Artefatos Polidos. 

No presente capítulo procederei a uma explanação dos trechos nos quais os viajantes, 

cronistas, lingüistas e demais escritores dos séculos XVI a XIX fazem referência aos artefatos 

polidos. Desta forma pretendendo mostrar as valiosas contribuições que eles proporcionam ao 

nosso conhecimento destas peças, que desapareceram bastante rápido nos anos de colonização 

e ocupação dos territórios indígenas. 

Todas as culturas dos povos indígenas ao longo destes séculos de contato com “os 

brancos” sofreram mudanças mais ou menos profundas, dependendo da esfera, do grupo. 

Estes artefatos, igualmente e, exatamente por serem parte integrante desta cultura, ou se 

modificaram, ou simplesmente desapareceram. É isso que faz destes autores fontes de suma 
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importância, pois muitas vezes foram os últimos a presenciar certos objetos em pleno 

funcionamento, dentro de seus sistemas culturais; eficientes, não apenas enquanto artefatos, 

mas como parte da cultura de um povo. 

1.1 Os relatos sobre as lâminas polidas 

Já na carta de Pero Vaz de Caminha encontramos as primeiras menções a essas peças, 

onde podemos observar algumas características básicas, pelo menos para a maior parte delas.  

 “(...)não têm coisa, que de ferro seja e cortam sua madeira e paus com pedras feitas 

como cunhas, metidas em um pau, entre duas talas mui bem atadas e por tal maneira que 

andam fortes, segundo os homens que ontem às suas casas foram, diziam, por que lhes viram 

lá8.”... 

A partir deste trecho podemos notar que, de modo geral, as lâminas encabadas como 

machados, das quais da conta Caminha aqui, eram instrumentos utilitários. Isto se depreende 

do fato de que, mesmo após uma semana de estadia, os portugueses apenas tinham visto os 

índios com arcos e flechas, tendo sido as lâminas de pedra polida avistadas apenas pelos que 

às malocas foram e, como podemos notar, eram encabadas de forma peculiar. 

Porém devemos ter o cuidado de lembrar que Caminha, embora em vários momentos 

tenha um olhar próximo daquilo que hoje chamamos de “olhar antropológico”, não estava 

particularmente preocupado em entender este aspecto da vida dos habitantes que ele acabava 

de encontrar na terra recém descoberta. Devemos ainda ter em mente o fato de que ele não 

observou estas peças de perto, o que torna, portanto, suas informações, pouco precisas, 

incompletas para uma abordagem mais profunda como a que nos propomos fazer. Contudo, é 

interessante notar as menções do modo como eram encabadas as lâminas e suas finalidades, 

embora sejam ambas um pouco superficiais. 

A outros cronistas devemos dispensar cuidados semelhantes no trato das informações 

textuais. Todavia, alguns deles, de fato, observaram com maior atenção e curiosidade o uso 

das lâminas de pedra polida. Podemos notar esta atenção dispensada no trecho de Hans Staden 

que descreve as lâminas dos Tupinambá, e o modo como eram encabadas. 

"(...)uma espécie de pedra preta azulada, a quem davam forma de uma cunha, cuja 

parte mais larga é mal cortante, com mais ou menos um palmo de comprimento, dois dedos 

                                                 
8 A Carta de Pero Vaz de Caminha, Agir Rio 1965: 103. 
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de grossura, e a largura de uma mão. Umas são maiores, outras menores. Tomam depois um 

pau fino que vergam ao redor da pedra e amarram com fibras de embira9."... 

Aqui, Staden já nos permite ter uma idéia mais precisa de como eram de fato essas 

peças, bem como mais uma das formas de encabá-las. A forma de encabamento agora 

mencionada seria o chamado encabamento dobrado, diferente da mencionada por Caminha 

(ou talvez fosse o mesmo tipo, apenas observado e interpretado de forma diferente). Notamos 

ainda que, a lâmina, pode parecer algo muito tosco, bruto, de acordo com esta citação, pois 

não há qualquer menção de detalhe, ou mesmo do polimento, que normalmente as deixa 

brilhantes, sendo ainda algo que está presente em todas as lâminas (em maior ou menor grau), 

e que as deixa atraentes aos olhos eventualmente. Neste trecho podemos perceber também 

uma interferência do tradutor, que interpreta as informações. Certamente, Staden não teria 

mencionado, a palavra embira, inexistente no alemão. É, ademais, uma palavra sem sentido 

para os europeus em geral, já que é utilizada apenas pelos habitantes do Novo Mundo. 

Provavelmente, nem mesmo a palavra fibras tivesse sido usada, pois, é uma palavra muito 

técnica e moderna para que ele pudesse tê-lo feito.  

Os cronistas são fontes ricas porém, por vezes, contraditórias. Como podemos 

perceber nos trechos que se seguem. Primeiramente Léry: 

...“Em verdade só cortam o pau Brasil depois que os franceses e portugueses 

começaram a freqüentar o país; anteriormente, como me foi dito por um ancião, derrubavam 

as árvores deitando-lhes fogo.10”...  

Certamente houve algum mal entendido entre Léry e o ancião com o qual dialoga, 

como as demais citações a respeito permitem entrever, pois, a derrubada da mata com os 

machados, era largamente conhecida, de modo que aparece como improvável, e deveras 

estranho, que ele não tivesse notícia deste fato. Este é mencionado em diversos outros autores, 

como Thévet, Cardim e Soares de Souza (para citar apenas alguns), sendo que o próprio Léry 

teria lido o livro de Thévet. É bem verdade que fossem desafetos, mas me parece pouco 

provável que o dissesse apenas para desmenti-lo neste ponto, pois, em outros pontos em que o 

faz, ele faz questão de mencionar esta intenção. 

A utilização da lâmina de pedra para a derrubada do mato é também claramente 

perceptível através da citação de Soares de Souza: 
                                                 
9 Hans Staden  Viagem ao Brasil , Edições de Ouro, Rio 1968 : 231  (2ª parte, cap. IX) Tradução de  A. Löefgren 
10 Jean de Léry, Viagem à Terra do Brasil. (Trad. Sérgio Milliet) Ed. Itatiaia. EDUSP. 1980 p.168 
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...“Na terra onde êste gentio vive estão mui faltos de ferramentas, por não terem 

comércio com os portuguêses; e apertados da necessidade cortam as árvores com umas 

ferramentas de pedra, que para isso fazem; com o que, ainda que com muito trabalho, roçam 

o mato para fazerem suas roças; do que também se aproveitava antigamente todo o outro 

gentio, antes que comunicasse com gente branca.11”...  

Aqui vemos que o autor tinha conhecimento do uso bem anterior do machado de 

pedra, mas que agora apenas em caso de necessidade ele ainda é utilizado, demonstrando uma 

mudança rápida do uso da lâmina de pedra para a de ferro, trazida pelos europeus, 

provavelmente associada a uma maior eficiência desta, já que menciona como é mais custoso 

o trabalho com a pedra. 

Notamos ainda um aspecto importante do uso do machado de pedra. Era utilizado para 

abrir a mata, na qual seriam plantadas as roças. Ora, aqui percebemos a importância deste 

artefato no sistema de subsistência destas populações, provavelmente relacionada á 

agricultura de coivara. 

Frei Vicente corrobora a dificuldade com a qual os indígenas abriam a mata: 

“(...)porque antigamente roçavam os matos com cunhas de pedra e gastavam muitos 

dias em cortar uma árvore,(...) 12” 

Por outro lado, outros autores corroboram o uso do fogo mencionado por Léry, mesmo 

que citem a lâmina de pedra juntamente com o mesmo, como é o caso de Cardim onde afirma 

que: 

“(...)derrubavão grandes matos com cunhas de pedra, ajudando-se do fogo; (...)13”  

É um trecho que demonstra mais uma vez a associação da lâmina de pedra com a 

limpeza da floresta, associada também ao fogo, artifício utilizado freqüentemente na 

agricultura de coivara. 

Este papel importante, até então ocupado pela lâmina de pedra, vai rapidamente sendo 

tomado pela lâmina de metal, que adquire um papel aparentemente até mais importante, de tal 

forma que passa a ter reflexos em outras esferas da sociedade, como o Frei Vicente menciona: 

                                                 
11 Gabriel Soares de Souza. Tratado Descritivo do Brasil em 1587. EDUSP. 1971. p.335 
12 Frei Vicente de Salvador. História do Brasil 1500-1627. Editora Melhoramentos. São Paulo. 1975. Liv. 1, 
Cap. 13,  p. 79 
13 Fernão Cardim, Tratados da Terra e Gente do Brasil. Editora Itatiaia, Belo Horizonte. 1980. p. 94-95 
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...“Os que podem cativar na guerra levam para vender aos brancos, os quais lhe 

compram por um machado ou foice cada um14,( ...)”  

No trecho acima vemos que até mesmo os cativos de guerra, que normalmente eram 

reservados aos rituais antropofágicos, ou simplesmente da quebra de crânio (depois de 

cristianizados), agora são moeda de troca pelas desejadas lâminas de metal. 

É fato que eventualmente a troca de prisioneiros por algum item de grande valor 

ocorresse, como veremos adiante, quando falarmos dos adornos, mas definitivamente este não 

era o fim, como aqui o texto permite perceber. 

Apesar deste apreço pelo metal, Cardim menciona que antes dele faziam tudo, 

incluindo a derrubada de grandes áreas de mata 

“(...)tão bem feitos como agora fazem, tendo instrumentos de ferro, porém gastavão 

muito tempo a fazer qualquer cousa, pelo que estimão muito o ferro pela qualidade que 

sentem em fazer suas cousas com elle, e esta é a razão porque folgão com a comunicação dos 

brancos15.”...  

Por fim, e a despeito do bom resultado que poderiam obter com seus instrumentos 

tradicionais, a citação mostra como o metal era eficiente, tendo se tornado, assim, um dos 

principais objetos de desejo dos indígenas no contato com os brancos. Uma vez criada a 

necessidade, torna-se difícil desvencilhar-se dela, como nós mesmos hoje experimentamos na 

sociedade de consumo, embora claramente não tenha sido esse o intuito dos europeus para 

com os indígenas. 

Mas os brancos com certeza se aproveitaram disto para ganhar a confiança dos 

mesmos, como nos mostra o trecho de Thévet: 

...“Ajudam os Cristãos, de quem gostam (...) e consideram seus amigos, porque 

ensinaram a eles como cortar a madeira com o ferro, que forneceram para eles16.”... 

Com isto fica claro que os brancos ganharam a confiança dos indígenas, no caso, os 

Tupinambá, em boa medida, através dos machados, bem como outros instrumentos de metal, 

que os forneceram. 

                                                 
14 Frei Vicente de Salvador. História do Brasil 1500-1627. Editora Melhoramentos. São Paulo. 1975. Liv. 1, Cap 
17, p. 86. 
15 Fernão Cardim, Tratados da Terra e Gente do Brasil. Editora Itatiaia, Belo Horizonte. 1980. p. 94-95 
16 André Thévet. Singularidades da França Antártica. p. 221. Rio de Janeiro 1944.  
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Frei Vicente de Salvador também menciona os machados de pedra, mas sua citação 

parece um pouco exagerada em certo aspecto, pois, segundo ele, os indígenas 

“(...)gastavam muitos dias em cortar uma árvore17.”... 

Embora não seja mencionada a espessura da árvore que, se considerada como a de 

uma das grandes centenárias, de fato talvez precisasse de todo esse tempo, provavelmente 

essa não devia ser a regra, pois não há outras menções a esse fato que, com certeza, chamaria 

a atenção dos europeus.  

Já o capuchinho Yves d’Evreux, informa-nos sobre um tipo muito específico de 

machado, que chama atenção, tanto pela forma, quanto pela beleza, e nos indica ainda sua 

função não meramente utilitária. Ele relata o uso destes machados, que hoje chamamos de 

semilunares, pelos Tremembé, quando em guerra contra os Tupinambá do Maranhão, seus 

aliados, de um dos quais recebe esta informação, após sobreviver a um ataque daqueles. 

“(...)jaziam mortos seus companheiros, que foram encontrados com as cabeças 

rachadas, e sobre seus corpos os machados de pedra, instrumentos dessas atrocidades, por 

ser costume entre eles nunca se servirem duma arma com que já mataram um inimigo.  

Caruatapyran, um dos Principais de Comã, trouxe-me um desses machados de pedra, 

ainda tinto de sangue, com alguns cabelos aderentes, e com um pouco do cérebro do 

Principal Ianuaran, que com ele foi morto, o que soube por ser encontrado sobre seu corpo.  

Caruatapyran pegando um desses machados, em forma de crescente, ensinou-me o 

que eu não sabia, dizendo-me terem os Tremembé o costume mensal de velar toda a noite 

fazendo seus machados até ficarem perfeitos, em virtude da superstição, que nutriam, de que 

indo para a guerra armado com tais instrumentos nunca seriam vencidos, mas sempre 

vencedores18.”... 

O trecho acima mostra que estes machados eram como que armas mágicas, itens 

rituais, portadores de qualidades especiais, mas, também, de limitações rituais. Eram peças 

“perfeitas”, que demoravam vários dias (ou noites) para ficarem plenamente aptas para seu 

uso. Chamavam a atenção, inclusive dos inimigos. Era utilizado, embora não devidamente 

especificado no texto, para quebrar o crânio da vítima, e apenas uma única vez. O objeto 

deveria ser deixado finalmente com o inimigo morto. 

                                                 
17 Frei Vicente de Salvador. História do Brasil.  p. 55 São Paulo 1918.  
18 Ives D’Evreux. Viagem ao Norte do Brasil. Rio de Janeiro: Biblioteca de Escritores Maranhenses, 1929. 
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De fato estas peças são admiráveis, e feitas com esmero, tanto, que chamaram 

especialmente a atenção deste europeu, e viria a chamar a de tantos outros mais tarde. 

Mas é Sepp quem nos traz as primeiras informações sobre o modo de fabricação das 

lâminas em geral, desde seu início. No presente caso ele se refere aos Tupinambá. Segundo 

ele, os indígenas 

“(...)tiravam seixos dos rios, de dureza que se pode igualar ao ferro, esfregando-os e 

afiando-os de modo que cada um servia de pedra amoladora para o outro até que obtivessem 

o gume de um machado de ferro em seguida faziam um cabo de madeira, no qual introduziam 

uma pedra, valendo-se deste instrumento para todos trabalhos, por exemplo para cortar 

árvores e lenha19.”... 

Aqui notamos a ênfase que o autor dá à resistência e à aparente eficiência dessas 

peças, superestimadas na verdade, talvez devido à surpresa que a confecção e utilização destes 

instrumentos teria provocado mas, de qualquer modo, é digna de nota, pois é a primeira vez 

que se faz um elogio tão claro a estes objetos. Curiosamente, isso é algo que se repete, 

inclusive na bibliografia internacional que trata destas lâminas, como Semenov.  

Curiosamente, um dos autores nos traz também a informação da ausência do uso 

destes artefatos, no caso, falando dos maracás (Maracajás?) 

...“Não costuma êste gentio plantar mandioca, nem fazer lavouras senão de milhos e 

outros legumes, porque não têm ferramentas com que roçar o mato e cavar a terra, e por 

falta dela quebram o mato pequeno às mãos, e às que as derruba, e cavam a terra com paus 

agudos; para árvores grandes põem fogo ao pé de onde está lavrado até plantarem suas 

sementeiras, e o mais tempo se mantêm com frutas silvestres e com caça, a que são muito 

afeiçoados20.”... 

Mais uma vez notamos o uso do machado, ou, no caso, a ausência dele, associado 

exatamente à ausência da agricultura desenvolvida, como as roças de mandioca de outros 

grupos. Aqui vemos que caçadores-coletores, com uma agricultura incipiente, eventualmente 

pudessem prescindir de seu uso, embora haja casos recentes, como o dos Xetá, de caçadores-

coletores que utilizavam o machado de pedra. 

Além destes primeiros observadores temos também os que os sucederam, já 

conhecidos ou, pelo menos considerados como, etnólogos. Dentre eles, podemos destacar o 
                                                 
19 Antônio Sepp. Continuación de los labores apostólicos. p. 300. Editorial Universitária. Buenos Aires, 1973 
20 Gabriel Soares de Souza. Tratado Descritivo do Brasil em 1587. EDUSP. 1971. p.340 
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Príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, que nos informa sobre o uso dos machados comuns 

também pelos Botocudos, do tronco Macro-Gê (já que os anteriormente mencionados, com 

exceção feita à menção dos semilunares, pertenciam ao grande tronco Tupi), embora já 

tivessem posse dos machados de metal. E ele detalha que eram 

"(...)feitos de nefrite dura de cor verde ou cinzenta. Depois de devidamente afiada, 

podiam com ela abrir ramos e troncos ocos de dureza não muito grande; para isto, ora 

seguravam-na só com a mão, ora amarravam-na solidamente entre dois paus, grudando-a 

depois com cera21."... 

Com relação ao tipo de encabamento, poucas são as novidades, a não ser pelo fato de 

ser observado o acréscimo de cera para a preensão, algo talvez já existente, apenas não 

observado pelos cronistas anteriores. A informação nova é a de que poderiam ser utilizados 

sem cabo, apenas segurando-os com a mão, provavelmente, devido ao fato de terem sido, as 

atividades que exigissem maior esforço, e que, portanto, necessitassem de um cabo, 

reservadas aos machados de metal, os quais, como bem dito pelo príncipe, já possuíam. Além 

disso, o fato de ainda utilizarem os machados de pedra para algumas tarefas indica um certo 

apreço que estas comunidades guardavam por estes instrumentos, algo verdadeiramente pouco 

observável em comunidades do tronco Tupi (nestes grupos as lâminas desaparecem muito 

rapidamente). Já a identificação da matéria-prima (nefrite), que denota um cuidado na 

observação do objeto, deve ainda ser tomada com cuidado, pois sem observar a rocha fresca 

fica muito difícil precisar sua definição, o que parece ter sido o caso. 

Spix e Martius (1976) também mencionam, e mostram uma ilustração de um machado 

dos Miranhas, com 22 polegadas de comprimento22, contando com o cabo. É algo curioso e, 

boa referência, dado que praticamente todas das lâminas que encontramos hoje não 

apresentam mais os cabos, que não se conservam bem como a rocha de que são feitas as 

lâminas. Eles fazem também uma menção de que as tribos que utilizavam os tais semilunares 

apresentavam algum tipo de devoção à lua. E afirmam sobre um destes objetos: 

..."Um machado de pedra, com cabo curto, é emblema de reputação23." 

E até hoje algumas tribos Gê os têm como bens de prestígio, encabados nestes cabos 

curtos mencionados. No entanto há, e houvera, outros, encabados em cabos longos, como um 

                                                 
21 Príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied. Viagem ao Brasil. p. 293-4. São Paulo, 1940. 
22 Spix, J. B. & Martius, C. Fr. Ph. Viagem pelo Brasil. III, IX, cap. 1. 1976. (Original de 1823/31) 
23 Op. Cit. II, p. 237 
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deles que está guardado no museu de Copenhagen, ou como os representados nos paredões de 

pinturas rupestres no interior do Brasil (Anexo 1 p.1). 

Kissenberth também menciona estes objetos, e a devoção que os Mekubengokrá –

Caiapó tinham pela lua. Segundo Ott, como não os vira (os machados) quando perguntando 

aos índios sobre os machados, disseram-no que estavam enterrados em suas roças. Não são 

esclarecidos os motivos dessa ocorrência, mas é possível que eles tenham sido enterrados com 

seus últimos donos (como é comum encontrar arqueologicamente hoje), ou que simplesmente 

tenha havido alguma enganação por parte dos indígenas no caso. 

Rugendas também traz uma informação interessante, ao mencionar que os indígenas 

costumavam utilizar as lâminas de metal encabadas da mesma forma que as de pedra, até o 

século XIX portanto, com a lâmina presa entre as duas “talas”, ou a extremidade fendida de 

um cabo, amarrado com fibras, ou uma corda, exatamente como o sistema mencionado por 

Carneiro, numa tentativa de recuperação entre os Yanomami. 

Kózak é quem finalmente teria trazido informações mais recentes sobre a utilização 

destes instrumentos. Ele filmou uma derrubada de árvore com a utilização de um machado de 

pedra por um membro de um grupo que havia recentemente trocado a pedra pelo metal; os 

Xetá, no Paraná dos anos 60. Porém a experiência teria sido tão artificial que, segundo Prous, 

que recebera informações de uma testemunha ocular (A. Laming-Emperaire), o valor dos 

dados obtidos é bastante limitado, inclusive porque boa parte do corte teria sido feito com o 

machado de metal, já que Kózak não teria tido paciência de esperar o índio acabar de cortar a 

árvore com a lâmina de pedra. De fato isso se torna evidente na foto tirada em que aparece o 

índio segurando o machado de pedra próximo ao corte, publicada, entre outros, in: Laming-

Emperaire, A & alii (1978), pois o corte se mostra muito diferente de um corte realizado com 

machado de pedra, como pude observar nas experimentações realizadas no Museu de História 

Natural da UFMG (Anexo 1 p.1). 

Poucas informações são, portanto, de fato úteis e confiáveis. Uma delas é a de que o 

encabamento era feito através do encaixe da lâmina em um buraco escavado no nó de um 

galho, pois o entrelaçamento das fibras neste local proporcionaria maior resistência aos 

choques, no chamado encabamento embutido. Uma segunda informação interessante seria a 

utilização de argila branca e areia fina para o polimento, ambas fornecidas por Kózak. Esta 

informação é importante, pois, utilizando-se argila e areia fina como abrasivos, 



22 

provavelmente, se obterá um fino polimento, mas também muito demorado. Finalmente uma 

terceira, menos confiável, é a informação por ele recebida de que quatro homens a cortar uma 

árvore de 135cm de diâmetro, dariam cabo do serviço em um único dia. 

Dito isto, é então com Stradelli, através de suas pesquisas em lingüística, que obtemos 

boas informações recentes sobre o uso dos machados, quando faz um relato sobre o corte de 

uma árvore, como mostrado abaixo, num trabalho realizado no alto rio Uaupés. 

..."O machado serve para fazer um primeiro entalhe ao redor da árvore, machucando 

antes do que cortando a casca. Feito isto e passados alguns dias, para o lugar machucado 

secar ou ao menos murchar, aglomeram em torno da árvore uma porção de mato seco e 

depois lhe dão fogo. A parte machucada, por isso mesmo que, se não teve tempo de secar, 

pelo menos murchou, naturalmente pega fogo de preferência ao resto. Apagado o fogo, com o 

machado fazem saltar a camada de carvão que ficou desta primeira operação, e põem a 

madeira a nu, logo em seguida ateando novo fogo e fazendo, apagando este, saltar a nova 

camada de carvão, e continuando assim até conseguir a queda da árvore24.”... 

Mas este procedimento certamente se destinava apenas à derrubada de árvores muito 

grandes, pois as árvores de portes menores teriam sido derrubadas sem muita dificuldade 

pelos machados apenas, como as demais citações nos permitem observar. 

Diante de todas estas citações parece claro que o papel que estes artefatos ocupavam 

na vida destas populações é importante, aliás, até mesmo na morte, provavelmente era 

necessária a sua presença, ou melhor, na além vida, como nos mostra este trecho do jesuíta 

Simão de Vasconcelos. 

“Uns os enterram em um vaso de barro, que chamam igaçaba, com sua foice e enxada 

ao pescoço, ou semelhante instrumento de seu trabalho para que possam na outra vida fazer 

suas plantas, e não morram de fome25.” 

Embora não mencione especificamente a lâmina polida, é fato que elas são 

freqüentemente encontradas em sepultamentos. Ademais, fica claro que o “instrumento de seu 

trabalho” tem que ir junto ao sepultado, para que trabalhe com ele na outra vida. O machado 

                                                 
24 Stradelli, E. “Vocabulário da língua geral portuguesa-nheêngatu e nheêngatu-português. In: Revista do 
IHGB, tomo 104, p. 575. Rio de Janeiro 1929. 
25 Simão de Vasconcelos. Crônica da Companhia de Jesus. Coleção Dimensões do Brasil. Editora Vozes. 
Petrópolis 1977. Vol. 1. p.103. 
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seria de suma importância na abertura das roças. Eis uma das possíveis razões pelas quais ele 

esteja associado aos sepultamentos. 

São basicamente estas as informações que puderam ser coletadas ao longo dos séculos 

por cronistas, naturalistas, viajantes, etnólogos e lingüistas, muitas vezes esquecidos que, 

como pudemos observar, podem subsidiar fortemente nossos estudos atualmente. Mas já em 

fins do século XIX e início do século XX os primeiros trabalhos de arqueologia são 

publicados tendo como foco os machados de pedra e, neste impulso, as informações se 

multiplicam, indo desde a simples apresentação de desenhos e pequenas conjecturas a obras 

completas que envolvem o estudo destes objetos a fundo. 

Finalmente, todas estas menções, por si mesmas, sua variedade e recorrência mostram 

que de fato eram instrumentos utilizados por vários grupos em grande extensão do território 

do atual Brasil. 

1.2 As informações sobre as mãos-de-pilão 

No que diz respeito a estes artefatos, as informações não são tão animadoras. De fato, 

as informações são quase inexistentes e, geralmente, se referem ao uso de mãos-de-pilão de 

madeira, ou simplesmente não se considera a matéria-prima do artefato, como neste trecho de 

Soares de Souza. 

...“Para se fazer esta farinha se faz prestes muita soma de carimã, a qual, depois de 

rapada, o pisam num pilão que para isso têm, e como é bem pisado a peneiram muito bem, 

como no capítulo antes fica dito26.”... 

Percebemos neste trecho que, como as lâminas polidas, estes artefatos teriam uma 

importância capital no modo de vida dos indígenas pois estão profundamente inseridas no 

processo de preparo do alimento. No caso, o alimento é a farinha de guerra, que é o sustento 

dos guerreiros em expedições distantes. 

Contudo, a mão-de-pilão não se destinava apenas ao processamento da mandioca para 

a dita farinha, mas para outros tipos de farinha (a base da alimentação destes povos), como 

fica claro no trecho de Simão de Vasconcelos. 

“Prepara-se também de outras maneiras a mandioca: partem-se as raízes verdes 

depois de limpar em diversos pedaços, estes se põem a secar ao sol por dois dias, depois de 

                                                 
26 Gabriel Soares de Souza. Tratado Descritivo do Brasil em 1587. EDUSP. 1971. p.178 
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secar, pisam-se em um pilão e faz-se farinha, a que os índios chamam tipirati, os portugueses 

farinha crua27.” 

O trecho, anterior, de Soares de Souza, permite ainda entrever mais uma faceta 

importante da sociedade Tupinambá; as guerras de vingança, um motor da vida social destes 

grupos. O fato de a mão-de-pilão estar inserida neste processo já denota um provável papel de 

relevo da mesma. Neste trecho, infelizmente não há menção à matéria-prima da mão. Com 

efeito, ela tampouco é citada propriamente. Deduzimos a sua existência devido ao uso do 

pilão, que demandaria uma mão para seu contento. Com relação à matéria-prima, na verdade, 

menções à mesma estão absolutamente ausentes. Temos apenas uma menção à matéria-prima 

do pilão, no trecho do Padre Sepp. 

“O cereal é grão ordinário e só é unicamente o milho, chamado grão turco, que aqui 

dá aos montes. Dele os índios fazem farinha, não no moinho porque eles não têm moinhos, 

mas socam-no num morteiro de madeira.” 

Neste caso, a ausência de menção à matéria-prima da mão talvez se deva ao fato de 

que seja a mesma do próprio pilão (madeira, no caso), o que é muito comum até hoje nos 

interiores do Brasil. Nestes interiores também se usa estes pilões para processar o milho, 

alimento que substitui a mandioca como base alimentar para os Guarani, como é o caso acima 

mencionado. Novamente vemos a mão associada ao processamento do alimento principal. 

Como podemos perceber, em se tratando destes artefatos os autores não são muito 

específicos e nos fornecem poucas informações. Talvez isso se deva ao fato de ser um 

instrumento já conhecido dos europeus e que, portanto, dispensaria maiores comentários. 

1.3 Os virotes 

No caso dos virotes a situação parece ainda mais complicada. Não há qualquer menção 

aos mesmos nos cronistas. Há menção de flechas que teriam sido utilizadas para apanhar 

pássaros sem que se estragassem suas penas, como nos relatos do Príncipe Maximilliano. 

...“Os índios camacãs possuíam a ‘flecha para pássaros’, a ‘flecha com farpas’ e a 

flecha de guerra. Os botocudos também conheciam três tipos de flecha. As flechas para matar 

                                                 
27 Simão de Vasconcelos. Crônica da Companhia de Jesus. Coleção Dimensões do Brasil. Editora Vozes. 
Petrópolis 1977.Vol. 1 p.149 
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pássaros tinham sempre as pontas mais finas para que as belas penas não fossem 

danificadas28”...  

O próprio Príncipe denomina esta flecha para apanhar pássaros dos camacãs de 

“virota” em nota de rodapé. Contudo, a descrição da flecha dos botocudos para este fim vai de 

encontro com o que são os virotes. Estes seriam exatamente pontas rombas, que infligiriam 

dano por concussão (e não por perfuração como no caso acima descrito), de modo a não 

provocar sangramento, o que poderia danificar as penas. 

Notamos porém que uma das ilustrações das flechas dos puris (outro grupo Gê, como 

os camacãs acima referidos) se assemelha a uma flecha destinada a receber um virote em sua 

ponta, como veremos no capítulo seguinte (Capítulo 2). 

De qualquer forma, a matéria-prima descrita nunca é a pedra. Esta parece não ter sido 

mais utilizada nos tempos do contato ou, talvez, não fosse algo que tivesse motivos para ser 

mostrado aos brancos. Esta última hipótese faz mais sentido à luz do fato de que estes itens 

estão associados comumente aos grupos Gê (como os Xavante, que ainda hoje utilizam pontas 

rombas arremessadas por propulsores em competições rituais), cujo contato com os brancos 

foi sempre menos profundo se comparado aos contatos com os grupos Tupi. Não por acaso 

estes últimos são os mais citados pelos cronistas e viajantes. Ainda assim, seu uso, 

aparentemente em madeira, foi atestado entre os Tupinambá e os Nambikwara, que são 

grupos Tupi. 

1.4 Os adornos 

Os adornos são freqüentemente citados, fabricados nas mais diversas matérias-primas, 

sobretudo de origem animal ou vegetal (geralmente madeira, ossos ou conchas), mas para 

nosso alento, também são bem representados em matéria-prima tema do presente trabalho, a 

pedra. As referências aos adornos de pedra se concentram sobretudo nos tembetás. Estes são 

mencionados desde a carta de Caminha, como no trecho em que se encontram com um velho 

na margem de um rio. 

...“Trazia este velho o lábio inferior tão furado que lhe cabia pelo buraco um grande 

dedo polegar e trazia metido no buraco uma pedra verde – de pouco valor – que fechava por 

fora aquele buraco29.”... 

                                                 
28 Príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied. Viagem ao Brasil. 1815 a 1817. Tradução de Álvaro Alfredo 
Bragança Júnior e Ingeborg Mathilde Kartl. Kapa Editorial, Petrópolis, 2001 
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Logo neste primeiro trecho observamos informações importantes sobre os tembetás. 

Primeiramente temos uma idéia do tamanho da peça, que parece ser algo entre 2 e 3 

centímetros de diâmetro, que seria a parte que trespassava o lábio inferior, fechando o buraco. 

Outro dado interessante é a matéria-prima. Uma pedra, verde. 

No que toca à matéria-prima, um aspecto que devemos notar é o aparente pouco valor 

atribuído ao adorno (pelo português e, supostamente, até pelo indígena), já acima dito, mas 

reafirmado no trecho seguinte 

...“Então um dos nossos deu-lhe pela pedra um sombreiro velho, não tanto por que 

ela valesse alguma coisa, mas para amostra30.”... 

O trecho faz parecer que, de fato, até mesmo o indígena via pouco valor na peça que 

trazia presa a seu lábio inferior. Não é a mesma impressão que teve Thévet quando fala destes 

adornos de pedras 

“(...)de cor tirante à da esmeralda, pelas quais têm um tal apreço que não é fácil 

conseguir-se uma com eles, a não ser dando-lhes em troca um presente realmente 

excepcional, já que elas são muito raras por aqui.31”... 

As rochas utilizadas na confecção destes adornos parecem ter ocupado um lugar de 

destaque nas sociedades do grupo Tupi (diferentemente da impressão que teria tido Caminha), 

de modo que a necessidade de seu uso teria implicado mesmo em comércio com outros 

grupos, cujo acesso à mesma era mais fácil, ou mesmo exclusivo, como fica claro no trecho 

que segue o acima referido, falando das pedras. 

...“São os índios de uma tribo vizinha que as trazem de uma alta montanha (...)32”  

O comércio destas pedras parece ter sido algo recorrente, pois é também percebido por 

Léry onde dois indivíduos de grupos que não falam a mesma língua tentam comerciar, como 

vemos abaixo. 

...“Em concordando, o convidado exibe por sua vez plumas, pedras verdes que coloca 

nos lábios, ou outros produtos de seu território. Combinam então o lugar da troca, a 300 ou 

                                                                                                                                                         
29 Pero Vaz de Caminha. Carta do descobrimento do Brasil. Introdução atualização e notas de Silvio Castro. 
Editora L&PM Pocket,1985. p. 102 
30 Op. Cit. p. 102 e p.103 
31 André Thevet. Singularidades da França Antártica. Tradução de Eugênio Amado. EDUSP 1978. p.113. 
32 Op. Cit. P.113. 
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400 pés de distância; aí o ofertante deposita o objeto da permuta em cima de uma pedra ou 

pedaço de pau e afasta-se33.” 

Estes dados corroboram a idéia de que seja um hábito cultural importante relacionado 

a uma matéria-prima escassa, como Staden mostra ao falar do grande chefe Cunhambebe: 

“Segundo o costume, trazia uma grande pedra redonda, de côr verde, enfiada ao 

lábio34.” 

Este adorno parece ter tido uma importância grande relacionada à identidade, de tal 

forma que até mesmo um espanhol, que há muito vivia entre os potiguares deveria ser 

considerado como um deles, como nos deixa claro Soares de Souza no trecho abaixo, devido 

ao fato de, curiosamente, usar um tembetá. 

...“Neste rio Grande achou Diogo Pais de Pernambuco, língua do gentio, um 

castelhano entre os potiguares, com os beiços furados como êles, entre os quais andava fazia 

muito tempo,(...) 35” 

Notemos ainda que estes adornos estão estreitamente ligados ao gênero masculino, 

com uma interessante relação hierárquica de matérias-primas, como bem exposto pelo mesmo 

Staden no trecho abaixo. 

“No lábio inferior têm um grande orifício, e isso desde a infância. Fazem, nos 

meninos, com um pedaço aguçado de chifre de veado, um pequeno furo através dos lábios. Aí 

metem uma pedrinha ou pedacinho de madeira e untam-no com seus ungüentos. O pequeno 

buraco permanece então aberto. Quando os meninos crescem e se tornam capazes de trazer 

armas, fazem-lhes maior êsse buraco. Enfia-se então no mesmo uma grande pedra verde. A 

extremidade superior, delgada, coloca-se para dentro, na boca, e a espessa pendura-se 

externamente. Com o peso da pedra fica-lhes sempre o lábio pendente. Em ambos os lados da 

boca, nas bochechas, trazem ainda, em cada uma delas, uma pequena pedra. Lapidam todos 

os seixos ovais e redondos. Alguns têm cristais em vez de pedras comuns. Estes são delgados, 

mas do mesmo comprimento36.”  

                                                 
33 Jean de Léry. Viagem à Terra do Brasil. (Trad. Sérgio Milliet) Ed. Itatiaia. 1980. p.81 
34 Hans Staden. Duas viagens ao Brasil. (Transcrito do Alemão moderno por Carlos Fouquet) Editora EDUSP 
1974. p.98 
35 Gabriel Soares de Souza. Tratado Descritivo do Brasil em 1587. EDUSP. 1971. p.178 
36 Hans Staden. Duas viagens ao Brasil. (Transcrito do Alemão moderno por Carlos Fouquet) Editora EDUSP 
1974. p.168 
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Este trecho é particularmente rico, pois mostra todo o processo que envolve o uso do 

tembetá, desde o furo com chifre de veado, ainda na tenra infância. Passa pelo uso da pedra 

verde quando adulto, explicando o modo como é usada, notando até o lábio constantemente 

pendente devido ao peso da pedra. Finalmente menciona o uso de mais de um destes adornos 

(nas bochechas), também feitos de outra matéria-prima, no caso, cristais, os quais, ao que 

parece indicar, apresentam mesmo uma morfologia diferenciada e, certamente, denotam um 

prestígio do usuário, como fica claro em outro trecho do mesmo. 

“(...)seu tesouro são penas de pássaros. Quem as tem muitas, é rico e quem tem 

cristáis para os lábios e faces é dos mais ricos37.”  

A existência de morfologias diferenciadas também fica clara em um trecho de Léry, 

onde ele percebe duas. Uma delas, aparentemente a mais mencionada, 

“(...) do tamanho de uma moeda do lado de fora e do lado de dentro presa por uma 

parte mais larga;(...)38” 

Mas acrescenta que 

“(...) algumas existem compridas e roliças como um dedo (...)39” 

O valor que davam aos adornos, como os tembetás, ou metaras (outra denominação 

que dão aos tembetás) ou a colares de contas é tão grande, sobretudo em se tratando de 

matérias-primas escassas, que eventualmente os prisioneiros de guerra poderiam ser trocados 

por uma delas, como vemos neste trecho de Cardim ao falar de um tipo de búzio. 

“Os maiores que ha se chamão Guatapiggoaçú. sc. buzio grande; são muito 

estimados dos naturais, porque delles fazem suas trombetas, jaezes, contas, metaras, e 

arrecadadas, e luas, para os meninos, e são entre elles de tanta estima que por hum dão 

huma pessoa das que tem cativas;(...)40” 

Notemos ainda que, o valor do adorno poderia estar ligado ao processo de fabricação, 

que parece muito custoso, e ao qual dedicavam tempo, fazendo-o com esmero, como notamos 

neste trecho de Soares de Souza, em que afirma que na fabricação os  

“(...)lavram devagar, roçando-as com outras pedras tanto até que as aperfeiçoam à 

sua vontade.41”... 

                                                 
37 Op. Cit. p.172 
38 Jean de Léry. Viagem à Terra do Brasil. (Trad. Sérgio Milliet) Ed. Itatiaia. 1980. p.113 
39 Idem. 
40 Fernão Cardim, Tratados da Terra e Gente do Brasil. Editora Itatiaia, Belo Horizonte. 1980. p.52 
41 Gabriel Soares de Souza. Tratado Descritivo do Brasil em 1587. EDUSP. 1971. p.341 
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Igualmente em Thévet, vemos a admiração pelo trabalho realizado nos adornos, as 

“metaras”. 

...“Antes de usá-las, os selvagens pulem(sic.) estas pedras com uma outra apropriada 

para tal fim. O polimento é tão perfeito que o mais hábil joalheiro não o faria melhor.42”... 

Eram artefatos de tão elevada estima que até na morte deveria acompanhar seu 

ostentador em vida, para que não despertasse maus sentimentos (como a cobiça), como nos 

mostra outro trecho, de Cardim, quando menciona um sepultamento 

“(...)e assi os vão chorar por algum tempo todos os dias seus parentes, e com elle 

metem todas as sua joias e metaras, para que as não veja ninguem, nem se lastime;(...)43” 

Talvez, um trecho de Simão de Vasconcelos seja o que melhor resuma toda a 

importância dada a estes adornos pelos indígenas, pois mostra que para mantê-los, e prezá-los 

são capazes de doar a própria vida. 

...“Estes e outros semelhantes, são seus títulos vários e várias suas presunções, e 

timbres da nobreza de suas casas, de que muito se prezam, e por cuja defensão darão as 

vidas, e passarão por todos os inconvenientes do mundo, por não desdizerem do que pede 

cada um destes títulos: dada uma caveira destas, ou fio de dentes, ou pedra de face, ou beiço, 

em penhor de sua palavra, não faltarão com ela, ainda que lhe custe a vida44.”... 

Felizmente, encontramos uma última informação muito importante sobre a fabricação 

dos tembetás, recolhida pelo Padre Jaime Rodriguez Cândela, num manuscrito, em 1970. 

Curiosamente as informações vem de uma aldeia Kayapó, dos Gorotires. Segundo o Padre, 

Bep-inhó, um kayapó de uns 70 anos, disse que o kruturam (nome dado por eles ao tembetá), 

deve ser feito a partir de um cristal “grosso e comprido, para fazer bonito. Que se for fino da 

muito trabalho para fazer a cabeça.” Disse ainda que, para fazer um tembetá, como lhe fora 

requisitado pelo Padre, precisava “ir à serra para procurar um pedra para pulimentar o quartzo 

que le(sic.) foi entregado.(...) Ao dia seguimte(sic.) foi ao córrego que passa perto da casa, 

carregando a pedra e o cristal de quartzo.(...) Junto da água assentou o bloco de arenito, o 

molhou e começou a esfregar o cristal pelas arestas, seguinda(sic.) a direcção da mesma aresta 

com um movimento de adianta para atrás. Nunca de lado pra o lado. Molhava freqüentemente 

                                                 
42 André Thevet. Singularidades da França Antártica. Tradução de Eugênio Amado. EDUSP 1978. p.113 
43 Fernão Cardim, Tratados da Terra e Gente do Brasil. Editora Itatiaia, Belo Horizonte. 1980. p.94 (grifo do 
original em itálico) 
44 Simão de Vasconcelos. Crônica da Companhia de Jesus. Coleção Dimensões do Brasil. Editora Vozes. 
Petrópolis 1977.Vol. 1 p.104-105 
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a rocha. Nunca molhou o cristal, que foi desgastando, aresta após aresta até deixar um cilindro 

bastante perfeito, arredondando os estremos(sic.). Feito isso em poucas horas, começou afinar 

o corpo do kruturam, antes de fazer a cabeça. Nunca usou areia.” 

São informações preciosas, que debateremos mais adiante no capítulo sobre as 

experimentações. 

1.5 Considerações gerais 

Com estas notas dos cronistas e viajantes creio que tenha ficado clara a importância 

destes artefatos, seus lugares na sociedade e suas eventuais posições hierárquicas relacionadas 

às matérias-primas. 

Lembremos porém que, os virotes, por exemplo, tão pouco notados, teriam tido sua 

importância perceptível indiretamente, como neste último trecho, que dá às plumagens um 

valor elevado. Ora, elas são adquiridas através de pássaros, que são caçados com flechas 

específicas, em cujas pontas estão os virotes, exatamente para que se aproveitem ao máximo 

as penas. Além disso, o simples fato de ter sido confeccionado em pedra já mostra a 

importância que ele teria, pois é este um trabalho obviamente muito mais custoso do que o da 

madeira ou do osso. 

No que toca aos adornos labiais, devemos ter em mente a clara distinção entre os 

tembetás (essencialmente Tupi), masculinos, e os botoques ou kimua (comumente associados 

aos grupos Gê), utilizados por ambos os sexos, como nos mostra D’Orbigny  

“Para fabricar os botoques com que se enfeitavam, os botocudos empregam a 

madeira de árvores novas de barrigudo (emburés, em sua língua). Quando a criança começa 

a crescer, furam-lhe as orelhas e o lábio, depois introduz-se ali um pedaço de madeira de 

pequena dimensão, a princípio, e, para substituí-lo, quando a ferida começa a cicatrizar-se, 

um pedaço de pau maior. Aumentando aos poucos, o disco chega até três polegadas de 

diâmetro;(...) Mais graciosos e mais bonitos do que os homens, as mulheres, no entanto, se 

desfiguram da mesma maneira, o que lhes dá um aspecto repugnante45.” 

Frequentemente o mesmo tratamento se aplicava às orelhas dos botocudos (nome 

genérico aplicado a grupos Gê, o qual se deriva dos adornos que usam; os botoques), como 

vemos neste trecho de Cabeza de Vaca. 

                                                 
45 Alcide D’orbigny. Viagem Pitoresca através do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia,1976. p.122 
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“(...)las orejas tienen horadadas y ton grandes que por los agujeros que tienen en 

ellas les cabe un puño cerrado, y traen metidas por ellas unas calabazuelas medianas, y 

contino van sacando aquéllas y metiendo otras mayores; y ansí, las hacen tan grandes, que 

casi llegan cerca de los hombros, y por esto les  llaman los otros indios comarcanos 

orejones,(...)46” 

Também em nota de rodapé.  

“Llamábase botoque a esta cáscara o trozo de madera introducido en  el  lábio 

inferior. De aqui, botocudos.47”  

Fica claro que as matérias-primas são diferentes (essencialmente pedra para os 

tembetás, como vimos exaustivamente até agora, e vegetais para os botoques), os tamanhos 

igualmente diversos (botoques são maiores de três a quatro vezes) e destinados a alargar os 

locais de uso, sendo os lábios ou as orelhas. 

Finalmente, observemos o fato de que instrumentos em miniatura, embora não sejam 

explicitados dados sobre os artefatos a que nos referimos especificamente, e na matéria-prima 

de que nos ocupamos aqui, são mencionados. Isso por si já é um dado importante para termos 

como referência ao nos depararmos com artefatos em tamanhos muito menores que o normal. 

A existência dos mesmos nos é atestada, como no trecho de Cardim, sobre a criação dos 

filhos, onde o papel simbólico das miniaturas fica claro. 

“(...)o pai lhe corta a vide com os dentes, ou com duas pedras, dando com uma na 

outra, (...), se é macho lhe faz um arco com frechas, e lho ata no punho da rede, e no outro 

punho muitos molhos d’ervas, que são os contrarios que seu filho há de matar e comer, 

(...)48.”  

Notamos assim como permanecem profícuas as leituras dos viajantes e cronistas, 

muitas vezes esquecidos. Em alguns casos nos permitem compreender diversas etapas da vida 

de um artefato, desde a fabricação, seu uso, seu papel social e, até mesmo seu “descarte” (sua 

última “utilização” dentro sistema social) sepultado junto a seu detentor em vida. Entretanto, 

algumas lacunas permanecem. Esperamos preencher parte delas com os capítulos que se 

seguem. 

                                                 
46 Álvar Nuñez Cabeza de Vaca. Naufrágios y Comentários. Coleción Austral. Espasa-Calpe Argentina S.A 
Buenos Aires-México. 1942. p.202 
47 Op.Cit. p.208 (grifo do original em itálico) 
48 Fernão Cardim, Tratados da Terra e Gente do Brasil. Editora Itatiaia, Belo Horizonte. 1980. p.91 



32 

Capítulo 2. Definições. 

Iniciemos pela denominação dos objetos de pesquisa, os artefatos polidos. Por 

artefatos polidos entendemos quaisquer peças que teriam sido fabricadas, voluntariamente, 

com uma parte, ou a sua totalidade polidas, freqüentemente com vestígios de picoteamento e, 

um pouco mais raro, de lascamento. 

Antes de iniciarmos definições mais específicas, faz-se necessária uma breve definição 

das tecnologias empregadas. 

2.1 As tecnologias. 
Sobre as tecnologias utilizadas na confecção das peças, podemos notar, 

principalmente, o picoteamento e o polimento, mas também o lascamento, em conjunto ou 

separadamente.  

O lascamento é uma técnica consiste na retirada de matéria de um bloco (que pode ser 

um seixo, um núcleo ou mesmo uma lasca mais robusta), através de choques (normalmente 

utilizando-se de um percutor manual) contra um plano da peça a ser trabalhada que apresente 

com o seu adjacente um ângulo não maior que 90°, provocando o desmembramento de lascas. 

Esta técnica permite a retirada de grandes quantidades de matéria sem muito esforço. Um tipo 

específico de lascamento, mais preciso e delicado, chamado retoque, também pode estar 

presente, consistindo na retirada de micro-lascas que permitem a regularização mais fina de 

uma superfície e proporcionaria um gume mais abrupto, robusto, mais resistente aos choques, 

mas ainda bastante cortante. Geralmente são técnicas utilizadas nos estágios iniciais no 

processo de confecção, como a fabricação das pré-formas. A limitação desta técnica é que ela 

não permite a produção de gumes biconvexos e, apenas dificilmente, produzem superfícies 

convexas, de qualquer forma, irregulares, diferentemente de outras técnicas. 

O picoteamento consiste em retiradas de matéria, através de choques pontuais, nos 

quais há a dispersão da matéria atacada. Esta dispersão de matéria normalmente ocorre 

também no bloco utilizado como percutor, o qual deve ter, no mínimo, a mesma dureza da 

matéria a ser percutida. Ele, de preferência, não deve ter arestas na parte utilizada para 

percutir (evitando assim a retirada de lascas e a conseqüente inutilização do mesmo), e deve 

ter uma massa compatível com a massa da matéria percutida, para que seja possível a retirada 

de matéria desejada. A dispersão da matéria se dá sob a forma de pó e ou de pequenas 

escamas. Normalmente é uma técnica intermediária, que prepara a forma final (no caso, 
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relativamente regular e convexa), proporciona uma superfície rugosa e facilita o polimento, 

sendo um estágio de preparação tecnológica quase obrigatória para todas as peças. 

O polimento consiste na regularização de superfícies através do atrito, geralmente com 

o auxílio de água e areia. Dependendo do suporte a ser utilizado como apoio (como bacia de 

polimento), ou do polidor manual, a areia pode ser dispensada. Seria o caso de alguns arenitos 

ou gnaisses, por exemplo. O polimento pode ser grosseiro, quando se utiliza areia de 

granulometria elevada ou um abrasivo equivalente, sendo também chamado, neste caso, de 

alisamento; um polimento comum, quando se faz uso de areia, mais ou menos fina; ou 

polimento fino, geralmente brilhante, provocado pelo uso de argila no polimento ou com o 

passar de água e micro-grãos de areia, num rio, por exemplo, bem como a utilização de 

material vegetal rico em sílica, como as folhas de embaúba. É normalmente uma técnica 

utilizada na finalização e sempre na confecção e afiamento dos gumes das lâminas. 

Agora passemos a algumas definições sobre cada categoria de artefato, iniciando pelas 

lâminas polidas. 

2.2 Definições sobre as lâminas. 
Sob a categoria de lâminas de machado, na verdade agrupamos uma série de artefatos 

cuja real utilidade permanece desconhecida, mas todas elas apresentam características em 

comum, que tentaremos definir agora. 

Os termos utilizados e as definições como um todo, tanto para as lâminas quanto para 

os demais artefatos, são fruto das discussões com Prous, balizadas também pelo guia de 

Annette Laming-Emperaire sobre as indústrias líticas da América do Sul. 

Todas as lâminas apresentam: uma parte proximal (cuja extremidade oposta ao gume, 

que pode ser uma superfície plana ou uma ponta, dependendo da forma, é denominada 

“talão”) muitas vezes destinada à preensão e, por convenção, ocupa o terço anterior da peça; 

uma parte distal, cujo bordo ativo é o dito gume (o fio cortante) que, também por convenção, 

ocupa o terço posterior da peça, e uma zona, ou parte mesial “neutra” – mas que, de fato, atua 

pela própria massa, aumentando a força no golpe, podendo ser também utilizada para a 

fixação no cabo; ocupando, por sua vez, o outro terço, no meio da peça. Estas partes podem 

ainda ser subdivididas em: proximal a, b, e c; distal a, b e c; e mesio-distal, e mesio-proximal, 

para facilitar uma referência um pouco mais precisa.(Ver anexo 1 p.2). 
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Podemos definir ainda a existência de duas faces, que seriam as duas superfícies 

opostas aproximadamente em planos paralelos em relação ao plano definido pela linha do 

gume. Os lados (ou flancos), seriam as partes laterais que representam as superfícies 

intermediárias entre as faces. Caso as faces e lados sejam planos (a secção do objeto sendo, 

então, quadrangular), suas interseções determinam linhas chamadas bordos. Caso a secção 

seja elíptica na parte mesio-proximal, não existem bordos. 

Com relação às mesuras (ver Anexo 1 p.2), definimos como comprimento a maior 

distância que separa as extremidades do talão e do gume em linha reta perpendicular ao plano 

que define um corte transversal, mesmo quando esta medida for inferior à largura (isto 

acontece entre os machados semilunares, entre as lâminas quadrangulares, quando esgotadas 

por freqüentes reavivagens, e entre as lâminas ditas “de enxada”). Caso a medida se refira ao 

talão, o comprimento será dado pela maior distância que separa os dois lados da lâmina nesta 

superfície. 

A largura será a medida da maior distância em linha reta que separa os lados, num 

mesmo plano perpendicular à linha definida pelo comprimento. Dependendo dos tipos 

morfológicos, a largura máxima encontrar-se-á na parte proximal, mesial ou distal. No caso 

de a medida se referir ao talão, a largura será observada no mesmo sentido da espessura, ou 

seja, equivalente à distância entre as faces, medida na superfície do talão .  

A espessura será medida num plano vertical perpendicular ao das duas dimensões 

anteriores (comprimento e largura), definindo a maior distância entre as duas faces.  

O ângulo do gume é medido, por convenção, procurando-se o melhor encaixe dentro 

de um gabarito graduado de 10 em 10 graus, no qual se encaixa o último centímetro da parte 

distal da peça. (Ver anexo 1 p.2) 

Adaptações morfológicas podem ocorrer nas lâminas para facilitar o encabamento; tais 

como: protuberâncias laterais; ombros (simples alargamento proximal da lâmina) ou orelhas 

(protuberâncias bem marcadas) na parte proximal com pequenos apêndices nas extremidades 

em direção à parte distal; reentrâncias largas, ou estreitas (entalhes) limitadas aos lados; 

depressão periférica estreita (sulco), ou larga (garganta), na região mesial ou mesio-proximal. 

(Ver anexo 1 p.2) 

No que se refere à parte distal e, particularmente ao gume, tanto podem ser lascados 

quanto polidos, mas deve ser destacado que um gume polido, com sua forma biconvexa, ou, 
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em bisel duplo simétrico, é mais resistente que um gume lascado, embora sempre menos 

cortante em se tratando da mesma matéria-prima, no caso, rochas tenazes. O polimento pode 

ainda ser usado tanto em rochas tenazes quanto em rochas frágeis. No entanto, um gume 

polido é muito mais demorado de se fabricar ou reavivar que um lascado. 

A partir da observação das peças, e da análise bibliográfica, podemos definir, ainda, 

algumas categorias morfo-funcionais, que podem nos auxiliar na reflexão, mas, sobretudo, a 

compreender o vocabulário freqüentemente utilizado na definição destes instrumentos. 

Lembramos contudo que é muito difícil associar as lâminas a uma função específica sem o 

auxílio de outras análises, como a traceologia, por exemplo. 

Seriam elas: 

“- machado stricto sensu: trata-se de um objeto que combina normalmente uma lâmina 

e um cabo, sendo a lâmina perpendicular ao cabo e o gume paralelo ao eixo maior deste. O 

gume é geralmente transversal ao eixo morfológico da lâmina e apresenta um bisel simétrico. 

Instrumento utilizado principalmente para cortar objetos convexos (ex: tronco de árvore). A 

forma varia em função da preparação para o encabamento e dos padrões culturais. Poderia, 

eventualmente, ser utilizado sem cabo, mas, certamente não era seu modo de uso principal. 

- cunha: instrumento morfologicamente semelhante, mas utilizado sem cabo, como 

elemento intermediário numa percussão indireta. Apresenta um talão forte, para resistir aos 

choques. É utilizado inserido na madeira, com o gume paralelo ao sentido das fibras, para 

rachá-la. 

- cinzel: instrumento não encabado utilizado para servir de elemento intermediário 

apoiado, no caso de uma percussão indireta, destinada a criar ou limpar cavidades estreitas. 

Assim como a cunha, necessita um talão reforçado. Pode ser mais curto e, sobretudo, tem o 

gume mais estreito que os instrumentos descritos anteriormente. 

- enxó: instrumento morfologicamente semelhante ao machado, mas encabado de 

forma que o gume seja perpendicular ao comprimento do cabo. Nas lâminas especializadas, 

este gume é geralmente dissimétrico (uma das faces sendo mais convexa que a outra) para 

facilitar o ataque da matéria trabalhada. Os enxós servem, sobretudo, para aplainar, cavar ou 

limpar concavidades largas (ex: interior de canoa). Trata-se de um instrumento 

particularmente utilizado na Oceania e na África subsaariana. 
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- cavadeira: lâmina encabada na extremidade do cabo e no prolongamento do mesmo. 

A lâmina costuma ser bastante delgada e o gume mais agudo que o dos machados. Serve para 

cavar a terra, geralmente por ataque vertical. 

- picareta: lâmina comprida e estreita; no caso de lâminas de pedra, é suficientemente 

comprida para não precisar de cabo. Serve para cavar, geralmente por ataque oblíquo. 

- lâminas largas trapezoidais: a análise das coleções levou-nos a propor uma sétima 

categoria, bastante rara. Trata-se de lâminas polidas subtrapezoidais, cujo gume polido 

encontra-se em posição transversal em relação ao eixo morfológico, desenvolvendo-se no 

lado maior da peça. A parte mais espessa (talão de preensão) encontra-se no segundo lado 

maior, paralelo ao gume. Os lados menores são levemente convexos e a forma geral lembra 

uma lâmina de enxada. Certamente, estas peças não eram utilizadas por percussão lançada, 

pois são bastante finas e, portanto, frágeis; mesmo assim, não apresentam sinais de desgaste 

do gume. Não há evidências de encabamento.”49 

2.2.1 Sobre os encabamentos das lâminas de machado 

Com relação às formas de encabamento, especificaremos as seguintes.  

-Justaposto, que consiste na aplicação da lâmina diretamente em um cabo cilíndrico, sem 

preparação especial prévia do cabo, podendo a lâmina apresentar um sulco em uma das faces, 

no caso, preferencialmente planas, que facilite o encabamento, caso seja aplicada 

lateralmente.(Ver anexo 1 p.3) 

-Cimentado, um tipo de encabamento muito semelhante ao justaposto, porém, é reforçado por 

um encordoamento e, frequentemente é também acrescido de uma pasta retentora, uma 

espécie de grude, normalmente obtido através de uma mistura cozida de cera de abelhas e 

resina de árvores, que ajuda a manter a lâmina presa ao cabo, cimentando-o. (Ver anexo 1 p.3, 

e também um machado da Guiana Francesa, tendo já o encordoamento perecido, mas ainda se 

nota sua marca impressa no grude, esta, que veremos mais tarde, já no Anexo 7 p.2)  

-Embutido simples é a forma que consiste no encaixe da lâmina em um buraco feito no cabo. 

A lâmina pode também ser encaixada indiretamente no cabo, encaixada primeiramente em 

uma bainha, que por sua vez seria encaixada no cabo (forma típica do Neolítico europeu), 

                                                 
49 Prous, A. et alii. “Os machados pré-históricos do Brasil descrição de coleções brasileiras e trabalhos 
experimentais” In: Canindé, Revista do Museu de Arqueologia de Xingo. Vol. 2, UFS, 2002. 
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convertendo-se em encabamento embutido com bainha. Cera de abelhas e resina poderiam 

ajudar na preensão, bem como uma cunha ou outra matéria que ajude a preencher o orifício 

que recebe a lâmina. (Ver anexo 1 p.3) 

-Trespassado, semelhante ao embutido, com a diferença de que deve a lâmina atravessar o 

cabo, pelo buraco, ou devendo o cabo estar fendido em sua extremidade destinada a recebê-la, 

se encaixando a lâmina no meio da fenda, em eixo transversal ou paralelo ao cabo. 

-Dobrado, se daria através de um cipó, ou outra madeira bastante flexível, que seria vergada 

em volta da parte mesial de uma lâmina, preferencialmente mais estreita. (Ver anexo 1 p.3) 

-Orgânicos, semelhantes ao embutido, mas praticado em um tronco ainda vivo, esperando que 

cresça e proporcione uma firmeza definitiva à lâmina. Outra possibilidade, mais rara, era 

utilizada nas itaiça guarani, ou lâminas circulares; que consistiria em inserir a lâmina no 

tronco, esperando que ele engrossasse o suficiente para prender firmemente a peça. (Ver 

anexo 1 p.3) 

-Em pinça, consistiria em prender a lâmina entre duas outras talas de madeira, presas por um 

encordoamento, como descreve Caminha. Não há informações etnográficas sobre esse tipo de 

encabamento. 

Os trabalhos de experimentação realizados pela equipe do Setor de Arqueologia do 

Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais 

(MHNJB-UFMG), mostraram que, embora as fórmulas embutida e trespassada permitam o 

uso de muita força nos golpes, esse uso pode fazer com que o cabo rache. Aparentemente os 

Akuliyo do Suriname (Rostain 1986/90) tentaram resolver este problema acrescentando um 

encordoamento ao cabo. A fixação de uma lâmina retangular num cabo trespassado também 

limitaria este risco, mas, possivelmente não permitiria golpes muito fortes, pois a lâmina 

recuaria, sem apoio para a parte proximal, perdendo sua eficiência. Os exemplares 

etnográficos de encabamento trespassado mostram lâminas triangulares ou elipsoidais, que 

evitam o recuo; mas desta forma não diminuem o impacto no cabo. 

O tipo de encabamento dobrado provavelmente não possibilitaria o uso de muita força, 

pois desta forma a lâmina se desprenderia do cabo com relativa facilidade. Esta hipótese é 

corroborada pelo uso deste tipo de encabamento pelos Nambikwara, coletores terrestres, que 

não precisam realizar serviços pesados com os machados, pois não constroem canoas, grandes 

habitações, ou praticam agricultura de coivara, utilizando-os para abrir troncos podres para 
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catar os vermes suculentos que neles se escondem, demais invertebrados ou colméias 

(preferencialmente de abelhas nativas, que não possuem ferrão).  

O encabamento em pinça seria bastante semelhante ao dobrado quanto à eficiência.  

Outros dois modos de encabamento, mais raros, e interessantes, são os ditos 

encabamentos orgânicos, como o embutido, ou as impressionantes itaiça guarani, estas, 

aparentemente mais associadas à guerra, utilizadas de forma semelhante à maça (mace) 

medieval. 

O tipo de cabo também pode nos informar sobre a função da lâmina. Os machados 

semilunares, utilizados cerimonialmente por alguns grupos indígenas atuais (Apinayé e 

Krahó50, por exemplo), são fixados num curtíssimo cabo, que não permitiria sua utilização 

como instrumento efetivo de trabalho em madeira, sem mencionar a fragilidade da própria 

lâmina que o impossibilitaria. De fato, trata-se de objetos rituais (como mencionado no 

capítulo 1), que costumam ser suspensos ao redor do pescoço. 

Os cabos podem ser decorados de várias maneiras, que incluem trançados ao redor do 

cabo, cordões, aplicação de penas, banho de cor, escultura do cabo; isso os transforma em 

verdadeiras obras de arte.(Ver anexo 1 p.4) 

2.2.2 Morfologia da lâmina e encabamento 

A própria morfologia da parte proximal das lâminas pode nos trazer informações sobre 

as possíveis formas de encabamento das mesmas, pois, geralmente estão relacionadas a ela. 

Uma parte proximal, larga e reta (eventualmente com ombros ou orelhas) é necessária 

no caso de um encabamento cimentado, na modalidade em que o talão fica aplicado contra a 

madeira. Para facilitar um bom aplique no cabo nesta modalidade, o talão pode apresentar 

uma canaleta que se adapta à convexidade da madeira. Não havendo ombros, as formas 

tendem a ser retangulares ou trapezoidais. 

Entalhes são particularmente adequados para os encabamentos justapostos, nos quais a 

lâmina é aplicada lateralmente contra o cabo. A forma do talão, neste caso, importa pouco; 

uma secção quadrangular pareceria recomendada para a parte mesial (Prous, 2003). Todavia, 

apenas uma das faces, a qual deveria ser a aplicada, sendo plana, resolveria o problema, onde 

                                                 
50 Melatti, J. C.  “Mito e história” Mitos indígenas. 2001. In: 
http://www.geocities.com/rainforest/jungle/6885/mitos/mitos.htm 
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uma secção quadrangular poderia causá-los. Um possível exemplo de problema causado por 

isso poderia ser um desgaste maior do encordoamento no atrito com os bordos. 

Talões estreitos são mais adequados ao encabamento embutido, pois necessitam uma 

menor escavação na madeira - uma operação custosa quando realizada com instrumentos de 

osso ou dente, sem ajuda do fogo, o qual, por sinal, poderia fragilizar o cabo. A forma mais 

adequada é, portanto, um talão cônico, proporcionando à lâmina uma forma geral 

subtriangular – o gume sendo a parte mais larga da lâmina.  

Garganta picoteada ou estreitamento (mesiais ou mesio-proximais) seriam úteis no 

caso de encabamento dobrado; a lâmina poderia ser espessa, e a forma do talão não 

importaria. Em um encabamento deste tipo, o talão da lâmina poderia até ser utilizado como 

martelo, convertendo a lâmina em um instrumento “bipolar” por assim dizer. Contudo, em se 

tratando das lâminas amazônicas, o sulco é polido, e proximal, desabilitando esta hipótese de 

utilização, pois se destinaria assim, provavelmente, a prender um encordoamento que ajudaria 

a fixar o talão ao cabo, num tipo de encabamento entre cimentado e embutido talvez. Para os 

machados registrados na bibliografia não há referência específica que se refira a picoteamento 

ou polimento nos mesmos. 

Os encabamentos em pinça e trespassado são facilitados por uma lâmina fina.  

Notemos ainda que o comprimento mínimo da lâmina precisa ser maior nos 

encabamentos trespassado e dobrado, proporcionando uma zona mesial maior, para que haja 

lâmina suficiente do lado de fora do cabo. Nisso diferem das fórmulas por cimentação, do 

encabamento dobrado (em que se encaba a partir da parte proximal), e do encabamento por 

encaixe simples (embutido), onde o cabo recobre pouca parte da lâmina. 

Em todo caso, é importante lembrar que a massa do cabo, sobretudo em sua parte 

distal (onde se encaixa a lâmina), muitas vezes atuaria como uma substituição ou reforço da 

massa necessária ao uso. Todavia, uma parte distal (do cabo) muito grande resultaria em uma 

espessura grande da mesma, que dificulta o trabalho com a lâmina, pois aquela pode se chocar 

com o tronco antes do gume, dependendo do ângulo de ataque. 

2.3 Definições sobre as mãos-de-pilão 

As mãos-de-pilão são artefatos líticos destinados a processar substâncias sólidas, 

triturando ou macerando as mesmas. São comumente utilizadas no processamento de vegetais. 
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Morfologicamente podemos observar algumas características comuns. São mais ou 

menos alongadas, possuindo duas extremidades opostas, sendo pelo menos uma delas, a parte 

ativa do artefato. A superfície geral é utilizada para preensão, no caso, pela mão, já que não há 

menção relativa ao uso desse tipo de instrumento encabado. 

A essas duas extremidades opostas chamaremos pólos. Chamaremos de pólo “A” a 

extremidade, freqüentemente representada por uma faceta (uma superfície mais ou menos 

regular e plana), de menor tamanho, e de pólo “B” a extremidade oposta, de maior área, e que 

geralmente representa a parte ativa do artefato.(Ver anexo 1 p.5) 

A distância em linha reta que une estas duas extremidades pelo centro das mesmas 

representa o comprimento máximo da peça. 

A secção transversal destas peças, em eixo perpendicular à linha que define o 

comprimento máximo da peça, vai do subcircular ao sub-quadrangular. Para que as medidas 

permitam uma apreensão mais precisa da morfologia e dimensões das peças são medidas três 

secções, ou três diâmetros. 

O diâmetro proximal se refere ao tamanho do pólo “A”, quando este tiver a forma de 

uma faceta, ou a medida relativa aos primeiros 5 milímetros da peça, quando o pólo “A” for 

representado apenas por um ponto, no caso de esta extremidade ser uma ponta romba, o que 

será sempre claro em função da morfologia apresentada. 

O diâmetro mesial se refere à medida da secção transversal no ponto que representa a 

metade do comprimento máximo da peça. 

O diâmetro distal se refere ao tamanho do pólo “B”, que é importante pois representa 

geralmente a parte ativa do instrumento. Como esta faceta é muitas vezes levemente convexa 

e a diferença entre a parte ativa (o pólo “B” como um todo) e a superfície geral da peça é bem 

marcada, esta medida é tomada exatamente nesta interseção. 

A dita superfície geral é toda a superfície da peça, excetuando-se os pólos, e que 

constitui assim o corpo da mesma, o qual atua pela massa, é utilizado para preensão e, 

geralmente, é uniforme. 

As medidas dos diâmetros, caso a secção seja subcircular, serão únicas para o mesmo 

plano de corte. Caso a secção seja elipsoidal ou sub-elipsoidal, serão medidos os dois eixos. 

Caso seja sub-quadrangular as duas medidas representarão igualmente os dois eixos. 
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2.4 Definições sobre os virotes. 
Os virotes são pontas destinadas a serem fixadas em extremidades de flechas, ou 

dardos para que sejam arremessadas à distância e atinjam seus alvos, que seriam, aves (para 

obtê-las atordoadas ou sem que sangrassem e assim se sujassem suas penas), as pinhas (para a 

coleta do pinhão) ou pequenos mamíferos, como macacos (com o objetivo obtê-los apenas 

atordoados). 

É curioso notar o modo como eram encabadas, na extremidade distal de uma flecha. 

Esta seria como uma taquara rachada em vários sentidos, no eixo longitudinal da mesma, e 

aberta, como vemos na ilustração. (Anexo 1 p.6) 

Morfologicamente observamos que são instrumentos alongados, com um alargamento 

máximo próximo à extremidade distal (a ponta), que pode se desenvolver suavemente a partir 

da parte proximal ou ter este alargamento mais ou menos abrupto, já próximo da ponta. 

Temos, por convenção uma parte proximal, cuja extremidade estaria atada à flecha ou 

dardo; uma parte mesial, média, que seria o “corpo” da peça, um elemento de ligação entre a 

ponta (parte ativa) e a parte proximal, destinada ao “encabamento” na flecha ou dardo; e uma 

parte distal, onde se dá o alargamento da peça e em seguida se retrai, formando a ponta. (Ver 

Anexo 1 p.6 para todas as medidas) 

O comprimento máximo será medido entre a extremidade proximal e a extremidade 

distal. 

O diâmetro máximo é representado pelo círculo que forma a “base” da ponta, e é uma 

medida importante, pois, define qual seria a zona do artefato que teria contato com a matéria a 

ser atingida. Ademais ele definiria a zona de atrito aerodinâmico, o que no limite, tornaria a 

ponta “funcional” ou não. Geralmente é uma zona bem marcada por uma borda mais ou 

menos fina; a carena. 

Medimos ainda a distância entre a extremidade proximal e o plano delimitado pelo 

diâmetro máximo (sendo a medida vertical e perpendicular a ele), o que seria, por assim dizer, 

o corpo da peça, e constituiria a zona de massa do artefato, parte que concentra boa parte do 

peso e, também, abarca a zona de preensão. A esta parte denominamos comprimento do 

corpo. 

Definimos como ponta a parte que vai de seu diâmetro máximo até o fim da 

extremidade distal, e seu comprimento representa o segmento de reta final do comprimento 

máximo. Sua medida é retirada exatamente da distância da base da ponta, representada pelo 
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plano que delimita o diâmetro máximo (perpendicularmente ao mesmo, junto ao eixo do 

comprimento máximo) e a extremidade distal, sendo denominada comprimento da ponta. A 

ponta pode se formar a partir de um estreitamento abrupto desde sua base, coincidindo com 

um plano perpendicular ao eixo do comprimento máximo (plano que define o diâmetro 

máximo) ou um tronco de cone de pequena altura. Medimos então o diâmetro desta parte 

distal (a base da ponta propriamente dita), que seria o diâmetro da ponta. Caso o 

estreitamento seja gradual o diâmetro da ponta será coincidente com o diâmetro máximo. 

Para termos uma melhor visualização da morfologia acrescentamos as medidas do 

diâmetro proximal, na extremidade proximal, ou a 5 milímetros dela, caso termine 

pontualmente (caso em que a medida seria o ponto) e o diâmetro mesial, medido na metade 

do eixo que compreende o comprimento máximo. Quando a peça se alarga mais abruptamente, 

medimos ainda a distância do plano definido pelo diâmetro máximo à haste (parte cilíndrica 

regular), que seria a distância 1, configurando mais um segmento do comprimento máximo, a 

qual, de fato, faz parte da ponta. 

2.5 Definições sobre os tembetás 
Estas peças são adornos labiais destinados a ter uma parte que fica interna (dentro da 

boca), mais larga, e que segura a peça, e uma parte mais estreita, que fica do lado de fora. 

A forma geral destas peças é de um “T”, nem sempre com uma haste tão grande, por 

vezes parecendo um “T” achatado verticalmente. 

Sabemos também que há peças com morfologias um pouco diferentes, como algumas 

completamente cilíndricas, cuja preensão interna se dá através de uma segunda peça 

(geralmente de madeira ou resina) encaixada na parte de pedra mas, como não dispusemos de 

nenhuma para análise, não serão abordadas aqui. 

Definimos como comprimento a medida do eixo representado pela haste do “T”, desde 

a extremidade que fica dentro da boca, até a que fica fora da mesma. (Ver Anexo 1 p.6) 

Temos também a largura 1, e espessura 1, que seriam as medidas da parte mais larga, 

a parte superior do “T” (seu talão, ou parte madibular), importante para sabermos quanto do 

adorno fica na parte de dentro da boca, lembrando que esta parte é freqüentemente côncava 

em direção à haste do “T”. Além destas, temos a largura e espessura do corpo, que seriam a 

largura e espessura máximas, num mesmo plano transversal ao eixo da haste, do “T”, medido 

nela. 
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Temos ainda as medidas da parte que denominamos garganta do tembetá, sua largura 

e espessura. Esta garganta seria exatamente o ponto que fica entre a parte externa e a interna 

do tembetá, mais estreita que o corpo, que fica externo. É aparentemente uma adaptação 

morfológica para que o adorno não ficasse muito solto, se movimentando para dentro e para 

fora da boca, evitando, em conjunto com o peso, que ele entrasse em contato constantemente 

com a gengiva, e provocasse ferimentos, que poderiam levar a complicações mais sérias, 

muito embora seja atestado o comum abscesso dos dentes incisivos inferiores centrais dos 

usuários destes adornos51. 

Finalmente temos as medidas da parte distal, sua largura e espessura. Assim como nas 

demais peças, caso a parte distal termine em um ponto, a medida será tomada a 5 milímetros 

da extremidade, de modo a permitir ver o quão abrupto ou suave é a convergência das 

superfícies. 

Capítulo 3.  Revisão das Principais Referências Bibliográficas. 

De um modo geral as publicações que tratam dos artefatos polidos são muito sucintas, 

limitando-se freqüentemente à menção da existência do artefato, eventualmente com alguma 

informação sobre as dimensões ou, não raro, apenas uma foto. Estas publicações são, 

sobretudo, as mais recentes, que apresentam o material encontrado nos sítios de grupos 

ceramistas recém estudados. 

Em se tratando das lâminas polidas, excepcionalmente, há algumas publicações que 

procuram compreendê-las mais profundamente. Para as mãos-de-pilão, publicações mais 

abrangentes são inexistentes. Para os tembetás há apenas uma do tipo. Para os virotes há 

também apenas uma publicação, que trata do Paraná e Santa Catarina a qual, de fato não vai 

além de apresentar as peças, sem fazer conjecturas, de modo que não desenvolveremos tópico 

específico sobre esta. Contudo, a maioria destas publicações é da primeira metade do século 

passado, de modo que se fazem necessárias novas análises sobre estes materiais para que 

possamos avançar no conhecimento dos mesmos e do próprio passado das populações que 

deles fizeram uso. 

                                                 
51 Sene, G. A. M. Indicadores de Gênero da Pré-História Brasileira: Contexo Funerário, Simbolismo e 
Diferenciação Social O sito arqueológico Gruta do Gentio II, Unaí, Minas Gerais. Tese de doutora do 
denfedida em 2008. 
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3.1 Referências bibliográficas sobre as lâminas polidas 

As publicações de peso que tratam das lâminas brasileiras, e que se enquadram em 

publicações que podemos chamar de específicas, ou seja, voltadas para os interessados 

propriamente em arqueologia, como dito, datam do final do século XIX e primeira metade do 

século XX. Mesmo nestes casos, comumente faltam análises mais abrangentes, que se 

dediquem, por exemplo, a fazer conjecturas a respeito do modo de encabamento, utilização ou 

atribuição cultural. São basicamente descrições de uma ou outra peça. É bem verdade, porém 

que, eventualmente, aparecem menções sobre a forma trapezoidal das lâminas de machados 

associados aos Tupiguarani, observações estas, aliás, que consideraria pouco significativas, e 

questionáveis, para dizer o mínimo, como poderemos constatar em capítulo posteiror. 

A publicação (em francês) mais abrangente sobre machados arqueológicos de pedra 

(incluindo os processos de fabricação, uso e encabamento) deve ser creditada a S. Rostain, 

mas restringe-se quase exclusivamente a peças amazônicas. Portanto me aterei no presente 

trabalho, a uma revisão de alguns dos trabalhos brasileiros mais importantes para o 

conhecimento destas lâminas, que são os de Tiburtius & Leprevost, C. Ott, e Becker (Beltrão) 

& Mello. 

3.2 As lâminas do Sul do Brasil 

Sobre as lâminas polidas do Sul do Brasil, a principal referência de que dispomos é 

Guilherme Tiburtius. Ele interessava-se pela arqueologia da região Sul, tendo se dedicado a 

descrever boa parte dos sambaquis dos estados do Paraná e Santa Catarina que iam sendo 

destruídos, mesmo durante o processo em que as máquinas o faziam. Sua destruição estava 

associada à utilização das conchas como cascalho ou como complemento para ração de 

animais. Suas publicações são particularmente importantes porque estes sambaquis são de 

difícil escavação, e a destruição deles pelas máquinas permitiu obter informações a que hoje 

apenas muito dificilmente teríamos acesso. Foram situações trágicas a partir das quais 

conhecimento importante pôde ser obtido. Suas descrições detalhistas nos legaram inúmeras 

informações sobre artefatos e sítios, destes, muitos irremediavelmente destruídos. 
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Sua publicação que mais nos interessa52 descreve 74 das 930 lâminas da coleção 

Tiburtius, provenientes do sul do Brasil, dos estados de Santa Catarina e Paraná, com peças 

tanto do litoral quanto do planalto. Seriam fabricadas em diabásio em sua maioria, com umas 

poucas em granito ou gnaisse as quais, ele lembra, eram fabricadas sobre seixos de rios (não 

há menção sobre seixos marinhos) que já apresentavam uma forma próxima à desejável para a 

lâmina. A tentativa é de agrupá-las em categorias morfológicas. É digna de nota a sua 

sobriedade neste assunto, lembrando, contudo, que sua classificação representa mais uma 

forma de organizar a apresentação do material do que algo próximo de categorias tipológicas 

claras. (As ilustrações de todas as peças encontram-se no Anexo 2) 

Ele define primeira e, separadamente, as lâminas encontradas nos sambaquis como 

sendo dos tipos:  

 

1-“Cunhas de Punho  “a) de pedra lascada” 

 “b) de pedra polida”.  

 

2-“Machados Finos”.  

3-“Machados Alongados e Machados Largos”.  

 

4-“Machados retangulares”  “a) sem entalhe”  

“b) com entalhe”. 

 
Em sua descrição das lâminas do tipo 1-a (ou Cunhas de Punho de pedra lascada), 

aponta-as como tendo uma das superfícies aplainadas “e a outra bastante arredondada, 

engrossando para o extremo superior, a base de apoio da mão.” Ele desconsidera a 

possibilidade de terem sido encabadas por não apresentarem quaisquer “entalhes” 

(reentrâncias) nos bordos laterais, que o indicassem. Conclui também, tomando como base o 

tamanho das lâminas, que eram instrumentos a serem utilizados com apenas uma das mãos. 

Mostra ainda, com desenhos, a maneira como seriam seguradas estas lâminas, para o trabalho 

de “golpear ou raspar”. (Ver anexo 2, figs. 1, 2 e 4)  

                                                 
52 TIBURTIUS, Guilherme & LEPREVOST, A. “Nota prévia sobre a ocorrência de machados de pedra nos 
estados do Paraná e Santa Catarina.” Arquivos Biologia e Tecnologia. Curitiba, v.8, p.503-556, 1953. 
 



46 

Esta publicação nos mostra ainda que estas lâminas são, de fato, bastante peculiares, 

pois, na verdade, são quase as únicas lâminas apenas lascadas de que se tem notícia no país. 

Não devem ser consideradas como peças toscas, pré-formas, ou advindas de reformas de 

lâminas desgastadas que foram abandonadas antes do aproveitamento, ou reaproveitamento, 

pois apresentam uma tecnologia que demonstra eficiência e certo esmero na fabricação do 

gume: o “repique”, para Tiburtius (numa denominação não usual); mas que, pela descrição 

que ele faz da técnica nas peças (embora às vezes nos confunda com o que chamamos de 

picoteamento), parece representar aquilo que chamaríamos de retoque, bifacialmente. Este 

problema de vocabulário permanece, e é grave, pois poderia ajudar muito na diferenciação de 

uma peça completa de uma pré-forma (mais detalhes no capítulo 4). 

Outras informações importantes que o autor traz são, como ficará mais claro no 

capítulo seguinte, as espessas pátinas (superfície de alteração da rocha causada pelo 

intemperismo) que esses objetos apresentam, curiosamente bastante menores nas partes 

trabalhadas das peças. Mais um ponto interessante é a presença destas peças em todos os 

níveis de profundidade nos sambaquis. 

Porém, a justificativa do não encabamento dada pela inexistência de “entalhes” não se 

sustenta, pois, as lâminas semilunares, que já mencionamos (através dos cronistas, aos quais 

ele possivelmente teria acesso), de um modo geral, também não os apresenta, e são 

normalmente encabadas. Parece portanto temerário afirmar que não fossem encabadas tendo 

como justificativa unicamente a inexistência dos “entalhes”, ainda mais tendo ele percebido 

(como mostra na p. 526 de seu artigo) que determinados tipos de encabamento dispensam os 

tais entalhes. Além disso, a possibilidade de que uma mesma peça tenha sido usada para 

raspar e golpear é pequena, pois, para raspar, necessita-se geralmente de um gume 

relativamente agudo, e o destas lâminas seria, provavelmente, muito abrupto para este 

trabalho. Caso o destino principal fosse golpear um tronco, que necessita certa robustez do 

gume para suportar o golpe, e o gume fosse o mesmo capaz de raspar, este se apresentaria 

delgado demais (e demasiadamente frágil) para cortá-lo. Isso soa um pouco como sugerir que 

um machado atual pudesse ser utilizado para derrubar uma árvore ou fatiar um tomate 

maduro. Com relação ao tamanho das lâminas, que as colocaria nesta categoria, parece, 

novamente, uma precipitação afirmar, pois, elas variam de 11 a 24 cm, uma faixa, como 

veremos, mediana, que não poderia indicar, por si só, a utilização manual.  Para determinadas 
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peças, como as de Nº 4038, ou Nº 1813, por exemplo, um encabamento de tipo embutido 

parece perfeitamente plausível. Já outras, como a de Nº 1882 ou Nº 2917, se adequariam a um 

encabamento do tipo dobrado. Porém, de fato, a peça de Nº 2816, cordiforme, talvez pudesse 

ter sido utilizada sem cabo, pois apresenta um gume bastante estreito e boa robustez, que 

compensariam a ausência do mesmo. Além disso, esta peça apresenta uma morfologia 

bastante irregular por toda parte, o que dificultaria muito o encabamento. Essa é a única peça 

que dá bons indícios de que poderia ter sido utilizada sem cabo. 

Ao descrever as lâminas do tipo 1-b (ou Cunhas de Punho com lâmina polida), 

observa que apresentam também a parte da “base de apoio para a mão” mais espessa, razão 

pela qual não poderiam ser encabadas. As formas destas peças são mais regulares, poligonais, 

e apresentam cicatrizes de lascamentos, principalmente nas bordas. Podem apresentar o gume 

polido em uma das faces e com um retoque desgastado por uso na outra face. Comumente são 

encontradas peças que têm a medida do comprimento próxima à da largura, sugeridas como 

recuperação de uma lâmina maior que teria se quebrado. Apresentam quase sempre a mesma 

pátina mencionada para as lâminas do tipo 1-a e são encontradas indistintamente nos vários 

níveis dos sambaquis.(Ver anexo 2, figs 6 e 7) 

A parte mais espessa destas peças, bem como das do tipo 1-a, seriam espessas demais 

para permitirem o encabamento, segundo o referido autor, mas, embora algumas peças, de 

fato, mais pela irregularidade da forma (comparar as ilustrações das peças 2917 e 3969 no 

anexo 2, figs. 2 e 3), que propriamente pela espessura, talvez não fossem utilizadas encabadas, 

esta espessura não é aparentemente empecilho ao encabamento (como oportunamente 

mostraremos no capítulo 4). Já o retoque desgastado pelo uso, que Tiburtius menciona, pode 

nos indicar que as peças do tipo 1-a, apenas lascadas, poderiam sim ser peças em fase de pré-

reaproveitamento, ou pré-formas quase prontas, faltando apenas polir um pouco o gume. Uma 

análise mais completa do material (observando de perto as peças) seria necessária para tentar 

resolver esta indefinição. 

Em seguida, trata dos machados tipo 2, ou Machados Finos. No trecho em que 

pretende descrever esta categoria de lâminas, Tiburtius menciona que o formato dos diversos 

tipos de lâminas (incluindo as do tipo 2) permanece o mesmo, alterando-se apenas o tamanho, 

ou seja, conservam-se as demais características. Exemplifica este tipo com o desenho de duas 

lâminas (Nº 2083 e Nº 4204), que nos deixa ver que eram de fato bastante delgadas em 
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relação ao seu tamanho. Ainda segundo ele, estas lâminas teriam se quebrado facilmente aos 

golpes contra a madeira e, embora diga que não pode precisar a função de tal objeto, 

menciona que eram bem afiados, diferentemente de todos os demais, e que seriam muito 

perigosos em combate. Sua menção a uma das peças como tendo o gume em bisel duplo 

simétrico (ver Anexo 1) mostra que as demais peças apresentavam variações consideráveis, 

tendendo a um bisel assimétrico, para uma ou outra face.  

Alguns objetos desta categoria poderiam ser encontrados cobertos de óxido de ferro, 

como o de nº 4204. Estariam presentes tanto em sambaquis quanto no planalto, e não 

apresentam sinais de terem sido encabadas.  

Embora tenha mencionado que as formas dentro dos tipos não variam, variando 

apenas a escala, as duas ilustrações mostram lâminas bastante diferentes. Já seria de se 

estranhar, a não ser que, para definir este tipo, ele tenha desconsiderado a forma, analisando 

apenas a relação comprimento-espessura. Ainda assim, a afirmação não procede, como 

podemos observar nas ilustrações. (Ver Anexo 2, fig. 5) 

Em seguida, descreve os machados do tipo 3, ou Machados Alongados e Machados 

Largos. As lâminas alongadas se diferenciariam das demais, basicamente pela forma 

alongada, com gume estreito e bem afiado. Não se observam sinais de terem sido encabadas, 

de modo que seriam utilizadas com ambas as mãos. Já as lâminas largas, Tiburtius quer 

apenas fazer entender que apresentam uma relação comprimento/largura maior, em torno e 

2/1, em oposição a 4/1 nas alongadas, por exemplo, mas sugere que estas últimas poderiam ter 

sido utilizadas para raspar, precisando assim, ser utilizadas com as duas mãos. Nenhuma delas 

apresenta marcas de encabamento.(Ver Anexo 2, figs. 3 e 8) 

Lâminas de pedra polidas não se prestam bem para raspagem, de modo que parece 

estranha esta sugestão de Tiburtius. Talvez ele tenha sido levado a fazer essa observação pela 

largura que as ditas lâminas largas apresentam, que proporcionaria uma boa pegada para as 

mãos, conjugada com boa superfície de gume. Ainda assim, sua sugestão permanece 

improvável, devido a um tipo de gume muito provavelmente inútil para este tipo de trabalho. 

A questão do encabamento não pretendo mais mencionar daqui em diante (enquanto 

crítica), já que seria necessário observar diretamente a peça para ver de perto as possíveis 

marcas decorrentes de algum dos tipos de encabamento, e que teriam passado despercebidas 

pelo autor. É interessante notar ainda que o gume assimétrico de uma das lâminas que ele 
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apresenta, se imaginarmos que o lado direito da fig 3 do anexo 2 estivesse “para baixo”, 

quando encabada, perpendicularmente ao eixo maior do cabo e, com o gume paralelo ao 

mesmo, seria decorrente de um desgaste por uso (Encabamento embutido por exemplo). No 

que toca ao encabamento, me aterei a partir de então a explicar as razões que o autor elenca 

para justificar a possibilidade ou não do uso do cabo. 

No entanto, é com quando trata das lâminas de tipo 4, ou Machados Retangulares, que 

aparecem as descrições confusas. Ao tratar das lâminas do tipo 4-a, ou Machados 

Retangulares sem entalhes, descreve-as como possuidoras todas de aproximadamente a 

mesma forma, apresentando as mesmas técnicas de fabricação, sendo retangulares. O gume 

seria um pouco mais estreito que o corpo da peça e bem afiado. Admite que poderiam estar 

encabadas algumas destas peças, por apresentarem depressões lascadas ou polidas.(Ver 

Anexo 2, fig. 9) 

Podemos notar de imediato um problema. Se há de fato depressões em alguma das 

faces, como ele menciona, com certeza elas não poderiam ter sido efetuadas por lascamento, a 

não ser que se tratasse de um lascamento térmico que, no entanto, não é controlável a tal 

ponto. Logo elas só poderiam ter sido efetuadas por picoteamento. Outro problema é que 

Tiburtius, aparentemente, considera o picoteamento como um lascamento, e não o diferencia 

do “repique”, que hora parece referir-se a um retoque, hora parece referir-se a um 

picoteamento, o que dificulta qualquer entendimento quando se refere a algum lascamento. 

Prosseguindo, com a descrição das lâminas do tipo 4-b, ou seja, Machados 

Retangulares com entalhes, quase nada pode ser acrescentado, pois, seriam praticamente 

como os anteriormente mencionados, do tipo 4-a, diferindo apenas pela presença dos entalhes, 

bastante toscos, e pela sua raridade. Devido às estrias de polimento nas faces, ele menciona, 

teriam sido amolados a partir delas.(Ver Anexo 2, fig. 10)  

Aqui o problema que se apresenta é o do polimento, tido como feito “a partir das 

faces”, quando, na verdade, provavelmente, as estrias presentes nas faces sejam decorrentes 

do polimento da própria face, intencionalmente, toque estético interessante, e comum em 

vários destes objetos. Contudo, este polimento da face poderia ser também resultado da 

posição em que o gume foi polido em relação à bacia de polimento, tendo o polimento 

“invadido”, sem intenção direta, as referidas faces (como poderemos observar adiante, no 

Capítulo 4). 
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Na segunda parte do artigo em que trata das lâminas brasileiras, Tiburtius descreve as 

lâminas do Planalto. Ele as separa, como o fez com as lâminas dos sambaquis, em grupos. 

Eles são:  

  1-“Machados Finos” 

 2-“Machados Alongados e Machados Largos” 

      

“a) machado semi-lunar” 

3-“Machados Diversos” “b) machado com cabo” 

 “c) machado de dois gumes” 

 

4-“Machados com Entalhe” 

5-“Machados Roliços e Machados com Lâmina Entalhada”  

6-“Machados com Secção Elipsoidal” 

Para as lâminas do tipo 1, ou Machados Finos, ele apenas menciona que eram muito 

semelhantes aos Machados Finos de sambaquis. A única informação adicional é que, de um 

modo geral, estes machados são mais bem polidos que os de sambaquis. Curiosamente 

também, o autor menciona que um dos machados (nº775) fora encabado, mas não explica com 

base em que informação faz esta afirmação.(Ver Anexo 2 fig. 11) 

A apresentação das lâminas do tipo 2, ou Machados Alongados e Machados Largos, 

novamente, não difere dos anteriormente mencionados (em sambaquis), acrescentando apenas 

a informação de que eram mais bem acabados que estes Apresenta também a informação de 

que nenhum deles mostra qualquer sinal de que tenha sido fixado a algum cabo. Alguns deles 

apresentariam pátina forte.(Ver Anexo 2 fig. 12) 

Já para as lâminas do tipo 3-a, ou semilunares, ele somente mostra que são raros nos 

estados de que trata (Paraná e Santa Catarina), mas reconhece que existem em vários outros 

estados do país. Lembra que são muito bem polidos e delicados demais para serem usados 

para golpear, no caso, provavelmente, se referindo a golpes em árvores, pois, desta maneira, 

sem dúvida, se quebrariam logo. Na coleção há unicamente uma peça inteira, que ele ilustra 

(Ver Anexo 2, fig. 13), e duas outras quebradas. 

Para a lâmina do tipo 3-b, ou machado com cabo, ele simplesmente o coloca como 

uma exceção, uma peça única, sem par conhecido, e que se deu pelo aproveitamento de um 
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seixo com o formato já próximo do que se apresenta. (Ver Anexo 2, fig. 13) É uma menção 

interessante pois, no Caribe, machados com cabo monolíticos são bem conhecidos, embora 

bem diferentes deste. Lá houve um desenvolvimento artístico dos mesmos, convertendo-os 

em verdadeiras obras de arte. (Ver Anexo 2, fig. 13b) 

A lâmina de tipo 3-c, ou machado de dois gumes, ambos retos, é uma outra exceção. É 

mais uma peça única, que apresentaria sinais de ter sido encabada equidistantemente dos 

gumes. Não são explicitados quais seriam estes sinais de encabamento. (Ver Anexo 2, fig. 13) 

 As lâminas do tipo 4, ou Machados com Entalhe, segundo o autor, de fato, podem ser 

subdivididas em machados roliços e machados achatados. Todavia, esta separação não está 

colocada. Estes apresentam como característica comum o tal entalhe, que chamaríamos de 

garganta, situada sempre na parte proximal. São completamente polidos, inclusive a garganta. 

Não apresentam sinais de lascamento, e são encontrados a até 40cm de profundidade em 

terras de agricultura, particularmente no município de Reserva, Paraná. Em uma das peças 

seria possível notar um picoteamento posterior ao polimento, na garganta, sobre os 

lascamentos anteriores (Peça nº 4518, Anexo 2, fig. 14). Este tipo de regularização da forma, 

provavelmente associada ao encabamento, é bastante característica nas peças do sul. (Ver 

Anexo 2, fig. 14) 

As peças do tipo 5, ou Machados Roliços e Machados com Lâmina Entalhada, são 

bastante interessantes, pois teriam sido todas desenterradas na aragem do solo, junto com 

muitos cacos de cerâmica indígena, a até 35cm de profundidade, entre os municípios de 

Curitiba e Reserva. Isso demonstra, para Tiburtius, que grandes populações de indígenas 

viveram na região. É mencionado que os entalhes são feitos em uma das faces apenas, que são 

feitos por um lascamento, que é picoteado e polido em seguida. Todas apresentam uma pátina 

forte, de até 2mm de espessura, o que impossibilita a observação das possíveis marcas de 

encabamento, e apresentam o gume menos largo que o corpo da peça. A lâmina de nº 720 

seria a mais curiosa, por apresentar, no lugar do gume, uma superfície plana e polida, de 

95mm de comprimento por 25mm largura e, segundo o autor, poderia ter sido encabada. 

Outra muito semelhante teria sido encontrada em Lagoão, município de Lapa, Paraná. (Ver 

Anexo 2, fig. 15) 

As informações que temos deste último tipo são as mais ricas, embora o pudessem ser 

mais, caso fosse especificado o tipo de cerâmica associado a essas lâminas, ou um estudo 
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mais amplo do referido sítio. Todavia, em vista do que temos para a maioria dos machados, 

isso já é impressionante. Entretanto, o mais interessante são os tais entalhes no gume, que, 

segundo informações recentes (obtidas através de análises do material do MHNJB-UFMG, 

mais detalhado em capítulo seguinte), são resultado provavelmente de algum acidente, e a 

posterior tentativa de reaproveitamento da peça, talvez decorrente da falta de matéria-prima 

nos arredores, o que pode ser corroborado pelo estado da peça de nº 780 muito desgastada e 

reaproveitada quase até o limite. O lado direito de seu gume é que teria sido usado para baixo 

quando encabado, o que também nos auxilia na reflexão sobre o desgaste no gume, como 

abordado sobre a peça do Anexo 2, figura 3 (figura 11 da publicação de Tiburtius). Este 

parece ainda um tipo de lâmina muito comum no Sul, e bem mais raro em outros estados, tal 

algumas peças de sambaqui, nas quais há pouco investimento estético, apresentando apenas o 

gume polido por vezes. 

Temos finalmente, então, as lâminas do tipo 6, ou Machados de Secção Elipsoidal. 

Estas peças seriam sempre encontradas ao serem preparadas as terras para o plantio, e 

associadas a cerâmica e mãos de pilão de pedra. São todos bem polidos, “bem trabalhados”, 

para o autor, diferindo nisso dos machados dos sambaquis, que são lâminas mais toscas, 

“rústicas” para o mesmo. Os tamanhos são extremamente variáveis, podendo ir de 17g a 

7160g! No entanto, a maioria seria de “tamanho médio”, embora não seja explicitada a 

mesura deste “médio”. Alguns apresentam várias estrias nas faces, que seriam decorrentes do 

polimento, e, especificamente do uso de um polidor manual, para Tiburtius. Já outras lâminas 

estariam tão bem polidas e afiadas que parecem nunca ter sido usadas. Uma das peças (de nº 

4517) teria sido encabada, “penetrando na madeira uns 20mm”.(Ver Anexo 2, figs. 16 e 17) 

Notemos então algumas críticas que podem ser feitas às observações relativas a esse 

último tipo. Primeiramente, não há razões óbvias que indiquem que várias estrias de 

polimento, em várias direções, são implicadas pela utilização de um polidor manual, pois, 

aparentemente, a utilização de um polidor fixo (especialmente quando ao polir as faces e 

laterais das lâminas), poderia promover essas marcas em várias direções, de acordo com as 

posições em que a peça era colocada para a realização do polimento de todas as superfícies. Já 

com relação ao encabamento, ocorre algo interessante. Se o encabamento se deu a partir do 

talão, os 2cm da peça que adentrariam a madeira seriam, provavelmente, insuficientes para 

reter eficientemente a lâmina ao cabo, caso se tratasse de um encabamento do tipo embutido, 
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em uma lâmina de tamanho normal. Mas o que se observa é que a lâmina se encaixaria em 

uma categoria que poderíamos chamar de miniaturas, pois possui apenas 6,7cm de 

comprimento. Isso é algo de fato inusitado, pois, não há outros relatos de lâminas tão 

pequenas encabadas. Infelizmente Tiburtius não menciona qual a característica observada na 

peça o teria levado a fazer esta afirmação, permanecendo esta, portanto, incomprovada. 

Essa é, basicamente, a forma como são apresentadas as lâminas do sul do Brasil por 

Guilherme Tiburtius. Pudemos perceber, por esta forma de apresentação do autor, 

mencionando inclusive a procedência de todas as peças, que as lâminas que se distribuem por 

vastos territórios dos estados de Paraná e Santa Catarina demonstram uma grande variação de 

formas, tecnologias e tamanhos.  

É bem verdade que o vocabulário utilizado nessa publicação, particularmente no que 

toca à tecnologia, não seja usual, e possa nos confundir, ou dificultar uma definição mais 

precisa, mas, ainda assim, são significativas as contribuições a este respeito, pois a maioria 

das publicações posteriores, como já mencionamos, pouco nos auxiliam no entendimento do 

material. 

Observamos também que a definição das categorias tipológicas aqui utilizada leva 

muito pouco em consideração a morfologia das peças. Isso é bastante notório em qualquer um 

dos tipos, como, por exemplo, nas peças de sambaqui do tipo 1, a e b, ou, ainda mais, nas 

peças do tipo 6. Isso vai de encontro ao que atualmente tem se tentado estabelecer enquanto 

categorias tipológicas. As medidas também são muito pouco utilizadas. Através delas poder-

se-ia chegar a resultados interessantes. Fica claro, por exemplo, através das medidas que 

Tiburtius fornece, que as lâminas do Litoral são bastante mais pesadas que as do Planalto em 

seus 80%. Ele não menciona este dado, tampouco conjectura razões para as diferenças entre 

estas duas realidades (outras informações poderiam ser obtidas, mas nem temos as peças à 

mão, e nem é este o objetivo do presente trabalho). No entanto, vale ressaltar, todas são 

tentativas válidas e, ao tempo do referido autor, nada nestes moldes havia sido feito, sendo 

admiráveis seu esforço e sobriedade no intento. Na verdade, sua observação atenta, até de 

alguns detalhes bastante pequenos das peças, nos proporciona informações impressionantes às 

vezes; um exemplo destes é quando descreve a peça do tipo 6, de nº 701, que apresenta 50 

ranhuras (ou estrias de polimento) em uma das faces! Enfim, apesar das limitações, que 

qualquer análise, em menor ou maior grau possui, essa obra é de fato uma obra de referência, 
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um primeiro e vigoroso esforço de compreensão de um material tão conhecido, por numeroso 

que seja, e ao mesmo tempo de tão difícil análise. 

3.3 Os machados do Nordeste do Brasil 

Carlos Ott é um dos primeiros estudiosos da pré-história no Brasil a propor uma 

análise regional para os artefatos arqueológicos do estado da Bahia. Publicou artigos que 

apresentam o material e suas sucessivas tentativas de encaixá-los em algumas categorias 

tipológicas, tomando sempre o cuidado de explicitar o critério que colocaria determinada peça 

em uma categoria e não em outra, bem como tendo clara a idéia de que são categorias 

modernas, mas que provavelmente tiveram algum sentido, ainda que implícito, para os 

indígenas. Digo aqui, os indígenas, pois é relativamente a eles (grupos indígenas históricos, 

pretendidos como correspondentes diretos dos grupos pré-contato), que em tempos anteriores 

ao contato com os europeus ocupavam atual estado da Bahia, que Ott tenta analisar os 

artefatos arqueológicos de que dispõe. 

A publicação a que nos ateremos neste estudo (Pré-História da Bahia, 1958), na parte 

que nos interessa, ou seja, onde apresenta as lâminas de machados, o autor pretende dividi-las 

em categorias, baseadas nas possíveis modificações que visam ao encabamento. Ele menciona 

a infeliz escassez de artefatos encontrados no litoral que, ele sugere, teria sido a mais 

habitada, ou em regiões muito interioranas do estado, como a margem esquerda do rio São 

Francisco, por exemplo, que impossibilitaram um estudo mais completo e abrangente, com 

real validade regional. 

As lâminas que ele aborda no referido estudo são provenientes da região de Amargosa 

e arredores, sendo mencionada a importância da nefrite, da jadeíta e da hematita como 

matérias-primas utilizadas na confecção, acrescendo-se a menção de que eram trocadas pelos 

grupos indígenas entre distâncias razoáveis. Em sua proposição dos tipos, tenta ainda, 

estabelecer uma espécie de cronologia relativa, mostrando como um dos tipos poderia ter 

precedido ou sucedido o outro. 

As lâminas do tipo 1, assim como as demais, dos outros tipos, não são denominadas 

especificamente, mas poderiam ser chamadas, segundo suas descrições, de machados de mão. 

Este formaria o grupo mais numeroso de lâminas. Sua principal característica seria a não 

presença de características morfológicas que indiquem o encabamento, que Ott define como 

“falta absoluta de preocupação com o problema de encabá-los”; o que nos levaria à conclusão 
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de que não teriam sido encabados, de modo geral, mas utilizados na mão, para cortar, raspar e 

demais tarefas do tipo. Em suas características mais específicas, podemos observar; o punho 

(parte proximal) pode ser mais estreito ou mais largo, tendo dependido dos blocos 

empregados na fabricação; têm forma quadrangular ou retangular, guardando a mesma 

espessura em toda a peça, e algumas apresentam o flanco plano. É proposta ainda a utilização 

do termo cunha, para as referidas peças. (São representadas pelas figs. 1,2 e 3, no Anexo 3) 

Já mencionamos que a simples ausência de modificações morfológicas não justificaria 

a atribuição de utilização manual para as lâminas, e que os gumes de pedra polida não são 

apropriados para a raspagem e o corte manuais. Desnecessário nos atermos a este tipo de 

crítica novamente. Sua sugestão de utilização do termo cunha merece nota, pois, parece 

inadequada já que as cunhas apresentariam características específicas, não presentes nestas 

peças. Também a limitação que ele dá à morfologia como unicamente decorrente da 

morfologia dos blocos utilizados na fabricação parece temerária, pois não há razão para 

afirmar que não quisessem ou pudessem fabricar peças da morfologia que desejassem, 

qualquer que fosse, desde que respeitassem limitações técnicas, estas, nem sequer 

mencionadas. 

As lâminas do tipo 2, ou machados de punho pontiagudo (como Ott denomina em 

alguns momentos), são as peças onde já “aparece a tendência” (palavras de Ott)  de preparar a 

peça para utilizar com cabo. No caso, o encabamento seria embutido, preferencialmente, pois 

assim, para Ott, a lâmina ficaria ainda mais presa a cada golpe. Este método de encabar, 

segundo ele, não seria muito menos eficiente que o encabamento em pinça, como parece 

indicar sua descrição (mas não muito diferente seria se referindo-se estivesse ao dobrado), e 

que ele propõe também para este tipo de lâmina.(São representadas pelas figs 4,5,6 e 7, no 

Anexo 3) 

Aí notamos já a idéia evolutiva dos tipos de lâmina relativos ao encabamento, pois é 

com este tipo de lâmina que teriam surgido as primeiras idéias de encabar, e as alternativas 

para tanto. É uma idéia evolucionista que não se aplica aqui, pois os artefatos poderiam ser 

utilizados com ou sem cabo, dependendo do tipo de tarefa a ser realizada, podendo variar 

também a forma de encabamento, de acordo com a função, e terem coexistido. Já com relação 

aos tipos de encabamento, como anteriormente explicamos sobre as fragilidades de cada um, 
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fica claro que realmente os dois tipos mencionados se prestariam a atividades diferentes, 

demonstrando sim menor eficiência dependendo da escolha da atividade. 

As lâminas do tipo 3, que aparecem pela primeira vez em suas publicações sobre a 

arqueologia baiana, são as de machados de dois gumes, que recebem esta denominação apesar 

de nem todos apresentarem de fato duas extremidades igualmente trabalhadas como gume. 

Seriam sempre encabados com o tipo de encabamento dobrado. Com esta categoria teria se 

preenchido uma lacuna antes existente na evolução dos machados. Apresenta a figura de 

número 8, seguida das figuras 9 e 10, mostrando a evolução no alargamento da parte superior 

(parte proximal), até que ambas (parte proximal e distal) fiquem iguais, como mostrado na 

figura 11. (Ver Anexo 3) 

Aparentemente faz muito sentido esta afirmação sobre a evolução das formas, mas, 

como as lâminas são de regiões diferentes, estão fora de contexto arqueológico identificável e, 

portanto, não podem ser datadas ou associadas a algum grupo específico, as afirmações não 

representam nada além de uma sugestão, de comprovação real improvável. Em torno de 

12.000 anos, 12 segundos ou nada poderia ser o período de tempo a separar os momentos de 

fabricação destas peças. 

Com as lâminas de tipo 4, ou machados com preparações claras para o encabamento, a 

seqüência cronológica das invenções continuaria. Surgindo da crescente preocupação com a 

segurança do machado no cabo, aparecem as proeminências laterais, entalhes e sulcos. Em 

primeiro lugar estaria a lâmina da figura 12, com proeminências laterais ainda pouco 

salientes. Em seguida as lâminas das figuras 13 e 14, com as proeminências bem visíveis, que 

prosseguiriam o modelo. Conformam estas 3 peças o que preferi chamar de tipo 4.1.(Ver 

Anexo 3) 

Daí, segundo Ott, teria sido apenas um passo em direção ao machado com sulco 

circular subterminal (quase terminal), sendo, portanto desnecessário considerá-los como um 

tipo distinto dos de proeminências laterais. Estes (machados com sulco circular subterminal) 

não representariam um grande avanço técnico, e seriam pouco comuns na Bahia, 

exemplificado pela figura 15. Continuando a escala, os machados representados pelas figuras 

16 e 17 teriam tido origem nos machados de tipo 2, tendo sido acrescentado a eles, apenas um 

sulco que cobre 3/4 da circunferência delimitada pela espessura. No entanto, o autor afirma 

que, se a forma é, de fato uma escolha, ou uma influência da matéria-prima, não seria possível 
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responder com certeza. Estas outras 3 peças conformariam aquilo que prefiro denominar de 

tipo 4.2.(Ver Anexo 3) 

Já no fim da escala evolutiva, apresentamos o machado da figura 18 (Anexo 3), ou 

machado com entalhes laterais, possuindo um deles de cada lado, conformando o tipo 4.3.  

Desnecessário repetir a não existência do contexto e suas implicações, bem como a 

questão evolucionista. Mas há um outro problema nestas últimas afirmações. Seria este a 

menção da figura 13, erroneamente considerada (se pensarmos na lógica que insere as demais 

nesta categoria) como um belo exemplo do tipo 4. Consideraria um equívoco colocá-la junto 

com as outras nesta categoria pois ela apresenta um tipo de adaptação morfológica (ombros) 

destinada a um tipo de encabamento (aplicado cimentado) muito distinto das demais 

(trespassado ou dobrado). De fato, o mais interessante desta parte do artigo de Ott é a simples 

menção da peça representada pela figura 13, com ombros, uma especificidade quase 

exclusivamente amazônica. 

Além disso, notamos também que os sulcos semi-completos nas figuras 16 e 17 não 

teriam utilidade alguma num encabamento embutido, encabamento esse, muito adequado às 

peças do tipo 2, de onde as referidas peças, ou seu tipo, poderiam ter se originado, o que já é 

estranho. Podemos mencionar ainda o talão destes objetos, muito mais pontudo do que das do 

tipo 2, que mostra uma diferença considerável, e prejudicaria muito o encabamento 

encaixado, que seria, como mencionado anteriormente, muito adequado àquelas. Enfim, 

parece temerário afirmar qualquer relação entre esses dois tipos com base nesses argumentos. 

O mesmo se aplicaria à “evolução” da figura 17 para a 18, esta última, morfologicamente 

muito mais semelhante à figura 8, e a 17 ainda mais, à figura 15 a meu ver. 

Finalmente, chegamos ao último grupo de machados definidos por Ott, os machados 

de cerimônia, que antes eram encaixados nas outras categorias, de acordo com o 

encabamento. Contudo, devido à aparente força do papel cerimonial (em detrimento do uso 

como ferramenta ou como arma) que mostram, foram colocados nesta categoria em separado, 

que inclui todos os machados em forma de âncora, ou de lua crescente.(Anexo 3) 

Neste caso, podemos considerar um boa escolha de categoria feita por Ott, bastante 

abrangente, é verdade, mas que faz sentido, tanto morfologica, quanto simbólica ou 

culturalmente. As peças são bastante semelhantes em seus aspectos morfológicos básicos, 

como o gume em forma de âncora e um corpo mais ou menos em haste, reto. São típicos das 
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tribos do grande tronco lingüístico macro-Gê, ausentes nos grupos Tupi-Guarani. O autor 

exemplifica com as figuras 19 (sendo os ausentes de proeminências laterais, ou tipo 5.1, 

segundo penso), e a figura 20 (os que apresentam tais proeminências do tipo 5.2, como creio 

melhor interpretar). Não é possível dizer, no entanto, se esta subdivisão de fato é 

representativa de um contexto específico, pois faltam-nos dados para tanto, tendo sido posta 

apenas devido ao fato de Ott especificar esta diferença.  

Contudo, o problema de fato é que, como o referido autor parece ter esquecido - 

mesmo tendo mencionado em um trecho deste artigo - estes artefatos tinham uma função 

eminentemente guerreira quando os europeus aqui chegaram, o que se torna claro no trecho de 

d’Evreux, citado no capítulo 1 do presente trabalho. Talvez ele tenha baseado sua observação 

nas atuais funções desses machados, obviamente não mais de guerra, afinal, estes indígenas 

sequer guerreiam abertamente entre si atualmente. Assim, me parece inadequada a 

proposição, se levarmos em conta estas observações. 

Podemos notar então que o trabalho de Ott para a arqueologia brasileira, e 

particularmente baiana, no que toca aos machados, é bastante interessante, e traz informações 

importantes sobre a morfologia das lâminas da região, mas deve ser observado com cuidado, 

pois faz proposições que não devem ser tomadas como verdades sem que antes seja feita uma 

reflexão um pouco mais profunda sobre as condições do material e sobre a própria posição do 

autor, pessoa já de renome no assunto (todavia, pouco se sabe sobre ele), dada a importância 

de suas publicações (minimamente em nível regional), o que já lhe permitiria fazer 

conjecturas mais abstratas, que nas páginas assinadas por outros autores talvez soassem 

fantasiosas ou, no mínimo, precipitadas.  

Além disso, o rigor metodológico e organizacional deixa um pouco a desejar, o que se 

torna muito claro quando se tenta construir uma tabela para que dados possam ser comparados 

ou cruzados. Apenas duas peças apresentam o peso. Oito delas não trazem qualquer referência 

à matéria-prima, e, mais grave, uma delas sequer apresenta a mesura da espessura, e nenhuma 

apresenta descrição das técnicas empregadas ou observáveis. Afora isso podemos notar uma 

certa confusão na definição do tipo 4, que abarca peças bastante diferentes, e que as 

ilustrações estão sem escala e espalhadas pelo texto. Seu único esforço de tentar organizar a 

exposição ocorre, justamente, no final do texto, onde coloca um resumo dos tipos propostos. 
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Enfim, é uma obra útil como referência, mas, um tanto limitada sob estes aspectos, devendo 

ser tomada com cautela. 

3.4 Os machados amazônicos 

A obra que pretendemos agora observar apresenta os primeiros resultados de um 

estudo maior sobre o material lítico. Refere-se a lâminas depositadas no Museu Nacional e no 

Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) que apresentam alguma adaptação morfológica para 

o encabamento. Não traz informações com relação ao contexto arqueológico das mesmas, 

nem com relação à matéria-prima. O que os autores (Becker & Denizart Filho) pretendem 

neste artigo, portanto, é, com base em informações geográficas, determinar as regiões de 

ocorrência de cada categoria morfológica por eles definida. 

A apresentação se dá através da descrição de uma das peças, considerada como uma 

das peças padrão do referido tipo, onde se podem observar as medidas, as técnicas utilizadas, 

evidências de uso, além de uma descrição das partes que os autores definem como: Talão 

(parte proximal); Corpo (parte mesial e, eventualmente, um pouco da parte distal), e Gume 

(parte distal mais finamente polida). 

O primeiro tipo referido é o Tipo Trombetas, ou tipo 1, que se define pela presença de 

ombros e pelo alargamento no sentido talão-gume. A parte mais finamente polida se estende 

do gume à zona mesio-distal e o gume é convexo. O exemplar tipo apresenta marcas de 

picoteamento que teriam precedido o polimento, e micro-lascamentos acidentais no gume, 

recentes e antigos. A parte proximal não apresentaria evidências de uso. Seria encontrado no 

estado do Pará, e conta com 2 exemplares, no Museu Nacional. (Anexo 4) 

A apresentação é muito boa, deixando poucos pontos a serem observados, como é o 

caso aqui, do picoteamento. Aqui caberia observar se o picoteamento é de fato residual da 

fabricação, se há um reforço do mesmo após o polimento e, de uma forma ou de outra, tentar 

pensar se não há de fato uma função para este picoteamento, que possivelmente ajudaria na 

preensão. 

O tipo Itaituba, ou tipo 2, se define pela presença de entalhes na parte proximal, 

deixando pouco espaço entre esta zona e o talão, e estreitando-se no sentido entalhes-talão. 

Este pode ser, variando de uma lâmina para outra; fino e ligeiramente convexo; largo e 

ligeiramente convexo, ou; largo e plano. Os lados são praticamente paralelos. O polimento 

fino se restringe à zona distal, e o gume é reto ou ligeiramente convexo. O exemplar tipo 
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também teria sido picoteado antes de receber o polimento, e as estrias presentes permitem 

observar as várias direções do polimento. Os entalhes estão finamente polidos. Não haveria 

sinais de uso no gume, no talão, ou na parte proximal. Seria encontrado nos estado do Pará, 

Amazonas e Maranhão, contando com 20 exemplares no Museu Nacional, e 2 no MPEG. (Ver 

Anexo 4) 

O que podemos observar aqui é que o picoteamento pareça, de fato, residual, pois, 

segundo a descrição, as estrias de polimento estão espalhadas pela peça, portanto, sobre a área 

anteriormente picoteada. O entalhe polido também pode nos fazer pensar sobre o seu 

propósito, em princípio, aparentemente prejudicial, pois a corda que por ali passasse para 

prender a lâmina ao cabo escorregaria com maior facilidade. Por outro lado, talvez, o 

polimento fosse destinado a não causar um desgaste muito forte na corda, evitando o 

relaxamento e, por conseguinte, a necessidade da troca do encordoamento. O polimento 

poderia ser ainda o resultado exatamente do uso do encordoamento. 

O tipo Rio Fresco I, ou tipo 3, é definido pela presença de ombros largos, que fazem 

com que a medida da largura da peça seja sempre superior ao comprimento, e um talão que 

apresenta uma canaleta ao longo de seu comprimento. Há também um estreitamento no 

sentido talão-gume. O polimento fino se restringe à parte distal, e o gume é convexo. O 

exemplar tipo apresentaria sinais de lascamento anterior ao picoteamento que, por sua vez, 

teria precedido o polimento. As estrias de polimento presentes na superfície da peça 

possibilitam observar as várias direções do polimento. O gume estaria muito desgastado, 

devido ao uso. Seria encontrado nos estados do Amazonas, Pará e Acre, contando com 8 

exemplares no Museu Nacional.(Ver Anexo 4) 

É interessante observar a canaleta presente no talão, que seria destinada a ser aplicada 

ao cabo, roliço, e mais firmemente presa ao mesmo com o auxílio de um encordoamento e, 

eventualmente, algum grude, como definido nos tipos de encabamento justaposto e 

cimentado, respectivamente. Já o lascamento anterior ao picoteamento, é dificilmente 

observável, pois este normalmente encobre àquele. Embora represente uma etapa quase 

obrigatória da confecção da lâmina, particularmente as de formas mais peculiares (com 

extensões, não encontradas em seixos) como esta, a visibilidade desta tecnologia é muito 

baixa. Logo, se são de fato marcas de lascamento, a dúvida permanece. 



61 

O tipo Rio Fresco II, ou tipo 4, é definido por ombros largos e bem marcados (orelhas, 

não muito pronunciadas), dando à peça um perfil em forma de T, no entanto, com a largura 

sempre maior que o comprimento (há uma exceção, em uma peça do Pará, que apresenta o 

comprimento maior que a largura). O talão apresenta freqüentemente uma canaleta, 

perpassando todo o seu comprimento. Os lados são aproximadamente paralelos. O polimento 

da parte distal é muito fino, e o gume é reto ou ligeiramente convexo. O exemplar tipo teria 

sido lascado, seguido de picoteamento e polimento. O picoteamento é ainda observável na 

parte proximal e nos lados. O gume apresenta poucos sinais de uso. Seria encontrado nos 

estados do Amazonas e Pará, contando com 8 peças no Museu Nacional e 8 peças no Museu 

Goeldi. (Ver Anexo 4) 

Com relação aos lascamentos, não é necessário repetir as observações. Com relação ao 

picoteamento, tido como vestigial, e o sendo, provavelmente, pelo menos nos lados, talvez 

não possa ser igualmente aplicável ao visível da parte proximal. O picoteamento nesta zona 

poderia estar destinado a proporcionar uma superfície mais rugosa, que produzisse mais atrito, 

portanto, maior aderência para algum tipo de retenção, como de um grude, ou mesmo uma 

corda, a despeito da possibilidade de desgaste da mesma. Outra dúvida é: quais seriam estes 

sinais (ainda que poucos) de uso? Não há menção sobre sua especificidade no texto. 

O tipo Sacuri, ou tipo 5, é definido por uma parte proximal ogival, portanto, de secção 

circular (havendo uma exceção de uma peça do Pará, cuja parte proximal seria trapezoidal), 

com um sulco profundo e bem polido na faixa que separa a parte proximal da mesio-proximal, 

que circunda a lâmina. Há um alargamento no sentido talão-gume mas, quando ao passar da 

zona distal “b” para “a” se observa um estreitamento suave. O gume é geralmente reto. O 

exemplar tipo teria sido inteiramente picoteado antes de receber o polimento, guardando 

vestígios do mesmo na parte proximal. O gume se apresentaria cego devido ao uso, e o talão 

também apresentaria vestígios de uso. Seria encontrado nos estado do Amazonas e Pará, 

contando com 24 exemplares no Museu Nacional e 4 no Museu Goeldi. (Ver Anexo 4). 

Novamente observamos o problema do picoteamento vestigial. Permanece impossível 

dizer se é de fato meramente vestigial ou intencional, sendo indiscutível, porém, sua aplicação 

quase essencial à fabricação da lâmina, possivelmente, em toda sua superfície. Quanto ao 

desgaste do talão, não há qualquer indicação de qual seria o sinal que o indique, 

permanecendo inconclusiva a afirmação. 
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O tipo Uaupés, ou tipo 6, é definido por um perfil subtrapezoidal, tendo a linha do 

talão, que é plano, como base maior e a do gume como a base menor, convexa. É sempre mais 

largo que comprido. Apresenta pequenas reentrâncias nas laterais, na zona proximal “b”, 

aproximadamente, onde se encontra a região de maior espessura da lâmina. O exemplar tipo 

teria sido picoteado antes de receber o polimento, e apresentaria o gume pouco usado. Seria 

encontrado no estado do Amazonas apenas, contando com 2 exemplares no Museu Nacional. 

(Ver Anexo 4) 

À questão do picoteamento não mais nos ateremos, bem como à do desgaste ou não do 

gume. Todavia, há uma característica dessa lâmina, compartilhada por outras, mas que se 

torna mais viva quando da menção da espessura, que pode nos permitir fazer uma 

consideração importante. Boa parte dessas lâminas se apresenta mais larga que comprida, 

informação que, cruzada com a relativa escassez de matéria-prima para a confecção das 

lâminas que se constata na Amazônia, pode indicar que essas lâminas tenham sido reavivadas 

até que ficassem pequenas demais para suas finalidades, e tenham sido, por fim, descartadas, 

talvez, exatamente ao fim da última tentativa de afiamento, ou pouco depois de iniciado 

novamente o uso. Provavelmente apenas a espessura se manteria, pois seria muito trabalhoso, 

e arriscado (pois poderia quebrar a lâmina), picotear novamente toda a peça, até que atingisse 

uma espessura mais proporcional à da lâmina originalmente concebida. Além disso um outro 

cabo talvez fosse necessário para a nova espessura. 

O tipo Jiparaná, ou tipo 7, é definido por “ombros profundamente pronunciados” 

(orelhas), que dão às peças a forma de T, guardando, contudo, sempre a medida da largura 

superior à do comprimento (exceção feita a um exemplar, que é mais comprido que largo). Há 

um estreitamento suave no sentido talão-gume. A parte distal recebe um polimento fino, 

terminando em um gume convexo. O exemplar tipo teria sido lascado, picoteado e, em 

seguida, polido. As estrias de polimento, espalhadas por toda a peça, permitem perceber as 

várias direções do polimento. Algumas partes da lâmina apresentariam vestígios do 

picoteamento. A mesma apresentaria ainda o gume usado. É muito semelhante ao tipo Rio 

Fresco II, ou tipo 4. Seria encontrado no estado do Mato Grosso, contando com 4 exemplares 

no Museu Nacional. (Ver Anexo 4) 

As informações sobre a tecnologia e sobre os vestígios de uso já foram criticadas. 

Cabe lembrar agora que a mesma situação de relativa escassez de matéria-prima se apresenta 
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em boa parte do estado do Mato Grosso (Pantanal), o que, mais uma vez leva à proposição 

levantada sobre os tipos anteriores, corroborando-a. Tudo leva a crer que a relação largura-

comprimento como maior-menor, se estabelece devido a este fato: sucessivas recuperações. 

Notamos então que, o trabalho de Becker & Denizart Filho, é de importância 

significativa para a arqueologia brasileira, um primeiro guia para a distribuição geográfica de 

alguns dos principais tipos de lâminas de machado amazônicas. Os tipos são apresentados de 

forma objetiva e sintética (por vezes até sintética em demasia), de fácil leitura e consulta, 

permitindo fazer uma boa idéia das formas e das especificidades das lâminas amazônicas, 

como as canaletas nos talões, e a largura das lâminas. Infelizmente estão ausentes alguns 

dados estatísticos, como a média de espessura, comprimento ou largura, mesmo dentro de 

cada tipo em separado, que permitiriam uma melhor idéia dos conjuntos, ou seja, faltam dados 

que justifiquem a validade dos tipos. Estes, aparentemente, fazem sentido, embora não seja 

possível fazer grandes questionamentos, afinal, além do acima dito, não são apresentadas 

outras peças, que permitam verificar como de fato as categorias se aplicam.  Enfim, é uma boa 

obra de referência, devendo ser observadas apenas algumas ressalvas, particularmente quanto 

a aspectos que tocam à tecnologia, já mencionadas ao longo da discussão, e à falta de dados 

que legitimem as definições dos tipos. 

3.5 Os tembetás 

Quanto a essas peças, a publicação mais abrangente de que dispomos são os 

“Apontamentos sobre os tembetás.”, de Ladislau Netto53. Ele inicia o texto fazendo um 

explanação das mudanças que diversos grupos humanos, em várias partes do mundo, fazem 

(ou faziam) na cabeça e que os distingue dos demais. Termina falando dos lábios, onde vai 

entrar em seguida no assunto propriamente dos tembetás brasileiros. 

Fala da origem do termo tembé = beiço + ita = pedra, ou pedra de beiço, e da 

importância da mesma, em cujo ritual de colocação se dá a “iniciação do homem no mundo 

moral”. Lembra também a diferença entre os tembetás e os botoques, ou kimua, tratando os 

segundos como uma espécie de tembetás malfeitos, de grupos que teriam abandonado a forma 

“tradicional” (trabalha sempre pensando evolutivamente e nas origens dos hábitos) de fazê-

los, em pedra, menores e mais delicados. 

                                                 
53 Ladislau Netto. Collecção Archeologica do Museu Nacional. Apontamentos sobre os tembetás (adornos 
labiaes de pedra). 1878. 
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Ladislau Netto cita alguns dos viajantes e cronistas de que me utilizo no presente 

trabalho (Capítulo 1) e faz outros apontamentos interessantes. 

Divide os tembetás em pelo menos duas categorias, os que são mais achatados (Figs 1, 

2 e 3 da estampa VIII, Anexo 5 p.1) e os que tendem a ser cilíndricos ou cônicos (Figs 4, 5 e 6 

da estampa VIII e de 8 a 12 da estampa IX, Anexo 5 p.1). Aponta ainda para o fato de que os 

cilíndricos são fabricados preferencialmente de “quartzo compacto” (quartzo leitoso?) e 

raramente em quartzo hialino ou “petrosílex” (sílex? ágata?). Aponta ainda para a única 

exceção que conhece, que seria um tembetá fabricado em gnaisse (Fig 11 da estampa IX, 

Anexo 5 p.1). Lembra também que alguns deles eram fabricados em resina pelos indígenas. 

Em seguida se estende um pouco na matéria-prima do primeiro tembetá, definida por 

ele como um feldspato esverdeado, que vai de uma cor que lembra o cobre oxidado a algo 

próximo da esmeralda. Desenvolve até uma descrição de como estas pedras verdes já teriam 

sido qualificadas. Teriam sido consideradas na Europa como uma substância lodosa que 

retirada do rio, em contato com o ar, se tornariam tão duras quanto o diamante, o que teria 

sido primeiramente desmentido por Humbolt. Este as associaria á “saussurite”, que seria a 

jade chinesa. 

Finalmente, o mais curioso de suas observações é sobre um tembetá de quartzo hialino 

que apresenta um furo longitudinal, cujo orifício possivelmente estaria destinado a receber 

uma pena verde, e que somente aos principais chefes amazônicos era dado possuí-los, 

acrescentando que “...a vida de um só homem não basta a pôr termo a semelhante trabalho; é 

necessário que o seu sucessor ou herdeiro conclua a obra começada na juvenilidade e 

interrompida na velhice, pela mão inexorável da morte.”54 

É impressionante como ainda no final do século XIX um autor apresente tanta 

sobriedade na apresentação do material, a despeito das longas conjecturas que faz sobre suas 

origens e afiliações culturais, pois, quando as faz, pensa apenas em compreender melhor a 

povoação do continente americano, procurando o lugar destas peças como “núcleo duro” da 

cultura, em uma interpretação claramente abrangente e estruturalista. 

No que toca a suas interpretações, seriam bastante perspicazes, pois, com um número 

limitado de peças, parece perceber tendências muito lógicas que, a princípio, fazem muito 

sentido. 

                                                 
54 Op.Cit. 
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No que toca às matérias-primas é também bastante preciso, lembrando a dureza 

excessiva do quartzo, que demandaria horas e horas de trabalho para que se pudesse dar a 

forma de tembetá ao bloco ou seixo. Lembro ainda que a rocha verde que ele define como um 

tipo de feldspato, provavelmente está correto, pois, comumente estes artefatos são 

confeccionados em amazonita, uma rocha composta basicamente de feldspato, de fato um 

feldspato microclina, cuja cor vai do verde azulado ao verde mais profundo o qual é 

decorrente, curiosamente, da presença de ferro. 

Apenas em um ponto me parece ter ele se enganado quanto à classificação dos 

artefatos. Quando menciona o tembetá de gnaisse, rocha que ele mesmo lembra não se prestar 

a esse tipo de serviço delicado, talvez não estivesse atento a outro tipo de artefato, o virote. A 

referida peça em muito se assemelha a uma outra que se apresenta na coleção do MHNJB-

UFMG, peça à qual, possivelmente é aparentada (como veremos no Capítulo 9, que trata dos 

virotes). 

Como vimos, embora seja uma publicação bastante antiga, nos fornece informações 

preciosas, e nos permite obter uma boa compreensão de como seriam estas peças e, até 

mesmo, do papel preeminente que ocupariam na sociedade. 

Capítulo 4. As Lâminas Polidas de Minas Gerais. 

O presente capítulo é, na verdade, uma parte do trabalho resultante de mais de um ano 

de estudos relativos às lâminas de pedra polida encontradas em Minas Gerais, particularmente 

da região central do estado. As referidas lâminas se encontram depositadas nas coleções do 

Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais 

(MHNJB-UFMG), em sua maior parte, mas também no Museu Municipal de Conceição dos 

Ouros, em coleções particulares da mesma cidade, e a coleção do NPA (Núcleo de Pesquisas 

Arqueológicas) de Andrelândia. Este universo conforma um total de 534 peças. As lâminas 

lascadas do Peruaçu, também observadas, figuram um último conjunto específico, não 

contado no referido total. As anteriormente referidas peças (excluindo as peças do Peruaçu) 

são, na verdade, muito diversas, incluindo pré-formas, peças quebradas, fragmentos de 

diversas formas e lâminas inteiras. As peças foram, ao longo do estudo, sendo numeradas, 

medidas, e separadas em categorias tipológicas, baseadas na morfologia e na tecnologia. Estas 

categorias foram determinadas a partir das 284 peças inteiras do MHNJB-UFMG. 
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Dentro deste contexto das lâminas de pedra, abordaremos seus aspectos tecnológico e 

morfológico, associando peculiaridades nestes dois campos às formas de encabamento. Com 

isso, temos em mente questões tais como: seria possível encontrar estilos diferentes, 

cronológicos ou regionais? A partir destes questionamentos pretendemos traçar paralelos 

entre a coleção do MNHJB-UFMG (que conta, principalmente, com peças advindas do centro 

mineiro) e a coleção de Andrelândia, na Zona da Mata, com a maioria das peças advindas da 

região próxima à cidade. Coleções menores, do Leste de Minas e do Sul serão abordadas 

também mas, como têm número insuficiente de peças para podermos fazer uma análise 

estatisticamente confiável, serão apenas dadas algumas observações, tentando encontrar 

algumas tendências apresentadas pelos referidos conjuntos.  

4.1 Informações sobre as matérias-primas. 

Cerca de 90% das lâminas de Minas Gerais foram fabricadas em rochas verdes, ricas 

em olivina; são principalmente gabro, doleritas, diorito e anfibolitos. Estas rochas contêm 

minerais variados – particularmente, plagioclásios – que facilitam sua alteração e sua 

desagregação, sob polimento e picoteamento; em compensação, sua heterogeneidade impede 

a boa propagação das ondas de choque, aumentando sua tenacidade e tornando-as pouco aptas 

ao lascamento. 

Encontramos também peças confeccionadas em duas outras matérias-primas, um 

pouco mais raras, a hematita, e a sillimanita, que representam, respectivamente, 7% e 2% das 

lâminas. A hematita é um sesquióxido de ferro cujos seixos podem ser coletados nos rios 

nascidos nas serras que dominam Belo Horizonte. Foram, durante a pré-história, levados tanto 

para Lagoa Santa e para a Serra do Cipó, ao norte, quanto para o baixo curso do Rio Doce, a 

leste, mas podem ser encontradas em outros estados, como na Bahia, segundo afirmação de 

Ott.  Presta-se pouco ao picoteamento e fragmenta-se em plaquetas com o choque; isto torna 

também seu lascamento arriscado: as lascas ultrapassam freqüentemente o tamanho desejado, 

inutilizando as pré-formas. A sillimanita, por sua vez, é um silicato de alumínio de estrutura 

fibrosa. Extremamente resistente, ela pode apresentar, uma vez polida, um aspecto 

multicolorido parecido com o da ágata.  

As escavações da UFMG evidenciaram a utilização também do sílex (utilizado no alto 

médio São Francisco, exclusivamente para lâminas lascadas – sem polimento nem 

picoteamento) e da silexita (uma única lâmina, proveniente de Santana do Riacho), mas 
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nenhuma peça feita de sílica amorfa aparece nas coleções antigas. Igualmente, o basalto - 

freqüentemente utilizado no sul do país - é muito raro. 

Os machados semilunares, cujo papel parece ter sido mais simbólico que efetivo, 

apresentam eventualmente matérias selecionadas – seja por sua facilidade de serem polidas 

(xisto), seja pelo aspecto visual (anfibolitos, cujos elementos maiores claros destacam-se 

sobre a matriz escura, produzindo efeitos interessantes), embora fossem menos resistentes que 

o gabro e o diorito. 

4.2 Os Tipos 

Com relação à tipologia, pudemos então definir 7 categorias de lâminas polidas, que 

poderiam ser utilizadas como machados, e outras 3 categorias de outros tipos de lâminas, 

especificando suas características, que serão descritas abaixo, lembrando que as porcentagens 

estarão relativas ao total das 284 peças inteiras da coleção do MHNJB-UFMG. As demais 

peças, de outras coleções, serão apresentadas a seguir, em separado. Para a maioria das 

categorias, os dados numéricos mais específicos sobre as mesuras se encontrarão no item 4.7, 

e os gráficos que as ilustram melhor, no Anexo 6, para não prejudicar a fluência do texto; 

exceção feita apenas às categorias com menor número peças, cujas mesuras estatisticamente 

podem não ser muito representativas, as quais se encontram junto de sua definição. 

 

1) Lâminas triangulares (Anexo 7): 

Totalizam 82 peças, ou seja, 28,9% da coleção em questão, na qual formam a 

categoria mais freqüente. 

Apresentam a parte proximal ogival, terminando em um talão rombudo. Um corte 

transversal na região proximal apresentaria um formato tendendo à circularidade, passando a 

elipsoidal perto do gume. A parte mais larga da peça encontra-se logo atrás do gume (região 

entre distal c e mesio-distal), podendo este ser reto (44%) ou convexo (56%), determinando 

duas variantes desta categoria - diferenciadas também pelo tamanho. 

A parte distal é polida, tratamento que pode estender-se a quase toda a porção mesial 

(na porção mesial eventualmente sem intenção, devido ao gesto de polir, e à forma da área 

polida, como podemos observar através do desenho do gesto de polir no Anexo 7 p.3). A parte 

proximal é sempre picoteada, pelo menos na região a e, não raro, na b e na c também. 



68 

Todas as rochas verdes regionais estão representadas nesta categoria, mas apenas uma 

de hematita e uma de sillimanita. 

 

2) Lâminas trapezoidais (Alongadas) (Anexo 7) 

Com 79 peças (27,8 %), formam a segunda categoria mais representada nas coleções. 

A seção transversal mesial é elipsoidal, mas normalmente torna-se quase retangular 

perto do talão. O gume forma o maior dos dois lados menores, sendo quase sempre convexo. 

Pode ocorrer um discreto estreitamento da parte mesio-distal para o gume.  

O polimento tanto pode invadir a peça inteira quanto limitar-se à extremidade distal a 

ou b. 

Quase todos são de rochas básicas, com exceção de duas peças de sillimanita e outras 

três de hematita. 

Assim como nas peças triangulares e elipsoidais, nota-se um maior esmero na 

regularização e polimento de algumas lâminas. 

 

3) Lâminas retangulares(Largas) (Anexo 7): 

Apresentam o talão e o gume de dimensões parecidas, lados retos, nem sempre 

paralelos. Incluímos 70 peças nesta categoria (24,6% das peças inteiras da coleção). A linha 

do gume pode ser reta ou convexa.  

Alguns destes machados apresentam um discreto estreitamento na espessura da parte 

proximal ou mesio-proximal, que não chega a caracterizar uma garganta, mas é claramente 

intencional. Esta faixa rebaixada apresenta sempre uma textura (geralmente, picoteada) 

distinta das extremidades mesial e distal, deixando evidente que foi tratado de maneira 

diferenciada. O gume, por sua vez, costuma ser cuidadosamente polido. Em geral, nota-se um 

estreitamento gradual e discreto do talão para o gume. 

A relação largura/comprimento é muito variável, embora mantenha-se geralmente 

entre 1/3 e 2/3.(Ver gráficos no Anexo 6) 

Os flancos costumam ser levemente convexos, podendo ser a seção transversal de 

retangular a quase elipsoidal – com leve estreitamento mesial. 

Quase todas as lâminas retangulares são de rochas verdes, com exceção de três peças, 

feitas de sillimanita, e uma confeccionada em hematita. 
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Os casos de adelgaçamento da parte mesial sugerem um encabamento mesial. 

O acabamento de algumas lâminas retangulares, com polimento fino, tal a de n° 174, 

pode torná-las muito bonitas.  

 

4) Lâminas elipsoidais (Anexo 7): 

Esta categoria tem uma forma menos diferenciada que as outras, havendo peças 

bastante parecidas com as lâminas triangulares de gume convexo – a não ser pela parte 

proximal, cônica nestas (triangulares), mas de secção elipsoidal naquelas. A coleção antiga do 

MHN comporta 19 exemplares (6,7%). 

Apresentam um gume muito convexo, pouco mais largo que o talão. A parte proximal 

pode ser picoteada, mas há peças totalmente polidas. Quase todas são de rocha verde, com 

exceção de um exemplar feito de quartzo leitoso, de uma em gnaisse, e de uma lâmina de 

sillimanita, com tamanho excepcional. 

Podemos distinguir duas variantes: a primeira, inclui as peças maiores, com uma 

relação largura/comprimento próxima de 1/3; a outra corresponde a exemplares nitidamente 

menores, mas com a mesma largura e cuja relação largura/comprimento é próxima de 2/3 

(Ver gráficos do Anexo 6). Como nada sugere tratar-se de peças retrabalhadas após quebra do 

gume, o que provocaria uma significativa redução do comprimento, podemos pensar que 

corresponderiam a um uso diferenciado; por outro lado, um dos exemplares é, obviamente, 

uma miniatura não funcional.  

Algumas dessas peças apresentam alto grau de elaboração, pela regularidade da forma 

e a beleza da matéria-prima; o melhor exemplo é uma lâmina de quartzo encontrada em urna 

funerária da aldeia Sapucaí de Ibiá, cuja fragilidade não permitiria utilização para o corte de 

madeira. 

 

5) Lâminas cordiformes (Anexo 7): 

Encontramos 26 lâminas com esta forma (9,2% da coleção estudada). 

São as únicas peças que apresentam partes lascadas não obliteradas pelo picoteamento 

ou pelo polimento. Não se trata de pré-formas, pois apresentam uma série de outras 

peculiaridades. São totalmente lascadas bifacialmente, com o gume geralmente mais estreito 
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que o talão e assimétrico, mais convexo numa face que na outra. A forma é geralmente 

dissimétrica e o aspecto tosco, com pouca ou nenhuma preocupação estética. 

Suas dimensões variam menos que as das demais categorias, e são as peças que 

apresentam a maior largura em relação ao seu comprimento: mais de 1/2 (a não ser uma única 

exceção) e muitas acima de 2/3. Não há, nem miniaturas, nem peças de tamanho avantajado 

ou com esmerado acabamento, que possam ser vistas como objetos de prestígio. O polimento 

pode restringir-se a poucos centímetros quadrados (no estreito gume) ou se estender também 

ao longo dos flancos (provavelmente, para retirar os ângulos cortantes deixados pelo 

lascamento); pequenas facetas de polimento aparecem nas faces, em conseqüência do ângulo 

da peça durante o polimento do gume: não refletem o propósito de criar superfícies lisas. As 

marcas de picoteamento, por sua vez, são raras e costumam resultar dos esforços desprendidos 

para destacar uma lasca de adelgaçamento, não do desejo de obter uma superfície rugosa. 

Grande parte das peças em hematita quebradas ou pré-formas parecem estar 

relacionadas a esta categoria, assim como raras peças de grão fino e cor escura, 

possivelmente, basalto. 

Não há nenhum indício de preparação para encabamento.  

 

6) Lâminas semilunares (Em forma de âncora) (Anexo 7) 

Foram analisadas 14 peças, das quais apenas 4 integram a coleção do MHNJB-UFMG 

e se incluem entre as 284 lâminas de referência para fins de contagem (1,4% delas). As 

demais foram utilizadas apenas com base em dados disponíveis na bibliografia, a título de 

comparação, e são provenientes de outras partes do Brasil.  

Esta categoria, já mencionada por Y. d’Evreux em 1628, interessou os curiosos e 

pesquisadores por sua forma inusitada e seu aspecto particularmente bonito, sendo descrita em 

vários artigos desde o século XIX (Hartt 1876, Rydén 1937, Bittman Simons 1966, 1967). 

O comprimento e a largura do gume das peças são quase semelhantes (Comprimento 

entre 8,4 e 13,8 cm e Largura entre 6,8 e 14,2 cm). A largura relativa do gume é, portanto, 

sempre muito maior que nos demais grupos, atingindo entre 2/3 e 3/2 da distância talão/gume, 

enquanto a espessura varia pouco, ao redor de 1/4 desta mesma distância; mesmo assim, nota-

se que a espessura das lâminas mineiras analisadas varia entre 0,6 cm (uma miniatura, muito 
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mal feita, provavelmente um brinquedo) e 2,3 cm, sendo um pouco menor que a das lâminas 

do Museu Nacional publicadas por Hartt. 

Sua relativa fragilidade em razão da sua pouca espessura (e, até, da matéria-prima: 

uma delas, proveniente de Sete Lagoas, foi feita de xisto) torna pouco provável que tenha 

servido como instrumento para trabalhar a madeira, mas não impediria o aproveitamento 

como arma. 

As pinturas rupestres da Lapa do Caetano, em Lagoa Santa (Ver Anexo 1 p.1) 

mostram que podiam estar, no passado, fixadas a cabos longos e dissimétricos e não, como 

hoje, no meio de um cabo curto. Esta fixação antiga convém melhor ao uso como arma - 

documentado por d’Evreux. Muitas foram encontradas dentro de urnas, em contexto 

funerário. 

 

7)“Picaretas” (Anexo 7): 

Atribuímos esta denominação - de cunho funcional - a quatro peças de formato e 

tamanho inusitado (1,4% da coleção analisada). Não se trata de lâminas a serem encabadas, 

mas de instrumentos completos, com tamanho de até 58 cm. A menor destas peças parece 

uma mão de pilão, à qual teria sido acrescentado um estreito gume polido na extremidade 

proximal. Apresenta formato cilíndrico (34 x 4,8 x 4,5 cm) e pesa 1,365 kg. Talvez se trate de 

um instrumento com duas funções. As duas maiores (uma das quais, de hematita), por sua 

vez, apresentam uma seção achatada (58 x 6,3 x 3,8 cm e 44,6 x 6 x 3 cm; pesando 2,392 e 

2,237 kg) e gume muito desgastado; foram lascadas e toscamente alisadas, não evidenciando 

nenhuma preocupação de ordem estética. Apesar de bastante robusta, a maior quebrou-se, na 

zona mesial.  

Acreditamos que estas lâminas poderiam ter sido utilizadas para cavar a terra, já que 

seu gume é muito estreito, seu formato desajeitado e o peso exagerado para que sejam usadas 

como machados. 

 

8) As lâminas lascadas (Anexo 7) 

As lâminas lascadas de que dispomos, provenientes do Norte de Minas Gerais (Alto-

Médio São Francisco) são poucas (apenas 9), feitas sobre lascas espessas de sílex (8 delas) ou 

calcário, matéria muito pouco resistente para proporcionar uma lâmina utilitária, e 
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representam um contexto certamente bastante diverso do referente às demais peças. Talvez 

essa escolha se deva à dificuldade de acesso dos grupos que as confeccionaram às fontes de 

matéria-prima de rochas verdes, situadas a cerca de 40km dos locais onde se concentram estas 

lâminas. 

Na verdade, as publicações que tratam delas sugerem que estes artefatos possam ser 

apenas pré-formas, pois algumas estão claramente inacabadas, muito toscas para serem usadas 

de qualquer maneira, e algumas sem o gume. Já outras, como a lâmina encontrada em 

superfície na Fazenda Calcedônia, parecem aptas ao uso. Algumas delas apresentam vestígios 

de picoteamento nos flancos, e apenas neles, podendo representar uma preparação para o 

encabamento, que seria dificultado por uma superfície cortante no referido local. Apresentam 

formas triangulares e trapezoidais. Os comprimentos variam aproximadamente entre 6 e 12 

cm, as larguras entre 4 e 6 cm, as espessuras entre 2,4 e 3,3 cm, e os pesos entre 100 e 280 g. 

Estas mesuras pouco variantes em relação aos machados polidos, certamente se devem à 

articulação entre um machado funcional, e a permissibilidade da matéria-prima, já que lascas 

secundárias com mesuras maiores que estas seriam muito difíceis de se conseguir. 

 

9) “Enxadas”(Lâminas trapezoidais largas e curtas) (Anexo 7): 

Poucas foram observadas: existe apenas uma no MHN, outra proveniente do 

salvamento de Nova Ponte e mais uma foi encontrada na escavação de um sítio em Araguari, 

no Triângulo Mineiro. Outros exemplares aparecem periodicamente em coleções particulares 

(de modo que também não justifica sua inclusão nos gráficos). 

Definem-se por um talão bem largo, mas pouco espesso, correspondendo ao menor 

dos lados maiores, enquanto o gume, levemente convexo, forma o lado maior de todos. Os 

gumes são os mais agudos dentro da margem de variação encontrada nas demais categorias, 

embora não cheguem a ser cortantes por simples pressão. 

São lâminas relativamente delgadas, com uma face quase plana e a outra levemente 

convexa, com bordas estreitas e arredondadas.  

A lâmina do MHN mede 20 (largura do gume) x 10 (comprimento) x 2,5cm 

(espessura), com ângulo do gume próximo de 70 graus e um peso de 760 g. 
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O exemplar de Araguari, analisado por H. Piló, media 13,5 (gume) x 8,5 cm do talão 

até o gume e 2 cm de espessura. O terço distal polido, o resto picoteado – com vestígios de 

lascamento no flanco. 

Não se vê nesses artefatos nenhuma preparação que facilite um encabamento firme. 

A forma destes objetos é a mesma de uma lâmina de enxada - vale ressaltar - um 

instrumento nunca observado entre indígenas antes da interpenetração cultural entre eles e os 

brancos. É difícil imaginar qual seria a forma de encabamento, se é que houve alguma. Como 

o gume polido não seria muito eficiente para cortar, se fosse utilizado por pressão, não 

acreditamos que se trate de uma faca. Manipulado com força para arrastar (enxada) ou para 

cortar, necessitaria um cabo muito resistente, ao qual sua forma apenas permitiria fixá-lo com 

um grude, sem encordoamento – o que seria pouco seguro.Trata-se, portanto de instrumentos 

de uso desconhecido. Todos são de rocha verde. 

 

10) Lâminas retangulares muito estreitas (Cinzéis) (Anexo 7): 

Embora sejam objetos raros na coleção antiga do MHN (portanto, não fornecedores de 

dados estatísticos confiáveis, não aparecem nos gráficos), merecem figurar numa categoria à 

parte, pois encontramos peças semelhantes em escavações e coleções de outros lugares; 

também apresentam uma morfologia muito típica - que deve corresponder a uma função 

específica. 

Trata-se de objetos que não devem ter sido encabados, e foram, provavelmente, 

utilizados como cinzéis, talvez para abrir cavidades (em cabos de machados, por exemplo). 

Uma das peças da coleção do MHN quebrou-se transversalmente, evidenciando a 

relativa fragilidade destes objetos. 

Outro dos “cinzéis”, encontrado nas escavações de Santana do Riacho (n° 898), mede 

8 cm de comprimento e apenas 1,8 de largura, com gume largo de apenas 1,5 cm; apesar de 

muito estreito (1,2cm), apresenta uma boa robustez, pois é feito de sillimanita.  

Outra lâmina, proveniente de uma coleção recém-adquirida pelo MHN-UFMG e ainda 

não estudada, apresenta um formato único, com sua parte proximal larga, adaptada para a 

preensão (tanto manual quanto através de um cabo de tipo dobrado) e uma zona mesio-distal 

estreita, semelhante à dos cinzéis “clássicos” (Anexo 7). Trata-se do maior cinzel que 

conhecemos: mede quase 18 cm de comprimento, sendo 4 cm apenas na parte de preensão. 
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4.3 Relações entre as matérias-primas e a tecnologia observada 

Por não termos experiência anterior com as matérias-primas normalmente utilizadas na 

confecção dos machados, o que engloba uma série de “rochas verdes” e rochas básicas em 

geral, muitas das marcas que encontramos nas lâminas mostraram-se de difícil diagnóstico. 

Algumas das marcas que encontramos, como concavidades lascadas nas faces das 

lâminas, por exemplo, não nos foi possível diagnosticar, pois, apesar de parecerem ter sido 

decorrentes da ação do fogo, não podemos afirmar que realmente o foram, pois não 

conhecemos um trabalho de experimentação que nos proporcionasse conhecimento da ação do 

fogo sobre a matéria-prima em questão. 

Outro tipo de marcas, comumente encontradas nas peças, são micro-depressões de 

forma sub-cicular. Muitas vezes é fácil notar que são resultado de picoteamento. Porém, em 

alguns casos, não nos é possível confirmar, pois as marcas podem não estar tão nítidas. Assim 

não pudemos afirmar se foram marcas de picoteamento, que teriam sido atenuadas pela pátina 

que lhes encobriu, ou se o resultado que se observa é conseqüência da alteração da superfície 

da própria rocha de que é feita a lâmina (pátina). 

A pátina também dificulta a análise de algumas peças sob outros aspectos, pois, 

algumas vezes, a peça está tão alterada que outras marcas se tornam impossíveis de serem 

notadas (tais como estrias de polimento e até possíveis sinais de lascamento que indicariam 

tentativa de recuperação), além do não conhecimento do grau de alteração da matéria com 

relação ao tempo de exposição que nos impossibilita tentar uma cronologia relativa entre as 

peças de um mesmo sítio. 

Outro fato que pudemos notar é que a pátina altera sobremaneira a superfície da rocha, 

fazendo com que uma rocha escura, que dá um aspecto de densidade às peças, apareça em um 

tom bege, por estar encoberta por uma pátina forte, sem contudo, deixar a superfície 

pulverulenta. 

Além disso, há algumas marcas de lascamento que não nos parecem claras se 

decorrentes de um único lascamento, em degraus, ou de vários lascamentos menores 

sucessivos. Isso é particularmente notório na hematita (Ver foto 10 no Anexo 8), mas também 

ocorre com outras matérias-primas. 

Com relação ao polimento, o que podemos dizer é que até então não nos é possível 

diferenciar as estrias no polimento, decorrentes da fabricação, das estrias decorrentes do uso, 
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ainda que em alguns casos seja quase certa a origem preparatória, devido à orientação peculiar 

das estrias, em várias direções, diferente do que ocorreria em um movimento repetitivo do 

corte da madeira. 

4.4 Relações entre a morfologia e a tecnologia 

Uma quantidade de pré-formas (pré-forma lascada no anexo 7) e de esboços que nos 

tornaram disponíveis proporcionou um melhor entendimento da tecnologia de fabricação e até 

de uma possível relação com a morfologia das peças. 

Encontramos uma pré-forma completamente picoteada, de forma triangular, o que nos 

permitiu confirmar, sem muita surpresa, que de fato o picoteamento é uma técnica utilizada 

comumente no preparo das peças, para que se seguisse o polimento. Porém, em alguns casos, 

podemos notar que há pelo menos um novo picoteamento sobre o polimento, de modo a 

regularizar a faixa divisória entre a zona polida e a zona picoteada (como na peça de nº33), ou 

reforçar o picoteamento em alguma área específica.(Ver foto 1, Anexo 8) 

Uma surpresa com relação ao picoteamento é o fato de que até mesmo nas peças 

cordiformes, aparentemente apenas lascadas e polidas, pudemos notar uma pré-forma que 

apresenta picoteamento próximo, e até no próprio gume, em uma face; e na outra, já um 

polimento, ou pouco grosseiro (alisamento), embora esteja também claro que esta não era a 

regra e que a maioria dos possíveis picoteamentos teria sido resultado de sucessivas tentativas 

de retirada de lascas. 

No entanto, em algumas pré-formas lascadas, pudemos notar que os lascamentos, sob 

a forma de retoque, formaram um gume tão fino e propício ao polimento direto (sem antes 

passar pelo picoteamento) que realmente nos parece que esta técnica foi muitas vezes 

desnecessária. 

Outra coisa que pudemos notar foi que em boa parte das peças cordiformes, uma das 

laterais era mais espessa que a outra e, quase sempre, uma das laterais era menos regular, 

apresentando um tipo de protuberância. A lateral mais espessa pode ser explicada com o 

auxílio das pré-formas, que mostraram que algumas dessas peças são feitas a partir de uma 

lasca bastante curta e espessa de matéria-prima. Assim o lado mais espesso seria relativo ao 

talão da lasca e o outro seria a parte distal da mesma. A protuberância poderia ser devida ao 

talão, pois, no ponto de impacto, a lasca seria mais espessa e, talvez, de mais difícil 

adelgaçamento. 
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O fato de a peça ser confeccionada sobre uma lasca explica ainda uma outra 

característica comum dessas peças; são muitas vezes quase plano-convexas, de modo que as 

faces mais planas seriam relativas à face externa das lascas. (Ver foto 2 no Anexo 8) 

Um conjunto de marcas comumente encontrado, particularmente nas peças mais 

largas, são micro-concavidades e incisões em forma de vírgula ou segmentos de reta, 

concentradas em uma região mais ou menos circular, formando, algumas vezes, pequenas 

depressões. Essas marcas podem ser advindas de uma utilidade secundária da peça, como 

bigorna, para lascamento bipolar (Ver foto 3 no Anexo 8) ou para utilização como “quebra-

cocos”, deixando à vezes a depressão reconhecível desta última utilização nas peças, como 

um polimento brilhante. 

A forma nos é confirmada ainda como algo absolutamente voluntário, não 

dependendo, na maioria das vezes, da matéria-prima (excetuando-se o caso da silimanita, uma 

matéria-prima muito rara e de excelente qualidade, onde o máximo de matéria aproveitada, 

mesmo sacrificando a forma, era, aparentemente, desejado), pois encontramos algumas 

formas, que comumente são encontradas em “rochas verdes”, em hematita, apresentando 

inclusive regularização por picoteamento, que seria um tipo de investimento dispensável se a 

forma não fosse seguida com tanto rigor, semelhante a um tipo de “receita”. 

4.5 Relações entre morfologia e utilização 

As categorias morfológicas e as marcas por picoteamento não nos possibilitam, por 

enquanto, associar diretamente estas características a formas específicas de encabamento. Isso 

se deve tanto ao fato de que os cabos muito raramente são encontrados com as lâminas em 

escavações, quanto ao fato de que, às vezes, peças de uma mesma categoria apresentam 

vestígios de picoteamento (que seriam associados ao encabamento por proporcionar uma zona 

de maior firmeza de preensão) em pontos diversos, algumas poucas apresentando sulcos ou 

gargantas, e ainda há aquelas que não apresentam nada que indique claramente  encabamento. 

Além disso, a maioria das formas em si não propiciaria um determinado tipo de encabamento 

em detrimento de outro. No entanto algumas características podem nos dar indícios disso. 

Em algumas peças pudemos notar uma dissimetria no gume, vistas através de um corte 

longitudinal. Dentro do conjunto dessas peças foi possível notar que na verdade ocorre, em 

algumas delas, uma curvatura no gume, de modo que um corte transversal apresentaria um 

perfil convexo-côncavo, o que pode sugerir uma diferente utilização, pois contrasta com a 
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forma razoavelmente regular em bisel duplo da maioria das lâminas. É difícil dizer se esta 

especificidade não estaria relacionada à forma da lasca sobre a qual se confeccionou a lâmina, 

pois as formas estão bastante regulares, não deixando indicações sobre a morfologia da lasca 

suporte. Contudo, devido ao desgaste encontrado nessas peças (que podem ser de qualquer 

tipo) pode-se supor que essa curvatura seja decorrente de sua utilização, como uma espécie de 

enxada, ou enxó.  

A forma da lâmina em si não evidencia o tipo de encabamento, mas, algumas marcas 

específicas, que determinadas lâminas apresentam, nos dão mais pistas a respeito.  

Os sulcos ou gargantas nos levam a crer que as peças tenham algum tipo de amarra 

envolvida no seu encabamento. Isso nos leva ainda a pensar que o encabamento seja de tipo 

trespassado ou dobrado, tendo a amarra, a função de manter a lâmina mais firmemente presa 

ao cabo. O mesmo talvez possa ser sugerido a respeito de estreitas faixas bem definidas de 

picoteamento. Já uma faixa de polimento em uma peça com a maior parte picoteada pode 

indicar que a zona polida seja exatamente a zona em que a lâmina tinha contato com o cabo, 

tendo sido polida pelo atrito com o mesmo. 

Outras peças, como as cordiformes lascadas e polidas, não nos dão qualquer indício de 

que tenham sido encabadas. Além de não terem qualquer parte notoriamente distinta do resto, 

com exceção do gume, são bastante curtas e largas, se ajustando melhor a uma utilização 

manual que a um encabamento.  

As peças completamente polidas também nos deixam sem maiores informações no que 

diz respeito ao encabamento. 

O talão e a parte proximal dos machados são áreas que também nos podem dizer algo 

a respeito do tipo de encabamento. Dependendo do tipo de marcas que possuem, podem nos 

indicar algum tipo específico. Se o talão não tiver qualquer marca nele próprio, mas em 

alguma outra parte das exemplificadas acima (na parte proximal ou mesial), pode ser que ele 

não tenha tido contato com o cabo, de modo que levaria a uma possível diagnose de um 

encabamento trespassado. Se ele for largo, e tiver lascamentos ou picoteamentos fortes, é 

possível que tenha sido usado como cunha para abrir madeira e tenha sofrido impactos para 

adentrar a lenha, tendo o cabo apenas função de braço, para direcionar a lâmina, caso tenha 

sido encabada. Uma outra possibilidade seria uma função secundária como batedor, martelo, 

como se faz atualmente com o dito “olho” do machado. Se tiver um desgaste em um dos lados 
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(do talão) maior que do outro, deixando-o “torto”, isso pode significar uma determinada 

orientação da lâmina em relação ao cabo, apresentando então a zona mais desgastada na parte 

de baixo. 

4.6 Os acidentes observados 

Nessa coleção encontramos várias peças quebradas, em diversas partes e, algumas 

destas quebras são típicas, podendo também ser agrupadas em categorias, embora não sejam 

conhecidas, ainda, as causas específicas das referidas quebras. Não são categorias definitivas, 

apenas o resultado de análises preliminares. 

Uma primeira categoria de quebra a ser mencionada é de tipo corte que, como o 

próprio nome indica, assemelha-se a um corte realizado transversalmente ao eixo maior da 

peça. Este tipo de quebra deixa uma superfície (do interior da peça, no caso) relativamente 

regular, próximo do resultado que se obteria se tivesse a peça sido serrada. Estas quebras 

podem se apresentar na parte proximal, mesial ou distal.(Ver foto 4 no Anexo 8) 

Uma segunda categoria, que se assemelha bastante à anteriormente mencionada, é das 

quebras oblíquas. Estas podem ser definidas como semelhantes a cortes transversais, porém 

oblíquos em relação ao eixo maior da peça. Podendo também ser observado em qualquer uma 

das regiões da mesma (proximal, mesial ou distal).(Ver foto 5 no Anexo 8) 

A terceira categoria seria preenchida pelas quebras em curva, definidas por um tipo de 

corte transversal levemente curvo, que vai de um dos lados ao outro da peça, com uma 

espécie de “bico” em uma das pontas. Esse bico pode ocorrer nas duas extremidades, 

caracterizando-se portanto uma quebra côncava. Este tipo foi observado nas regiões mesial e 

proximal apenas.(Ver ilustração em anexo 7) 

Podemos notar ainda uma quarta categoria de quebras, que poderia ser chamada em 

“reboussé”, pois parece ser o resultado da retirada de uma lasca refletida, tendo tido como 

plano de percussão uma superfície paralela à delimitada pelo talão. Notamos sua ocorrência 

nas zonas mesial ou distal.(Ver foto 6 no Anexo 8) 

Finalmente, observamos uma quinta categoria de quebras, que poderíamos chamar de 

quebras por “desplaquetamento” ou, “em planos de clivagem”, que seria semelhante a um 

“corte” delimitado por um plano paralelo às faces, comum em peças confeccionadas em 

hematita.(Ver foto 7 no anexo 8) 
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A hematita também proporciona um tipo de quebra, observado em uma única peça, 

que poderia ser chamado de “em V” para o interior do corpo da peça.(Ver foto 8 Anexo 8) 

Todavia, há também aquilo que podemos chamar de acidentes menos “graves”, que 

não inutilizariam a peça, ou seja, que poderiam permitir uma tentativa de recuperação. Dentre 

eles temos comumente lascamentos no gume, grandes ou pequenos que, no caso dos grandes, 

quando encontrados com polimento por cima, podem nos dar mais informações até sobre uma 

possível escassez de matéria-prima no local, pois, se há o trabalho de tentar recuperar desta 

forma uma peça quebrada, é possível que a matéria-prima não seja abundante, ao ponto de 

justificar a tentativa de reaproveitamento. Aventamos também a possibilidade de que a pessoa 

que tentou recuperar a peça fosse um aprendiz, apenas testanto seus conhecimentos ou 

simplesmente de um artesão que pensou que seria, em princípio, menos custoso tentar 

recuperar a lâmina do que fazer uma nova, tendo desistido em seguida, talvez em função de 

ter percebido que um trabalho bom de recuperação fosse tão ou mais custoso que fazer uma 

nova.  

Esta tentativa de recuperação é tida algumas vezes como uma espécie de entalhe, 

voluntário, que represente uma marca cultural, algo inconfirmado e, ao que parece, um 

engano, pois são encontradas estas cicatrizes de lascamento com polimento por cima, de 

tamanhos e formas diferentes, e em partes diferentes do gume, bem como peças que 

apresentam estes mesmos acidentes sem que tenham sido recobertos por polimento.(Ver foto 

9 no Anexo 8) 

Finalmente, temos um tipo de quebra que poderia ser causada pelo fogo ou por um 

acidente de uso. Trata-se de uma quebra que acompanha o formato do gume (com a peça vista 

a partir de uma de suas faces, de cima). É como um lascamento que teria sido guiado pela 

crista formada pelo gume (Desenho da peça ABS-908 no Anexo 9 p.2) 

Já os lascamentos pequenos podem nos auxiliar na tentativa de definir qual o 

posicionamento exato da lâmina no cabo, bem como até mesmo o gesto realizado com ela 

para cortar. Se tivermos estes micro lascamentos em uma face apenas, isso pode significar que 

o machado era sempre utilizado em uma mesma orientação em relação ao tronco a ser 

cortado, por exemplo, sempre em golpe oblíquo em relação ao eixo principal do tronco, e 

sempre com a mesma face da lâmina para cima. Essa informação, cruzada com a de um 
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possível desgaste do talão, pode até mesmo nos permitir especular sobre qual seria o gesto 

utilizado no corte, com um lenhador destro ou canhoto. 

Nas peças cordiformes podemos notar que os lascamentos nos gumes, provavelmente 

decorrentes do uso, sempre ocorrem em direção à face mais plana (exatamente o contrário do 

que se esperaria de uma lâmina com esta morfologia utilizada como machado), o que 

corrobora a hipótese de que possa ter sido usada como enxó. 

4.7 Os dados numéricos (Gráficos no Anexo 6) 

Sobre as mesuras notamos que: o conjunto tem comprimento variando entre 50 e 

251mm, estando 80% entre 70 e 145mm, largura entre 30 e 142mm, estando 80% entre 40 e 

73mm, espessura entre 15 e 59mm, estando 80% entre 20 e 42mm, e peso entre 40 e 2420g, 

estando 80% entre 87 e 660g. 

Os triangulares de gume reto têm comprimento variando entre 72 e 205mm, estando 

80% entre 72 e 125mm, largura entre 31 e 90mm, estando 80% entre 43 e 59mm, espessura 

entre 21 e 48mm, estando 80% entre 22 e 37mm, e o peso variando entre 87 e 1312g, estando 

80% entre 87 e 443g. 

Os triangulares de gume convexo têm comprimento variando entre 76 e 230mm, 

estando 80% entre 76 e 155mm(78% entre 76 e 140mm), largura entre 38 e 92mm, estando 

80% entre 38 e 67mm, espessura entre 23 e 50mm, estando 80% entre 23 e 41mm, e o peso 

variando entre 128 e 1580g, estando 80% entre 139 e 540g. 

Os retangulares largos têm comprimento variando entre 50 e 211mm, estando 80% 

entre 69 e 150mm, largura entre 30 e 86mm, estando 80% entre 38 e 70mm, espessura entre 

20 e 54mm, estando 80% entre 23 e 45mm, e o peso variando entre 94 e 1700g, estando 80% 

entre 94 e 680g. 

Os trapezoidais alongados têm comprimento variando entre 56 e 251mm, estando 80% 

entre 72 e 171mm, largura entre 35 e 91mm, estando 80% entre 52 e 84mm, espessura entre 

16 e 59mm, estando 80% entre 20 e 40mm, e o peso variando entre 92 e 1950g, estando 80% 

entre 92 e 740g. 

Os elipsóides estreitos têm comprimento variando entre 95 e 219mm, estando 80% 

entre 95 e 157mm, largura entre 43 e 89mm, estando 80% entre 43 e 59mm, espessura entre 

23 e 57mm, estando 80% entre 23 e 31mm, e o peso variando entre 235 e 930g, estando 80% 

entre 235 e 930g. 
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Os elipsóides largos têm comprimento variando entre 51 e 148mm, estando 80% entre 

82 e 148mm, largura entre 35 e 85mm, estando 80% entre 64 e 85mm, espessura entre 15 e 

44mm, estando 80% entre 19 e 44mm, e o peso variando entre 40 e 925g, estando 80% entre 

40 e 745g. 

Os cordiformes têm comprimento variando entre 64 e 146mm, estando 80% entre 64 e 

114mm, largura entre 44 e 80mm, estando 80% entre 55 e 80mm, espessura entre 17 e 46mm, 

estando 80% entre 20 e 39mm, e o peso variando entre 155 e 725g, estando 80% entre 155 e 

470g. 

Os semilunares têm comprimento variando entre 84 e 139mm, estando 80% entre 96 e 

139mm, largura entre 68 e 142mm, estando 80% entre 68 e 118mm, espessura entre 11 e 

33mm, estando 80% entre 17 e 27mm, o peso de quase todos não estava disponível. Por este 

motivo, e pelo fato de a coleção ser muito heterogênea (com miniaturas, e peças não 

analisadas senão pela bibliografia) decidimos excluí-las dos gráficos, para que tenhamos uma 

visão mais sólida a das lâminas de Minas Gerais.  

4.8 Conjecturas a respeito dos dados 

De um modo geral pudemos notar que os comprimentos variam bastante, bem como as 

larguras, tanto no conjunto quanto dentro de cada categoria; neste último caso, claro, 

apresentando uma certa homogeneidade. As espessuras e os pesos não apresentam essa 

amplitude de variação. A variação mais estreita das espessuras pode ser devida tanto a uma 

espessura média dos seixos utilizados na fabricação, quanto a uma impossibilidade de 

encontrar uma forma de encabamento razoável para lâminas mais espessas. Os pesos, da 

mesma forma, podem não variar tanto, em função da disponibilidade de matéria-prima, ou - o 

que é mais provável - em função de que haja também uma faixa de variação de massa 

limitadora, desfavorecendo ou tornando contraproducente a fabricação e utilização de lâminas 

que fujam a essa regra. 

Observando primeiramente os triangulares de gume reto, podemos notar que são os 

menores, mais estreitos e mais leves do conjunto, seguido de perto pelos cordiformes, no 

peso, e pelos elipsóides, na largura. Diferem dos demais triangulares (de gume convexo) 

apenas por apresentarem uma faixa de variação das mesuras maior, podendo nos levar a 

pensar que estes sejam uma forma associada, como uma espécie de “miniaturização” para 

uma utilização diversa, dentro de um mesmo grupo, ou mesmo o resultado de 



82 

reaproveitamento ou reforma das peças. No entanto, não há ainda indícios que possam levar à 

comprovação dessa utilização diversa, ou mesmo da reforma, permanecendo incerta a real 

relação entre essas duas formas tão próximas. Como nas demais peças, a utilização diversa 

pode significar apenas um tipo de madeira a ser cortada a que se destinava a lâmina, por 

espécie de árvore (resultando em madeira mais dura ou mais mole) ou largura do tronco. 

Os retangulares são os que, poderíamos dizer, encontram-se numa faixa mediana. Em 

todas as mesuras consideradas neste estudo estes foram os que apresentaram maior 

homogeneidade no intermédio. Os 80% aparecem sempre no meio, entre os de maior e os de 

menor medida (os demais tendem a apresentar os 80% mais próximos dos de menor medida). 

O fato de apresentarem a maior quantidade de peças nesta faixa pode indicar, mais uma vez 

que essa “boa medida” seja também bastante eficiente, talvez com relação a um tipo 

determinado de uso, principalmente levando-se em consideração o fato de que são estas as 

lâminas que em geral apresentam proporcionalmente os gumes mais estreitos. Assim, medidas 

medianas teriam sua eficiência maximizada por um gume mais estreito, aumentando a relação 

pressão/área. 

Com relação aos trapezoidais alongados podemos notar que estão entre os maiores, 

mais largos e mais pesados, estando na largura seu maior diferencial. Curiosamente não se 

encontram entre os mais espessos. A largura proporciona uma zona maior de bordo ativo, o 

que conjugado com seu comprimento maior, e com sua menor espessura (relativamente aos 

outros tipos), poderia proporcionar uma eficiência maior no corte devido à relação entre a 

massa, a superfície de corte e a característica delgada. Isso possibilitaria uma maior entrada na 

madeira, por ter maior área de corte, com uma espessura razoável, e um comprimento que 

auxiliaria na entrada, tanto pelo espaço disponível para tal, quanto pela massa, para a força do 

golpe. O grande número de peças encontradas pertencentes a essa categoria (segunda mais 

representada) poderia ser explicado por essa possível maior eficiência. 

Os elipsóides estreitos, bem como os elipsóides largos e os cordiformes, apresentam 

uma espécie de discrepância em relação aos demais. Em todas as medidas consideradas, seus 

exemplares menores são sempre maiores que os das demais formas e as espessuras 

apresentam uma variação muito pequena. Isso talvez pudesse ser explicado devido ao número 

relativamente reduzido de peças de que dispomos. No entanto, os elipsóides largos estão em 

número ainda menor e apresentam uma maior variação. Permanece incerto o significado dessa 
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espessura “exagerada”, senão por uma necessidade de robustez para estas peças ou, no caso 

dos cordiformes, proporcionar uma melhor pegada para as mãos.  

Os elipsóides largos apresentam uma característica curiosa. Com exceção do peso, os 

80% de suas medidas aproximam-se mais dos maiores, diferente de quase todas as outras 

formas, não incluindo apenas os cordiformes em sua largura. Estes sim, apresentam uma 

forma bastante diferente das demais, o que poderia indicar com maior segurança uma 

utilização diversa, como de cavadeiras, por exemplo, embora neste caso talvez fosse desejável 

também uma espessura menor. 

Os cordiformes apresentam seus 80% entre os mais largos e mais espessos e, embora 

se encontrem também entre os mais leves, sua área reduzida de gume proporcionaria uma boa 

relação pressão/área, que indicaria por fim apenas um encabamento diverso, ou mesmo 

nenhum. Isso porque, são bastante espessos, proporcionando uma boa pegada pelo talão, com 

as mãos nuas. A área reduzida do gume dispensaria uma força muito grande necessária para 

adentrar à madeira, a qual seria suprida pelo cabo nas demais peças. Contudo, é claro que o 

trabalho seria muito mais dispendioso em se tratando de cortar árvores muito grandes, talvez 

dispendioso ao ponto de tornar praticamente inviável o trabalho. 

Os semilunares, como esperado, são absolutamente diferentes dos demais. São 

notoriamente as lâminas mais largas e as mais delgadas do conjunto, sendo que, nesta última 

mesura os 80% se encontram entre 17 e 27mm, apenas 10mm de diferença. Sua delicadeza e 

aparente fragilidade se expressam também nos dados numéricos, como podemos ver, bem 

como sua distinção morfológica clara, denotando uma especificidade ímpar nas coleções.  

Em termos pontuais, mais objetivos, outras informações também vêm a lume. 

Nota-se que a ocorrência de reentrâncias ou garganta é raríssima em MG (apenas 2,5% 

na coleção do MHN; algumas peças em Nova Ponte) e que não há nenhuma ocorrência de 

sulco estreito ou de orelhas, a não ser nas peças semilunares – talvez as únicas que tinham um 

encabamento cimentado no Brasil Central. 

Os gráficos (Anexo 6) mostram que, qualquer que seja o tipo morfológico, o tamanho 

mínimo das lâminas não é inferior a 5 cm, enquanto as maiores ultrapassam os 35 cm. De 

fato, as nuvens de ponto evidenciam uma concentração das peças (reunindo 80 % dos 

exemplares de cada tipo), desde pouco acima do tamanho mínimo de cada tipo (6,5 ou 7 cm 

para as lâminas triangulares, trapezoidais e retangulares; 10 cm no caso das elipsoidais), até 
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13,5/16,5 cm - o que deve corresponder às lâminas realmente funcionais.  Podemos pensar 

que as peças menores de 7 cm seriam brinquedos para criança ou teriam uma função 

simbólica - merecendo, então, a denominação de “miniaturas”. No entanto, a repartição das 

peças nos gráficos não apresenta a bimodalidade que seria de se esperar neste caso e, a 

diferença de tamanho em relação às peças “normais”, é pequena. Em compensação, as peças 

maiores estão muito mais isoladas do grupo central, chegando a pesar mais que o dobro das 

peças “normais”. Não cabe, no entanto, pensar numa função diferenciada, pois estão isoladas 

umas da outras, não se agrupam ao redor de um valor que correspondesse à necessidade de 

artefatos nitidamente mais pesados; deviam ter um valor muito mais de prestígio que 

utilitário. 

Deste modo, podemos supor que, excluindo os machados semilunares, em sua maioria, 

as lâminas polidas em Minas Gerais eram multifuncionais, ao contrário do que observamos no 

litoral meridional (Prous 1992: 232), onde haveria várias categorias de lâminas, para tarefas 

diferenciadas – o que se expressa na existência de 2 ou 3 modos na repartição dos pesos, até 

em um mesmo sítio.  

A espessura das lâminas de machado estudadas em Minas Gerais não varia muito – a 

grande maioria apresenta entre 2,5 e 4 cm. O mínimo - pouco mais de 2 cm na quase 

totalidade das peças - reflete provavelmente a espessura indispensável para assegurar a 

robustez, enquanto o máximo (cerca de 5 cm) já dificulta o encabamento. A largura maior – 

geralmente correspondente ao gume - é o fator menos constrangedor para o fabricante; por 

isto, a não ser entre as peças elipsoidais, varia bastante: entre 4 e 8 cm para a grande maioria 

dos exemplares (excluindo, obviamente as peças semilunares). 

Constatamos ainda, através de uma amostragem, dentro de cada tipo, que, o ângulo do 

gume, para o conjunto total das lâminas, varia entre 70 e 90°. Nota-se que costuma ser mais 

agudo nas peças de silimanita e de hematita (mais de 80% das partes ativas com ângulo 

inferior ou igual a 80°, qualquer que seja o tipo morfológico considerado), enquanto o ângulo 

dos gumes de rocha verde é quase sempre igual ou superior a 80°. 

4.9 As Coleções do Sul, do Centro e do Leste Mineiro 

Contrastaremos agora 2 coleções, para mostrar as escolhas diferentes em cada região, 

as quais poderiam estar associadas tanto a estilos diferentes quanto a usos diferenciados. 

Utilizaremos aqui as coleções de Andrelândia (no Sul de Minas Gerais, divisa com Zona da 
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Mata e Campo das Vertentes), que conta sobretudo com sítios Tupiguarani, num total de 78 

peças, sendo 50 inteiras, e a coleção do MHNJB-UFMG, com 437 peças, sendo 284 inteiras, a 

qual conta sobretudo com peças do Centro mineiro. Utilizaremos ainda as coleções de 

Conceição dos Ouros (extremo Sul de Minas Gerais, quase divisa com São Paulo) e do Rio 

Doce (Leste de Minas Gerais) eventualmente, já que são coleções menos representativas 

(menos peças disponíveis para análise, sendo 15 e 7 peças inteiras, respectivamente). 

Na coleção de Andrelândia, pudemos observar algumas peculiaridades interessantes. 

Uma delas é a regularidade das formas. Parece ter sido esta uma das características pelas 

quais primavam os habitantes da região. As formas são aparentemente mais regulares do que 

pudemos perceber com relação às do Centro, um pouco menos que as do extremo Sul 

(Conceição dos Ouros – MG) e muito mais que as do Rio Doce. Sobre estas últimas temos 

poucas informações ainda, mas, baseando-se nas poucas lâminas de que dispusemos 

observamos serem estas as mais robustas e toscas, estando 80% delas na faixa de peso entre 

1440g e 890g, de longe as mais pesadas. A tipologia mais comum é a das trapezoidais 

alongadas, representando 60% das peças. É certo que não há um número estatisticamente 

confiável, mas a análise dos dados talvez identifique uma tendência regional. 

Ainda se tratando da morfologia, observamos também uma diferença nos tipos de 

lâminas. Na coleção do MHNJB-UFMG as 3 categorias mais numerosas (Triangulares, 

Trapezoidais e Retangulares, nesta ordem) apresentam representatividade semelhante (cerca 

de 27%). Em Andrelândia a proporção de trapezoidais alongados em relação aos triangulares 

(segunda mais representada, diferentemente da coleção do MHN) é de mais que o dobro 

(56,7% e 25,5% respectivamente). 

A diferença se percebe também na tecnologia empregada. A porcentagem de lâminas 

completamente polidas em relação às demais é significativa. Comparamos a coleção do NPA 

de Andrelândia (Sul de Minas Gerais) com a do MNHJB-UFMG (que conta sobretudo com 

lâminas do Centro Mineiro), e com a de Conceição dos Ouros. Observamos que a incidência 

de peças completamente polidas é mais de quatro vezes maior na primeira que na segunda e 

quase três vezes que a terceira. Elas formam 8,2% da coleção do MHNJB-UFMG (284 peças 

inteiras), 13,4% das peças de Conceição dos Ouros (15 peças inteiras), e 37,2% da coleção em 

Andrelândia (50 peças inteiras). 
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 Com relação às medidas, notamos ainda diferenças. As lâminas do MHNJB são as 

mais curtas em relação às outras duas coleções, na faixa de variação de largura na qual se 

encontram 80% das peças. As lâminas de Andrelândia por sua vez aparecem como as mais 

compridas, e mais pesadas para a mesma faixa de largura. No que toca ao peso, temos uma 

certa paridade entre as lâminas do MHNJB e as de Conceição dos Ouros, estando 80% das 

amostras entre 100g e 700g e entre 99g e 750g respectivamente. Já em Andrelândia os 80% se 

concentram entre 170g e 920g, ou seja, o padrão dos produtores de lâminas da região era de 

lâminas em geral mais pesadas e compridas que as demais, também com formas bastante 

definidas. 

Capítulo 5.   As Lâminas Polidas de São Paulo 

O universo aqui abordado compreende 39 lâminas que se fizeram disponíveis para a 

análise, dentre as quais contabilizamos 30 inteiras. Todas fazem parte do acervo do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP). Grande parte delas fazia 

parte da coleção Plínio Ayrosa (APA), que pertencia ao Departamento de Antropologia da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e que desde 

1989 passou a fazer parte do MAE/USP, e não apresentavam procedência. Todavia, um 

trabalho de recuperação de informações através da documentação, incluindo a referente ao 

Museu Paulista (de onde vieram estas peças que seriam, em princípio, sem procedência), 

permitiu recuperar minimamente o município de procedência. Ainda assim maiores 

informações de contexto (arqueológico) não puderam ser recuperadas. Tentei realizar uma 

busca pelas cidades das quais algumas das peças provinham no intuito de saber, pelo menos, 

se havia sítios cadastrados e, talvez, qual a afiliação arqueológica (Tradição) dos mesmos. Na 

página do IPHAN, na Internet, não havia dados que pudessem ser adicionados sob este 

aspecto. Isso talvez se deva ao fato de que o cadastro on-line dos sítios do referido órgão se 

encontre desatualizado. De outra forma, temos que admitir que há dezenas (para dizer um 

mínimo) de sítios (até mesmo escavados) não cadastrados, no estado de São Paulo (como em 

outros estados). Não chega a ser uma surpresa, mas é algo que certamente prejudica as 

pesquisas. 

A metodologia utilizada é a mesma utilizada para a análise do material de Minas 

Gerais, acima descrita, de modo que a apresentação dos dados será semelhante, apenas mais 
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sucinta, já que boa parte das explicações foram já de antemão feitas quando relativas às 

referidas lâminas mineiras. 

5.1 As matérias-primas da coleção de São Paulo 

No que toca às matérias-primas notamos uma diferença grande com relação às lâminas 

mineiras. O número de lâminas confeccionadas em granitóides (além de granitos e gnaisses) é 

bem maior em São Paulo, tendo sido confeccionadas nestas rochas 12 das 39 peças (10 das 30 

inteiras). Chegamos a uma porcentagem de 30,77% (33,33% das inteiras). Isso é algo próximo 

de um terço da coleção (e de fato das inteiras). Rochas básicas, como basalto e diabásio, 

também estão presentes, em 8 das 39 (5 das 30 inteiras) com porcentagem de 20,51% (12,82 

das inteiras). Há uma série de outras rochas, de difícil identificação sem a realização de 

lâminas petrográficas mas, certamente há algumas rochas verdes.  

Outro ponto interessante é a absoluta ausência de peças confeccionadas em hematita 

ou sillimanita. Não teria havido interesse das populações habitantes da atual região de São 

Paulo (onde há sillimanita e hematita) nestas matérias-primas? Talvez os artefatos de que 

dispomos foram produzidos por populações que estivessem fora dos domínios das referidas 

rochas, excluídos de possibilidades de obtê-las devido a rivalidades com grupos que 

dominassem as áreas de ocorrência das mesmas, ou que se interpusessem entre os dominantes 

das áreas-fonte e as áreas dos possíveis interessados. Estamos ainda longe de responder a 

estes questionamentos, mas são possibilidades que devemos ter em mente para tentar entender 

estas realidades. 

5.2 Os Tipos 

Com relação aos tipos, pudemos perceber que as peças de São Paulo, de modo geral, 

se apresentam semelhantes às de Minas Gerais, com poucas exceções (as quais veremos 

adiante), mas nem todas os tipos mineiros se encontram representados. O universo aqui 

abarcado aqui são as 30 peças inteiras, pertencentes às coleções Plínio Ayrosa, Coleção 026, 

Coleção 029, e coleções referentes aos Sítios Água Branca e Lambari II, situados no 

município de Casa Branca, interior de São Paulo, sítios que foram objeto de estudo do 
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mestrado de Camila Azevedo de Moraes pelo MAE-USP55. Através da análise destas peças 

observamos sua distribuição sob os seguintes tipos 

 

1) Lâminas trapezoidais (Alongadas) 

Com 11 peças, ou 36,7% da coleção de SP, são o grupo mais numeroso. De modo 

geral não diferem das de mesmo tipo em MG, com exceção de 2 peças. Uma delas é um 

exemplar pequeno e muito tosco (ABS-1495), com claros sinais dos lascamentos que a 

formataram, embora estejam um pouco recobertos por picoteamento (Ver fig 1, Anexo 9 p.1). 

Uma segunda é uma peça também pequena de uma matéria-prima realmente bela. É uma 

rocha metamórfica verde não identificada. Não conhecemos qualquer relato de lâmina 

confeccionada em tal matéria.(Ver fig. 2, Anexo 9 p.1). Notamos ainda uma preocupação com 

a forma um pouco menor, já que com exceção de 2 ou 3 peças a morfologia não segue 

estritamente o padrão da forma. Uma boa exceção é a peça 026-32/RGA-1325 (Ver fig. 3, 

Anexo 9 p.1). 

 

2) Lâminas triangulares 

Com 6 peças, ou 20%, são o segundo grupo mais numeroso. Estas diferem menos das 

triangulares descritas anteriormente, relativas a Minas Gerais (Ver fig. 4, Anexo 9 p.1, a peça 

026-25/4754/RGA-4/8), exceto talvez por ter talões menos rombos. Geralmente estes tendem 

a ter uma pequena faceta plana, muito embora, por vezes a secção transversal proximal tenda 

a ser circular, como esperado. Notamos ainda que a única peça que aparenta claramente ser 

uma miniatura encontra-se nesta categoria. Neste caso lembramos ainda que nem todas as 

características do tipo estão presentes. Seria o caso de um talão mais espesso do que o gume, 

o que ocorre apenas com as cordiformes e retangulares. Porém, a forma é bastante clara 

quanto ao tipo triangular. 

 

3) Lâminas elipsoidais (Estreitas)(Fig. 5, Anexo 9 p.1) 

Com 5 peças, ou 16,6% são o terceiro grupo mais numeroso. Curiosamente tem um 

número de peças bastante próximo do segundo tipo mais observado, em detrimento das 

retangulares, que nas coleções analisadas até então se encaixam nesta terceira posição, entre 
                                                 
55 Morais, C. A. Arqueologia Tupi no nordeste de São Paulo: um estudo de variabilidade artefatual 
Dissertação de Mestrado defendida em 2007. 
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os três mais numerosos. Como as demais lâminas deste tipo, há aquelas que apresentam o 

talão bem delgado, bem próximo de um gume, e outras com talão mais espesso, mantendo 

ainda assim a morfologia sub-elipsoidal. As lâminas elipsoidas largas não estão presentes. 

 

4) Lâminas semilunares 

Com 3 peças, ou 10%, formam a quarta categoria mais numerosa. Talvez sejam as 

lâminas mais claramente antrópicas aos olhos dos leigos, aqueles que provavelmente 

ajudaram a constituir estas coleções que por hora nos dedicamos a estudar, através de suas 

doações. Essa é uma categoria bastante ampla, que abarca morfologias mais ou menos claras 

de lâminas com a forma de meia-lua, ou de âncora. Ainda assim, uma destas lâminas é 

claramente diferenciada das outras duas (Peça X-549/026-14/029-18), havendo forma 

semelhante em Minas Gerais (Ver fig 6, Anexo 9 p.1). A despeito deste fato é interessante 

notar o quão significativo é este tipo em relação aos demais. Lembremos, no entanto, que o 

número menor de peças nesta coleção pode fazer parecer que estas lâminas sejam mais 

comuns do que inicialmente deveriam parecer. 

 

5) Lâminas retangulares (Largas) 

Contando com apenas 2 peças, ou 6,7% da coleção de SP, temos as retangulares. Uma 

delas é bastante típica (Ver fig. 7, Anexo 9 p.1, peça ABS-1496). A outra é menor, com 

bordos bem marcados. Esta seria a última das categorias tipicamente notadas nas lâminas de 

Minas Gerais. 

 

6) Lâminas diversas 

Esta categoria não é de fato um tipo e nem poderia sê-lo sob um título destes, sujeito a 

críticas contundentes e talvez indefensáveis. Agrupamos aqui 3 lâminas bastante distintas 

entre si, e também diversas em relação aos tipos anteriormente apresentados. Porém, como 

seriam apenas uma de cada tipo, não acreditamos ser proveitosa uma definição tipológica, de 

modo que as apresentaremos individualmente aqui, nestes 10% últimos da coleção. 

Primeiramente temos 2 delas que incialmente poderíamos colocar na categoria das 

trapezoidais alongadas, mas, devido a adaptações morfológicas muito claras, que acreditamos 

estar relacionadas ao encabamento decidimos discuti-las separadamente. Isso porque 
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acreditamos que estes instrumentos eram pensados tendo em vista a maneira de encabá-los, 

daí sua morfologia diferenciada. A própria maneira como se referem a estas peças nos dá 

indícios de que funcionava assim para os grupos Tupi pelo menos. O machado de pedra é o 

itaji . Já o trabalho de cortar com o machado é ji-yapa. Notamos que no trabalho com a 

ferramenta o prefixo ita (pedra) desaparece, o que pode nos indicar que o ato de cortar 

independe desta designação, ou seja, não é mais tão importante falar da pedra, mas do 

trabalho com o instrumento completo. Com isso, queremos dizer que o indígena sabia que 

fabricava a lâmina, e que esta era apenas uma parte do instrumento (parte essencial, é claro), 

de modo que pensava também no encabamento ao produzi-la. Assim, acreditamos que uma 

lâmina de morfologia diferenciada, claramente relacionada ao modo de encabar, talvez deva 

figurar em um grupo à parte das demais. 

Desta forma, poderíamos dizer, grosso modo, que as duas peças a que me referia 

poderiam ser ditas trapezoidais com estreitamento proximal e garganta suave e a outra, talvez, 

trapezoidal com garganta. (ver figs 8 e 9 do Anexo 9 p.1, respectivamente peças 026-53 e 

026-28)  

Uma terceira, bastante comprida e delgada, apenas forçosamente entraria na categoria 

das retangulares, pois apresenta um talão muito fino e convexo, de modo que a encaixamos na 

categoria destas outras peças (Ver fig 10, Anexo 9 p.1, peça X-910). 

5.3 Os Dados Numéricos das Coleções de São Paulo (Gráficos no anexo 6) 

Todo o conjunto tem comprimento variando entre 61 e 301mm, com 80% entre 88 e 

141mm. A largura varia entre 42 e 172mm, com 80% entre 51 e 69mm. A espessura varia 

entre 19 e 57mm, com 80% entre 29 e 40mm. O peso varia entre 60 e 1800g, com 80% entre 

264 e 714g. Os ângulos dos gumes ficam entre 70 e 140°, com 80% entre 85 e 90°. 

Os trapezoidais alongados têm comprimento variando entre 75mm e 282mm, estando 

80% entre 75 e 160mm, largura entre 42 e 85mm, estando 80% entre 57 e 85mm, espessura 

entre 30 e 47mm, estando 80% entre 30 e 42mm, e o peso variando entre 196 e 1538g, 

estando 80% entre 196 e 711g. O ângulo do gume fica entre 75 e 100° com 80% entre 85 e 

100°. 

Os triangulares têm comprimento entre 61 e 130mm, estando 80% entre 105 e 130mm, 

largura entre 35 e 62mm, estando 80% entre 48 e 62mm, espessura entre 19 e 39mm, estando 
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80% entre 32 e 39mm, e peso entre 60 e 455g, estando 80% entre 264 e 455g. O ângulo do 

gume fica entre 80 e 90°, com 80% entre 85 e 90°. 

Os elipsoidais estreitos têm comprimento entre 123 e 254mm, estando 80% entre 179 

e 254mm, largura entre 52 e 91mm, estando 80% entre 52 e 76mm, espessura entre 27 e 

57mm, estando 80% entre 27 e 39mm, e peso entre 256,5 e 1800g, estando 80% entre 256,5 e 

1307g. O ângulo do gume fica entre 85 e 90°, com os 80% na mesma faixa. 

Os semilunares, embora sejam apenas 3 peças, o que não nos permite fazer 

comparações estatísticas válidas, serão apresentados como os demais para seguirmos a mesma 

metodologia. Estes têm comprimento entre 114 e 170mm, estando 80% entre 114 e 131mm, 

largura entre 105 e 172mm, estando 80% entre 105 e 122mm, espessura entre 24 e 29mm, 

estando 80% entre 24 e 25mm, e peso entre 380 e 948g estando 80% entre 380 e 413g. O 

ângulo do gume fica entre 70 e 85°, com 80% entre 80 e 85°. 

Os retangulares largos, que contam com apenas 2 peças, não proporcionam validade 

estatística, de modo que vamos dar as medidas máxima e mínimas, apenas por questão 

metodológica. Têm comprimento entre 84 e 140mm, largura entre 57 e 63mm, espessura entre 

29 e 45mm e peso entre 275 e 714g. O ângulos dos gumes é de 85°.  

5.4 Comparação dos dados de SP com os de MG 

Primeiramente notamos já diferença nas mesuras da coleção como um todo. Nas 

coleções de São Paulo a amplitude (a variação entre a mínima e a máxima) das mesuras é 

quase sempre maior, com exceção da espessura, onde a amplitude é maior em Minas Gerais.  

No entanto, os 80%, das mesuras das peças de Minas Gerais encontram-se sempre com 

amplitude mais elevada que os 80% presentes nas mesuras referentes às coleções de São 

Paulo. Esta diferença pode estar relacionada ao número de peças analisadas (em Minas Gerais 

bem mais elevado), o que permitira a amplitude maior dentro dos 80%. Contudo, as mesuras 

da coleção de São Paulo, sempre tem o valor menor da faixa de variação mais próximo do 

valor mais elevado (este geralmente mais próximo do valor correspondente para as peças de 

Minas gerais), o que resulta na menor amplitude, e denota, em princípio, que as lâminas de 

São Paulo têm como padrão, ou seja, tem sua maior parte (os 80%), sendo formada por peças 

mais longas, largas, espessas e pesadas que as de Minas Gerais. Seria, assim, em princípio, 

uma coleção de peças mais robustas, o que poderia dar indícios de que o encabamento, 
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enquanto auxiliar na massa do machado (sobretudo no encabamento de tipo embutido), seria, 

talvez, um pouco menos importante para estas peças. 

A exceção a essa regra acontece com os semilunares, que se assemelham um pouco 

mais ás lâminas mineiras. Isso talvez indique que são lâminas “mais específicas”, que sejam 

mais semelhantes entre si, em qualquer parte, o que faz sentido, pensando que são marcadores 

culturais muito claros. Contudo, pode significar nada além de uma distorção, causada pela 

amostragem muito reduzida de lâminas de São Paulo. 

Referente aos trapezoidais alongados notamos a mesma tendência apontada para a 

coleção como um todo. 

Com os triangulares ocorre algo interessante com relação ao comprimento. Em São 

Paulo as lâminas são menores, tanto dentro da faixa geral de variação quando dentro dos 80%, 

mesmo se compararmos com os triangulares de gume reto de Minas Gerais, que são menores 

que os de gume convexo. No caso das coleções de São Paulo não fizemos estas separação, 

tanto por não sabermos se ela tem algum sentido real (e foi feita em Minas Gerais como um 

teste) quanto pelo fato de a amostragem ser pequena demais para que fosse feita a mesma e 

apresentassem ainda dados úteis estatisticamente. Para a largura, a espessura e o peso, embora 

a amplitude geral seja menor (o que pode ser causado, novamente, pelo número mais reduzido 

de peças analisadas), os 80% se mantêm próximo dos valores maiores, como indica a 

tendência geral da coleção, demonstrando que estas lâminas são ainda comparativamente mais 

robustas, dado que são menores que as de Minas Gerais de mesmo tipo. 

Em se tratando dos elipsoidais a diferença se mostra mais clara. No que toca ao 

comprimento observamos que os exemplares de São Paulo apresentam maior amplitude, e 

apresentam os 80% com valores bem acima dos apresentados pelas lâminas de Minas Gerais. 

Com relação à largura e à espessura, embora as lâminas de Minas Gerais apresentem maior 

amplitude, as de São Paulo se mostram mais próximas das maiores, sobretudo nos 80%, onde 

tanto a mínima quanto a máxima são maiores. Para o peso notamos que tanto a amplitude 

quanto os 80% são maiores para as lâminas de São Paulo, demonstrando claramente que são 

peças mais pesadas, o que corrobora a proposição inicial baseada na tendência geral da 

coleção como um todo, a de que as lâminas seriam mais robustas. 

Como as demais categorias (tipos) de lâminas de São Paulo apresentam números 

pouco representativos (devido ao número limitado de peças que se fizeram disponíveis) 
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acreditamos que seja contraproducente investir em comparações numéricas relativas às 

mesmas. Contudo, ainda assim, acreditamos que não é uma deficiência na amostragem que 

tenha mostrado como fica clara a distinção dos semilunares em relação aos demais tipos. Da 

mesma forma ocorre em Minas Gerais. 

5.5 Apontamentos Sobre as Coleções de São Paulo 

Com relação à maioria das relações diretas, como matérias-primas e tecnologia, 

morfologia e tecnologia ou tecnologia e encabamento não voltaremos a nos ater, pois as 

mesmas relações observadas quanto ao estudo relativo às lâminas de Minas Gerais são 

igualmente válidas para as lâminas do estado de São Paulo. 

Neste item nos ateremos às relações internas da coleção com seus dados adicionais, 

como as relações com os sítios ou cidades a que pertençam, quando possível, e também às 

relações externas, quais sejam, as relações entre estas coleções e as coleções de MG.  

Iniciamos tratando do material referente ao sítio Lambari II, situado no município de 

Casa Branca. 

Seria este exatamente o sítio que poderia nos fornecer as informações mais preciosas 

que permitiriam associar as morfologias às Tradições arqueológicas. Isso se deve ao fato de 

ser um sítio onde há comprovação da associação do material lítico em questão com a cerâmica 

Tupiguarani, com datação de 1.100 A.P. e sem “interferência” de material cerâmico 

relacionado a outra Tradição, como aconteceu em outros sítios estudados pela pesquisadora 

acima referida nos sítios do interior de São Paulo. 

Este sítio apresenta 3 peças inteiras, sendo uma delas, certamente, uma miniatura e 

outros 2 fragmentos de lâminas.  

As matérias primas contempladas são rochas básicas escuras, provavelmente diabásio. 

A morfologia das lâminas não é muito típica. As duas lâminas maiores, que se 

enquadram na categoria das triangulares apresentam um talão levemente plano (uma delas 

mais que a outra), de modo que uma observação de um desenho em plano poderia levar a crer 

que se encaixariam na categoria das trapezoidais alongadas (principalmente a de talão mais 

plano). Contudo, a secção transversal proximal, bastante mais próxima de circular, nos 

permite sanar esta possível dúvida. Esta é uma das características essenciais relativas a esta 

morfologia, muito embora seja também comum o talão ogival rombo, o que não ocorre nas 

lâminas deste sítio. Como a parte proximal está freqüentemente relacionada de forma mais ou 
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menos direta ao encabamento (sobretudo em se tratando deste tipo de lâmina em questão), 

poderia-se pensar que o encabamento das lâminas aqui fosse diferenciado do embutido 

convencional (o inicialmente pensado para este tipo de lâmina) já que apresenta um talão 

intencionalmente plano, o que é forçosamente mais custoso (já que o seixo, a forma principal 

de aquisição de matérias-primas para a produção destes artefatos, dificilmente apresentaria 

esta faceta plana desejada). Ainda assim, é difícil afirmar, pois, em princípio, em se tratando 

de um encabamento de tipo embutido, esse tipo de talão poderia até mesmo poupar esforço na 

escavação da cavidade destinada a receber este tipo de lâmina, muito embora esse esforço 

“economizado” tenha sido provavelmente menor que o empenhado na fabricação da lâmina 

com esta característica. Contudo, devemos lembrar também que uma lâmina, aparentemente, 

assim como acontece atualmente, estaria “prevista” para receber mais de um encabamento 

durante sua vida útil. Desta forma, talvez fosse um esforço compensável preparar uma lâmina 

um pouco mais para se perder menos tempo com os encabamentos posteriores. Lembramos 

ainda que estas variáveis, principalmente no que se refere à lâmina (que é o material com o 

qual efetivamente contamos) devem estar incorporadas e relacionadas a um traço específico 

do estilo tecnológico local. 

No que toca à tecnologia, podemos observar que não há, em princípio, muito cuidado, 

ou muito investimento no polimento, tecnologia que, sabemos, é muito dispendiosa. Isso se 

reflete na faixa polida relativamente limitada nas peças. Nem toda a parte distal está polida. 

Ainda assim são peças perfeitamente funcionais. O interessante é que as áreas polidas 

apresentam morfologias bastante diferentes. Esta constatação poderia nos levar a crer que 

foram artesãos diferentes que as fabricaram ou que o suporte (bacia de polimento) era 

diferente. Contudo, observando a secção distal das peças percebemos uma diferença 

significativa. Esta diferença, em se tratando de um mesmo gesto de vai-e-vem no sentido do 

eixo longitudinal da peça produziria estas áreas de polimento diferenciadas (Figs 1 e 2 do 

Anexo 9 p.2, respectivamente peças LabII-1153 e LabII-1149). 

No que se refere à miniatura, é importante reafirmar que aqui não se trata de algo feito 

por uma criança mas, talvez, para uma, podendo ainda, ser um artefato produzido por um 

adolescente, que não dominava perfeitamente todos os conhecimentos envolvidos no 

processo. Dizemos isto baseado na morfologia da peça. Não é uma morfologia típica, bem 

como as peças grandes e funcionais encontradas no mesmo sítio, porém ainda menos, a ponto 
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de ser difícil sua atribuição à categoria das trapezoidais alongadas ou à das triangulares. O 

ponto importante nesta (in)definição é o talão mais espesso que o resto do corpo, o que é 

inexistente nestas categorias. Talvez esta característica esteja relacionada ainda à dificuldade 

de fazê-lo de outra forma em um suporte tão pequeno ou, simplesmente, a um artesão que não 

estava preocupado em mostrar todas as características de uma peça de tamanho padrão na 

miniatura, pois talvez não fosse relevante. Este seria o caso das miniaturas de arcos 

presenteados a crianças recém nascidas, notados pelos cronistas e que podemos observar 

aqueologicamente no mobiliário funerário em um sepultamento do Piauí, exposto no museu 

da FUNDHAM. 

No que se refere às quebras presentes neste sítio, constatamos que uma delas não se 

assemelha a nenhuma das encontradas em Minas Gerais. O que podemos observar nestes 2 

fragmentos (Figs 3 e 4 do Anexo 9 p.2, respectivamente LabII-1150 e LabII-1152) é que o 

que nos restou foi nada além do fim de um processo de “destruição” voluntária dos artefatos. 

Assim concluímos devido ao fato de os mesmos apresentarem lascamentos claramente 

intencionais que apagaram os traços referentes à possível quebra acidental. Em um outro 

fragmento, podemos notar, uma quebra que revela um traço tecnológico específico, onde o 

gume polido atua como crista, que direciona e dita a forma da lasca, seja ela antrópica ou 

decorrente de lascamento térmico. Esta quebra é a única que poderia ser decorrente do uso, e 

se assemelha a uma quebra presente em Andrelândia (Fig 5 do Anexo 9 p.2, peça ABS-908). 

O outro sítio, também do município de Casa Branca e analisado por Camila Morais, 

que apresenta lâminas, é o Água Branca. Este seria um sítio cuja classificação não caberia nas 

categorias fechadas de Tradição, no que toca ao material cerâmico, pois apresenta fragmentos 

mais ou menos “típicos” de diferentes tradições, como Aratu, Uru e Tupigurani.  

Um ponto que aqui nos interessa neste sítio é o fato de apresentar 6 lâminas inteiras e 

6 fragmentadas, o que nos proporciona subsídios importantes para refletirmos sobre a 

tecnologia, a morfologia e até mesmo a tafonomia. 

Em relação ás matérias primas notamos uma distribuição interessante, pois há 3 delas 

confeccionadas em granito/gnaisse e pelo menos outras 2 possivelmente confeccionadas em 

rochas básicas, estas porém, muito intemperizadas. Não conseguimos saber o posicionamento 

das mesmas no sítio, já que não se encontra na referida dissertação ou em publicação da 

autora. Seria interessante pensar, no entanto, se a pátina fortemente presente em algumas 
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peças estaria relacionada às propriedades físicas das rochas sob as quais foram produzidas as 

lâminas ou se esta alteração diferenciada estaria relacionada ao contexto pós deposicional das 

mesmas. 

No que toca às tecnologias notamos que há, em princípio, predominância de lâminas 

picoteadas e polidas em detrimento das completamente polidas. Estas últimas são 2, sendo 

que uma delas apresenta ainda um picoteamento vestigial, não completamente encoberto pelo 

polimento final. Contudo, 2 outras lâminas apresentam vestígios de polimento em toda 

extensão das mesmas. Infelizmente ambas têm suas superfícies tão alteradas que fica 

impossível dizer se foram completamente polidas e perderam parte do polimento pela ação do 

intemperismo ou se o polimento que restou estava restrito a determinados pontos das mesmas. 

O que podemos concluir com estas informações de fato é que houve um investimento 

relativamente alto no polimento, bastante maior do que o observado no sítio Lambari II. 

Em relação à morfologia, percebemos alguma regularidade, exceto em uma das peças, 

que é a menor delas, a qual é irregular até mesmo na distribuição da tecnologia (Ver fig 1 do 

Anexo 9 p.1) Já diretamente falando dos tipos fica clara a precedência dos trapezoidais 

alongados. São 4 as lâminas deste tipo (incluindo a pequena lâmina acima referida), uma 

elipsoidal estreita e uma retangular. Como anteriormente dito, estes tipos não priorizam um 

determinado encabamento. Todavia, a lâmina retangular, bastante típica, se prestaria bem a 

um encabamento de tipo dobrado ou trespassado, apresentando a parte proximal toda 

picoteada, o que se prestaria à preensão, através do próprio cabo (em um encabamento de tipo 

embutido) de cêra e encordoamento (no caso de um encabamento dobrado) ou a um 

encordoamento de apoio (em um encabamento dobrado ou trepassado). 

Capítulo 6.  Notas sobre atribuição cultural das lâminas. 

Dentre as mais de 400 peças que se fizeram disponíveis para análise, sendo que a 

maioria era proveniente de coleções particulares (antes de incorporarem o acervo do MNHJB-

UFMG), menos de 15% apresentavam alguma referência com relação ao local de origem. 

Com algum trabalho de pesquisa conseguimos recuperar mais informações sobre as peças, de 

modo que mais que dobramos essa porcentagem, chegando 32,56%. Ainda assim, quase todas 

estas que apresentavam alguma informação de procedência, apresentavam apenas o 

município. Algumas poucas apresentam sítio de origem, sem estar especificado, no entanto, o 
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contexto arqueológico em que foram encontradas, como dados estratigráficos e demais 

informações relevantes sob este aspecto. Isso nos deixa poucas informações para tentar fazer a 

devida atribuição cultural. Contudo, acreditamos que, com algum esforço, podemos fazer 

algumas observações com relação a esta possível atribuição.  

De fato, o que pudemos notar é que algumas das peças encontradas na região de Lagoa 

Santa apresentam uma forma pouco comum no resto do Estado; as cordiformes. Os sítios de 

origem destas apresentaram também datações bastante recuadas no tempo e, embora outras 

formas tenham sido encontradas no local, estas especificamente, parecem estar associadas a 

períodos mais antigos de ocupação, devido à maior profundidade em que foram encontradas 

(cerca de 2m de profundidade) e, sobretudo, pelo fato de não ter sido encontrada cerâmica 

associada. Estas peças apresentam apenas lascamentos e polimentos visíveis, diferindo assim 

do resto do conjunto, que apresenta também picoteamento. 

As peças de formato triangular, estas já bastante comuns em outras regiões, também 

permitem fazer algumas observações com relação à atribuição cultural. Dentro das peças que 

se enquadram nesta categoria temos algumas procedentes da região de Lagoa Santa. Estas 

foram encontradas associadas à cerâmica, no caso, cachimbos, não tendo, todavia, ficado 

muito clara a relação estratigráfica entre elas. Porém é notório o fato de não ter sido 

encontrada cerâmica decorada no local, o que pode nos dar indícios de que esteja associado a 

um grupo Gê, ou mesmo pré-Gê (Tradições Uru, Aratu ou Itararé-Taquara no Sul). Outro 

ponto talvez nos ajude a pensar nessa assoiação, são as lâminas procedentes de Pitangui, na 

região central do estado. Das 11 peças inteiras (sendo 14 no total) 7 são triangulares, ou seja, 

mais de 60% (63,64%). As outras categorias são bem menos representativas neste contexto, 

sobretudo, justamente, as trapezoidais, com apenas uma, representando cerca de 10% da 

referida coleção. Sabemos que não é uma coleção que permita fazer conjecturas sólidas, já 

que são baseadas nesta amostragem, pequena para ser considerada estatisticamente confiável 

mas que, talvez, possa nos indicar alguma tendência. A despeito disso, lembramos que já 

foram observados machados com esta forma em sítios Tupigurani, como no sítio Caretinhas, 

em Andrelândia - MG ou mesmo no sítio Lambari II, em Casa Branca – SP. No caso deste 

último sítio observamos um dado importante, pois ele apresenta 3 das lâminas deste tipo das 

coleções de São Paulo (num total de 6 e sendo uma delas uma miniatura) e, uma quarta, 

pertence ao município de Caconde – SP, situado em uma região próxima ao município de 
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Casa Branca, zona de ocupação Tupiguarani. Ainda assim, no sítio Água Branca, desde 

município, a cerâmica, apresenta características de cerâmicas Gê, algo que poderia explicar 

lâminas que seriam, em princípio Gê, presentes neste sítio. Notemos também que estas 

lâminas triangulares são menores que as lâminas de mesmo tipo encontradas em Minas 

Gerais. Outro ponto que corrobora a hipótese de associação das lâminas triangulares a grupos 

Gê, muito embora apareçam em sítios Tupiguarani, é o fato de uma das lâminas mais típicas 

da coleção de São Paulo ser proveniente de Mogi das Cruzes, cidade que proporcionou uma 

lâmina semilunar, esta sim, claramente atributo cultural Gê. Muito embora sejam conhecidos 

sítios Gê em regiões próximas a Mogi das Cruzes, podemos admitir a possibilidade de que 

esta lâmina tenha sido levada pra lá por algum grupo Tupi, já que não dispomos de 

informações sobre o sítio de origem.   

Associados à cerâmica Tupiguarani temos também os machados de forma trapezoidal. 

Estes, bem como os triangulares e retangulares largos, estão igualmente presentes em outras 

regiões do país e, freqüentemente, são bem trabalhados. Foram encontrados associados a 

cerâmicas Tupiguarani embora possam ser encontrados também freqüentemente em regiões 

de ocupação Gê, permanecendo, portanto, duvidosa qualquer afirmação a respeito desta 

morfologia enquanto atributo cultural Gê ou Tupiguarani. Para ilustrar o fato de como 

algumas vezes fica mais complicada a atribuição cultural, tomemos como exemplo o caso do 

sítio Água Branca (Casa Branca – SP), onde há 4 destas lâminas. Dado o padrão de dispersão 

dos artefatos no sítio a autora (Camila Morais) propõe que o sítio teria muita semelhança com 

o padrão dos grupos Macro-Gê de moradia. No entanto, há também fragmentos cerâmicos 

comumente associados à Tradição Tupiguarani dentre estes vestígios. Talvez este sítio 

represente, portanto, um sítio de população Macro-Gê influenciado de alguma forma pelo 

contato com algum grupo portador de cerâmica afiliada à Tradição Tupiguarani. 

As demais peças do universo que compreende as coleções de São Paulo indicam 

alguma semelhança com as coleções de Minas Gerais pois, aparentemente há uma 

precedência clara das duas principais categorias presentes em Minas, as Trapezoidais 

Alongadas e as Triangulares. Contudo, as semelhanças terminam aí. A precedência das 

trapezoidais alongadas sobre as triangulares é muito mais clara. Elas representam 36,7% da 

coleção de São Paulo. É já uma margem expressiva se compararmos com as lâminas de Minas 

Gerais, onde este tipo de lâmina representa 27,8% da coleção. O que é significativo aqui 
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também é o fato de que as triangulares representam apenas 20% das coleções de São Paulo, 

seguidas de perto pelas elipsoidais. Em Minas Gerais, em se tratando das triangulares e 

elipsoidais a diferença é gritante com relação a São Paulo, com as triangulares, o tipo mais 

presente, representando 28,9% e as elipsoidais estreitas com apenas 6,7%. Talvez possamos 

corroborar a proposta apresentada na Introdução, onde percebemos as trapezoidais alongadas 

em maior número em zona de ocupação prolongada Tupiguarani, e as triangulares em zona de 

ocupação mais antiga Gê. É, no entanto, ainda difícil explicar esta constatação. 

As lâminas retangulares largas apresentam uma situação semelhante aos acima 

mencionados, podendo estar presente em contextos Tupiguarani ou Gê. Na coleção de 

Pitangui - MG, por exemplo, há 3 lâminas deste tipo, representando cerca de 27% da coleção 

que é também a sua representatividade geral para o Estado. Já nas coleções de São Paulo, elas 

não passam de 6,7%, o que as aproximaria talvez a um atributo cultural Gê. Todavia é notória 

sua presença no sítio Água Branca (Casa Branca – SP), com uma lâmina bastante típica. O 

que complica ainda um pouco mais a atribuição desta forma a um grupo qualquer é o fato de 

se apresentar eventualmente também em sambaquis, sendo, neste caso, em geral, quase 

totalmente polidos. 

Por hora, com relação aos triangulares, trapezoidais, e retangulares, podemos concluir 

apenas que parecem estar associados aos grupos ameríndios mais recentes, embora os 

números apontem para uma maior concentração de lâminas triangulares e, em alguma medida, 

as retangulares largas, em áreas de ocupação prolongada Gê, e as lâminas trapezoidais 

alongadas em áreas de ocupação mais antiga Tupi. Diante desta inconsistência de afiliação 

cultural, uma questão que se poder propor seria: estariam estes tipos mais relacionados a 

questões regionais do que propriamente culturais?  

Sobre as demais formas não há quaisquer informações a acrescentar com relação à 

atribuição cultural. 

Capítulo 7.  As mãos-de-pilão de Minas Gerais. 

No presente capítulo iniciaremos as reflexões sobre as mãos-de-pilão, de Minas 

Gerais. Iniciamos tratando do conjunto do estado e, em seguida, sobre as coleções específicas. 

A coleção toda conta com peças da região central de Minas Gerais, provenientes da coleção 

do Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais 



100 

(22 peças, sendo 16 inteiras) e peças da Zona da Mata, da região de Andrelândia, pertencentes 

ao acervo do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas (20 peças, sendo 10 inteiras). 

Tendo como base o conjunto representado pelas 26 peças inteiras, suas morfologias e 

as tecnologias observáveis empregadas em sua fabricação, pudemos dividi-las em categorias 

tipológicas. Os fragmentos, pré-formas e esboços foram também muito úteis na compreensão 

dos processos e tecnologias empregados. 

7.1 As matérias-primas 

A maioria das mãos-de-pilão de Minas Gerais, assim como as lâminas polidas, foi 

fabricada sobre rochas verdes. Totalizam cerca de 67% (18 peças). Como estas rochas já 

foram discutidas no texto ao tratarmos das lâminas polidas, não entraremos nesta questão 

novamente. Contudo, podemos perceber algumas diferenças importantes com relação às 

escolhas de matérias-primas entre as lâminas e as mãos. 

Primeiramente observamos que a predominância das rochas verdes não é tão grande 

para as mãos (67% contra 90% das lâminas). As rochas como o granito e o gnaisse são melhor 

representadas, em torno de 15% (4 peças). Notamos ainda que há presença de rochas 

metamórficas muito resistentes, como o quartzito (2 peças). Nestas observamos um pólo “B” 

muito plano e polido, aparentemente pelo uso. Por outro lado observamos a total ausência de 

hematita e sillimanita, importantes para as lâminas (embora incomuns). A ausência da 

hematita, a despeito de sua disponibilidade na região central, próxima a Belo Horizonte, 

talvez possa ser explicada pela relativa facilidade com que esta matéria deixe vestígios na 

matéria trabalhada. Não seria apreciado que os alimentos consumidos adquirissem gosto e 

coloração férricos, levando em conta que as mãos processariam os mesmos. Já a sillimanita 

poderia estar ausente devido a sua clara apreciação para a confecção das lâminas polidas (em 

detrimento das mãos) - que está bem atestada - ou, devido a uma característica de 

performance da sillimanita. Esta não se presta ao picoteamento (se fragmentando muito, sem 

controle), que seria, em última instância, a forma de trabalho a que corresponderia o uso da 

mão. 

Excetuando-se as informações acima relacionadas, não foi possível perceber mais 

relações entre as matérias-primas e outras características das peças, devido à dificuldade de 

diagnosticar propriamente as rochas (muitas delas muito intemperizadas) e da ausência de 

trabalhos experimentais que se dedicassem a um estudo sobre as marcas de uso. 
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7.2 Os tipos 

Com relação às tipologias pudemos definir 4 tipos, baseados nas 26 peças inteiras das 

coleções de Minas Gerais. Os dados numéricos para os tipos, novamente, estão em um item à 

parte, de número 6.3, para que não prejudiquem a fluência do texto. 

 

1)Mãos Triangulares (Anexo 10 p.1) 

Totalizam 15 peças, ou 57,7% das coleções em questão, obviamente se configurando 

como a categoria mais freqüente. 

Um corte longitudinal apresentaria uma forma sub-triangular. Apresenta a parte 

proximal entre sub-cônica e sub-ogival. Nestas, a medida da parte proximal será sempre a 5 

milímetros abaixo da extremidade proximal, caso contrário a medida seria sempre zero. Um 

corte transversal apresenta uma forma elipsoidal em 46,7% das peças (7 delas), e circular nos 

53,3% restantes (8 peças). As de secção circular tendem a ser mais bem trabalhadas, 

apresentando, a maioria, um polimento que recobre toda sua superfície. Nas de secção 

elipsoidal o tratamento de superfície é geralmente substituído por um alisamento, ou mesmo 

um picoteamento com polimento que não o encobre totalmente. 

 

2)Mãos Trapezoidais (Anexo 10 p.1) 

Totalizam 7 peças, ou 26,9% das coleções, aparecendo como a segunda categoria mais 

representada, ainda que apenas como menos da metade das peças com que conta a maior 

categoria. 

Um corte longitudinal apresenta uma forma sub-trapezoidal, representando o maior 

dos lados paralelos o pólo “B” e o menor o pólo “A”. A secção transversal é majoritariamente 

elipsoidal (71,4% ou 5 peças), sendo os restantes de seção circular e quadrangular (28,3% 

cada uma das 2 peças). Contudo, vale lembrar que a peça de secção circular é excepcional; 

grande e com polimento fino e brilhante (Anexo 10 p.1). Talvez represente um tipo específico 

de mão, pois notamos ainda que a relação comprimento máximo/largura máxima gira em 

torno de 2/1 nas normais e 6/1 no caso específico desta mão. 

 

3)Mãos Piriformes (Anexo 10 p.1) 
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Totalizam 3 peças, ou 11,5% das coleções, se apresentando como uma categoria pouco 

representativa, mas, talvez, uma das mais características, sinal de maior voluntarismo. 

Um corte longitudinal apresenta forma semelhante a uma pêra, só que mais alongada a 

sua parte mais estreita. Têm aparentemente secção transversal circular (2 peças, ou 67%), 

sendo apenas uma delas, bastante tosca, de secção sub-quadrangular. Como dificilmente se 

encontram seixos ou blocos com esta morfologia é de se crer que seja uma forma muito 

especificamente desejada, o que pode ser corroborado com o fato de que não há vestígios de 

picoteamento, tendo um polimento fino (ou pelo menos um alisamento) coberto toda a 

superfície das peças. 

 

4)Mãos Cordiformes (Anexo 10 p.1) 

Dispomos de apenas uma peça (3,9% do total) que pertença a esta categoria mas, 

como apresenta uma morfologia muito diversa das demais (o que coloca em discussão até 

mesmo sua real função), decidimos que deveria figurar uma categoria à parte. 

Um corte longitudinal apresentaria uma forma que lembra um coração humano, só que 

com a parte mais estreita terminada em face plana. Tem secção sub-quadrangular. Sua 

morfologia é quase oposta às demais peças. Sua parte mais espessa seria exatamente a 

proximal e a parte com claros e fortes sinais de uso (pólo “B”) seria estreita. 

7.3 Dados numéricos 

O conjunto tem comprimento máximo variando entre 63 e 492 mm, estando 80% entre 

77 e 308mm. Diâmetro máximo entre 22 e 89 mm estando 80% entre 53 e 77mm. Diâmetro 

distal entre 16 e 85mm com os 80% entre 44 e 72mm. Diâmetro mesial entre 19 e 86 cm, com 

80% entre 40 e 67mm. Diâmetro proximal entre 7 e 54mm, com 80% entre 10 e 35mm. O 

peso varia entre 48 e 2700g, estando 80% entre 529,5 e 2700g (com o peso puxado um pouco 

para cima devido ao fato de faltar o peso de 3 peças, as quais, tomando como base suas 

medidas, comparando às demais peças, estariam com o peso acima de 530g) 

As triangulares têm comprimento máximo entre 77 e 492mm, com 80% entre 77 e 

201mm. Diâmetro máximo entre 22 e 89mm, com 80% entre 60 e 68mm. Diâmetro distal 

entre 16 e 85mm, com 80% entre 47 e 64mm.  Diâmetro mesial entre 19 e 86, com 80% entre 

52 e 62mm. Diâmetro proximal entre 7 e 35mm, com 80% entre 9 e 21mm. Peso entre 298 e 
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2700g, com 80% entre 540 e 2700g (falta o peso de 3 peças, sendo uma delas das maiores, e 

outras duas intermediárias, por isso o peso foi puxado para cima). 

As trapezoidais têm comprimento máximo entre 63 e 308mm, com 80% entre 63 e 

207mm. Diâmetro máximo entre 53 e 85mm, com 80% entre 63 e 85. Diâmetro distal entre 39 

e 72mm, com 80% entre 50 e 72mm. Diâmetro mesial entre 50 e 80mm, com 80% entre 50 e 

67mm. Diâmetro proximal entre 20 e 54mm, com 80% entre 20 e 52mm. Peso entre 559,5 e 

1759,7g, com 80% entre 559,5 e 1220g. 

As piriformes têm comprimento máximo entre 166 e 301mm, com 80% entre 166 e 

170. Diâmetro máximo entre 64 e 77mm, com 80% entre 64 e 69mm. Diâmetro distal entre 54 

e 70, com 80% entre 54 e 55mm. Diâmetro mesial entre 50 e 57mm, com 80% entre 50 e 

52mm. Diâmetro proximal entre 20 e 34mm, com 80% na faixa dos 34mm. Peso entre 928,3 e 

1780g. 

A cordiforme tem comprimento máximo de 87mm. Diâmetro máximo de 50mm. 

Diâmetro distal de 22mm, mesial de 45mm e proximal de 35mm, pesando 266,6g. 

7.4 Considerações sobre os dados 

Quanto às matérias-primas, pouco temos a acrescentar, dadas as atuais condições, 

como acima mencionamos. Acreditamos que seria interessante um estudo que se debruçasse 

sobre as marcas de uso, pois, aparentemente há várias destas nos bordos que separam o pólo 

“B” da superfície geral das peças.(Figs 1 a 4 do Anexo 10 p.2) 

A relação da morfologia com a tecnologia parece passar pela preensão, porque a 

superfície geral das peças não apresenta quaisquer detalhes. Mesmo o tratamento de superfície 

é, de modo geral, homogêneo. 

Ainda com a morfologia, agora relacionando-a às marcas de uso, observamos que há 

um pólo mais largo, que quase sempre carrega marcas de uso, e um pólo mais estreito que, 

mesmo nas mãos de morfologia triangular, cuja área não é uma superfície plana, 

freqüentemente também apresenta (Figs 5 e 6 do Anexo 10 p.2). São 11 peças entre as 26 que 

apresentam vestígios de uso também no pólo “A”, ou seja, 42% da coleção. Ainda assim, 

lembro que esta informação simplesmente não estava disponível para quase todas as mãos da 

coleção do NPA, o que poderia elevar ainda mais essa porcentagem. Dado esta constatação 

podemos dizer que estes são instrumentos “bipolares”. 
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Parece claro, no entanto, que os usos dos dois pólos é diferenciado. As marcas que 

ambos apresentam são diferentes. Geralmente aparecem mais suaves nos pólos “A”. Talvez a 

parte mais larga se destine a fazer a parte mais pesada do trabalho, processando as partes 

maiores da matéria trabalhada. A parte mais estreita se destinaria a dar um tratamento mais 

fino, homogeneizando a matéria processada mais finamente ou, a trabalhar outras matérias 

mais delicadas eventualmente. 

Mesmo nas mãos cordiformes, que tem uma morfologia “inversa” às demais, com a 

parte mais utilizada sendo a mais estreita, esta característica do uso de ambos os pólos 

permanece. Em sua parte mais larga há vestígios de possível uso para maceração de pigmento, 

possivelmente com o objetivo e obter um pó fino. 

Com relação às medidas podemos observar alguns aspectos interessantes. Embora o 

comprimento máximo varie em um largo espectro, mesmo nos 80% (variando 231mm), o 

diâmetro máximo não apresenta a mesma variação. Há uma concentração entre 53 e 77mm, 

onde se encontram os 80% (24mm de variação). Contudo, 61,5% se encontram na faixa dos 

60mm (entre 60 e 69mm) de diâmetro máximo. Esta parece ser a medida mais procurada. 

Talvez peças muito mais espessas fossem contraproducentes, desajeitadas para preensão, 

pesadas demais, ou simplesmente não adequadas ao uso como mão-de-pilão (considerando 

que o pilão teria uma largura limitante). Além disso, pode ter sido mais difícil conseguir 

matéria-prima adequada para a produção de mãos mais espessas, já que boa parte das mesmas 

provavelmente foi produzida sobre seixos de morfologia próxima da desejada. 

Com relação à parte distal - a principal parte ativa – podemos perceber que 80% tem 

entre 44 e 72mm de diâmetro. Se compararmos com o diâmetro máximo, que se apresenta 

sempre no terço distal da peça (com exceção das cordiformes, é claro), com 80% entre 53 e 

77mm, poderíamos dizer que esta parte não ativa estaria “sub-aproveitada”, que simplesmente 

existisse por convenção ou, o que seria mais provável, teria papel importante na massa do 

objeto. Esse papel importante da massa é corroborado pelas medidas dos diâmetros mesiais, 

cujos 80% (entre 49 e 74mm) são também superiores às da área realmente ativa do artefato. 

Fica claro assim que boa parte do artefato é destinada a proporcionar massa, se configurando, 

portanto, como zona neutra. 

Quanto ao peso, podemos observar algo curioso: há 2 agrupamentos nítidos de peso. 

São 6 peças na faixa dos 500 a 600g e 7 peças na faixa de 1100 a 1280g. As primeiras 
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correspondem igualmente a uma faixa de comprimento de 99 a 113mm e as segundas entre 

133 e 217mm. Talvez estejam relacionadas a funções diferentes. 

Um último ponto interessante diz respeito à função utilitária das mãos. Como seria 

mais fácil produzi-las em madeira, poderia-se pensar que as produzidas em pedra fossem 

apenas itens de prestígio, não destinadas a atividades mundanas. Pode ser. Contudo, o fato de 

14 peças apresentarem acidentes, provavelmente decorrentes do uso, leva-nos à constatação 

de que eram itens utilitários. Esta interpretação não é excludente com a hipótese de item de 

prestígio. Assim, talvez fossem itens usuais, mas apenas para uns poucos, em algumas 

situações específicas, ou no preparo de matérias específicas. 

7.5 Breve comparação entre as coleções de Minas Gerais. 

Embora os números de peças em cada coleção individualmente não sejam 

estatisticamente muito adequados, as comparações podem nos levar a perceber algumas 

tendências. 

As mãos do centro do estado são divididas, sobretudo, entre os dois maiores grupos, a 

saber, as triangulares e as trapezoidais, com uma discreta precedência das primeiras. Das 16 

inteiras são 7 triangulares e 6 trapezoidais. Em número são seguidas (a certa distância) por 2 

piriformes e a única cordiforme das coleções. A maioria possui também a secção transversal 

elipsoidal (9 das 16, seguidas de 4 circulares e 3 quadrangulares). Quanto à tecnologia 

empregada percebemos que um polimento mais cuidadoso, que encobre toda a peça, está 

presente em 8 delas. 

As mãos da região de Andrelândia são majoritariamente triangulares. Das 10 peças 

inteiras 8 são deste tipo, com 1 trapezoidal e 1 piriforme. As secções transversais são também 

diversas das do centro, com predominância das circulares, em 7 das 10 peças. Ainda não 

sabemos as razões que levam a esta diferença, quer se deva à forma como as matérias-primas 

se apresentam nas referidas regiões, ou a atributos culturais. Talvez seja relevante mencionar 

que entre as 7 de secção circular 6 são triangulares. A outra é piriforme.  

Já no caso das mãos do centro, 2 das quatro circulares são também triangulares, sendo 

uma outra piriforme e a última, uma trapezoidal excepcional, com polimento brilhante, 

anteriormente mencionada. 
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No Sul (Andrelândia-MG) o polimento por toda a superfície geral está presente em 7 

das 10 peças (ou 70%, contra 50% das peças do centro), mostrando que, como no caso das 

lâminas polidas, o polimento de toda superfície era mais desejado nesta região. 

Talvez estes dados apontem também para peças triangulares sempre tendendo a 

secções circulares e, talvez, com polimento mais cuidadoso, pois destas, em Andrelândia, 6 

são completamente polidas. 

Capítulo 8. As mãos-de-pilão de São Paulo 

Observamos que, de modo geral estas peças são bem menos comuns que as lâminas. 

Nas coleções de São Paulo não é diferente. As peças analisadas pertencem às coleções Plínio 

Ayrosa, coleção 026, coleção 029 (estas duas últimas provenientes do Museu Paulista) e 

coleção pertencente ao sítio Água Branca (Casa Branca – SP). Infelizmente, além de um 

número reduzido de peças (apenas 10), estas coleções referentes ao estado (que, de acordo 

com a documentação, seriam as que apresentariam maiores quantidades de peças do interior, e 

por isso escolhidas) apresentaram um número elevado delas fragmentas. De fato, peças 

inteiras foram apenas 4, de morfologias diversas. Contudo embora o número seja bastante 

limitado, permitiu perceber algo interessante que é, em alguma medida, uma semelhança entre 

o material de Minas Gerais e São Paulo: 2 dos tipos observados em Minas Gerais estão 

presentes. As trapezoidais e elipsoidais estão representadas aqui, e há uma peça que parece se 

situar entre uma triangular e piriforme, claramente mais triangular, apenas com um leve 

alargamento distal. Já as cordiformes, exatamente a morfologia que estaria relacionada aos 

períodos mais antigos de ocupação dos abrigos na região central de Minas Gerais estão 

ausentes.  

Assim as informações importantes que pudemos retirar destas coleções são sobretudo 

no que toca à tecnologia, procedência das peças, e sua possível atribuição cultural. 

A mão-de-pilão elipsoidal (peça X-831), confeccionada em gnaisse, bastante robusta, 

em cuja morfologia e tratamento de superfície não houve grande investimento (dado que é 

apenas alisada), foi encontrada no município de São João da Boa Vista - SP, situada próxima, 

e a sudeste de Casa Branca – SP, região de ocupação Tupi, em princípio, dado que há pelo 

menos 2 sítios associados à Tradição Tupiguarani na cidade. Esta é também a menor das 

mãos-de-pilão inteiras, e apresenta marcas fortes de golpes, possivelmente relacionadas ao 
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uso. Sua robustez, pouco investimento estético e marcas fortes de golpes nos levam a crer que 

tenha sido um artefato de uso cotidiano, talvez destinado a moer algum tipo de grão mais 

duro, como o milho talvez. 

A mão-de-pilão trapezoidal, a qual, como uma das modalidades apresentadas quando 

referimo-nos às mãos-de-pilão de Minas Gerais, tem secção transversal circular, se 

apresentando, portanto, com forma próxima de cilíndrica, é confeccionada sobre uma coluna 

de basalto, que foi polida. Foi encontrada no município de Glicério - SP, na margem esquerda 

do rio Tietê, vizinho do município de Coroados - SP, cujo nome está relacionado a grupos Gê, 

que, ao que tudo indica, habitavam a região. Isso também se observa pela toponímia, com o 

nome de um rio e de uma cidade (Coroados), assim como o nome de outro rio próximo, o 

Cainganga, que corrobora a idéia, e que associa possivelmente (como em um relatório da 

“Commissão Geographica e Geologica do Estado de São Paulo” iniciada em 1886) estes 

coroados aos Kaingang. Além disso, estes se situam entre os municípios de Promissão, 

Lins e Guararapes, onde há sítios atribuídos à Tradição Itararé-Taquara (Macro-Gê). 

Assim, acreditamos tratar-se de uma mão-de-pilão associada a grupos Gê. Como não 

apresenta marcas claras de uso, talvez tenha sido confeccionada como item de prestígio. 

Já a peça de morfologia um pouco diferenciada, que seria triangular, mas com um 

suave alargamento distal (que a aproxima das piriformes) é proveniente do município de 

Ribeirão Bonito – SP, confeccionado em rocha escura (basalto ou gabro). Há marcas de uso 

em ambos os pólos, o que nos mostra que era um instrumento bipolar, como podemos 

observar em outras peças, e que demonstra que uma granulometria baixa (do material a ser 

moído) era desejada pelos usuários da mesma. Seu tamanho excepcional para um mão-de-

pilão de pedra (50cm) poderia levar a crer que fosse um item de prestígio apenas, o que as 

marcas nos pólos nos mostram ser improvável. Este tamanho é um tamanho que é compatível 

com algumas mãos-de-pilão de madeira utilizadas atualmente, o que torna este artefato 

realmente algo excepcional. 

Finalmente temos uma outra peça de tamanho também excepcional, um pouco menor 

que a acima analisada (46cm), proveniente de Indaiatuba – SP. Sua morfologia é bastante 

mais regular, com uma intencionalidade da forma, principalmente no que se refere ao pólo B, 

que realmente dá a ela um aspecto estético interessante. Aliás, não restam dúvidas a respeito 

do apelo estético, pois a peça está completamente polida (picoteamento apenas vestigial, não 
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completamente encoberto pelo polimento posterior), é muito regular e apresenta uma 

delimitação muito clara entre o pólo B e a superfície geral, formando como que uma carena. 

Apresenta picoteamento, provavelmente associado ao uso, em ambos os pólos. No pólo B 

apresenta ainda estrias bastante claras de uso que mostram que, embora haja claro 

investimento estético (e em se tratando de uma peça deste tamanho sabemos que é um 

investimento alto, já que a peça é totalmente polida) - o que poderia levar a pensar que ela 

fosse apenas um item de prestígio, não destinado ao uso – a peça foi utilizada. 

Quanto às quebras, todas observadas a partir do material proveniente do sítio Água 

Branca (Casa Branca – SP), notamos que duas delas provavelmente são resultados de 

destruição voluntária, pois ambas se encontram fragmentadas em dois eixos. São quebras 

mais ou menos regulares (semelhantes a cortes) em sentido longitudinal e transversal. Em 

uma delas há inclusive 2 lascamentos “recentes”, com pátinas bem menos fortes que o resto 

da peça.(Ver fig 6 do Anexo 9 p.2, peça ABS-802) 

Um outro tipo de quebra que pudemos observar seria uma quebra “em degrau”, que 

inicialmente se parece com uma quebra em corte e se escalona em direção a uma das 

“laterais” (do centro do eixo maior da peça inteira até uma das bordas, ou superfície externa 

da mesma).(Ver fig 7 do Anexo 9 p.2, peça ABS-986) 

Finalmente temos uma quebra que, provavelmente está associação à ação do fogo. 

Nesta peça (Ver fig 8  do Anexo 9 p.2, peça ABS-1161) há um quebra em corte, e uma quebra 

posterior, em cuja superfície a pátina é bem mais fraca, que parece decorrente de um 

lascamento térmico. Nota-se ainda que esta peça é muito regular e possui um polimento muito 

fino. 

Uma outra peça, quebrada, mas cuja importância não reside na quebra, já que é uma 

quebra em corte comum, é a peça ABS-1499 (Ver fig 9 do Anexo 9 p.2), que é um fragmento 

proximal (próximo-mesial?) de uma peça bastante robusta, porém um tanto diferente, dado 

que sua secção transversal aponta uma poligonaridade interessante, diferente de qualquer 

outra e que, embora seja polida, tem um aspecto tosco, semelhante a uma outra peça inteira, 

pertencente a um município próximo, São João da Boa Vista – SP (peça X-831), da qual já 

falamos acima. Essa semelhança talvez tenha a ver com a necessidade de peças robustas, 

utilitárias, nas quais não fosse necessário um grande investimento estético. Seria esta uma das 

características de algumas das mãos-de-pilão (Tupis?) da região. 
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Capítulo 9.  Os virotes de MG e SP 

Neste capítulo apresentaremos primeiramente as impressões que obtivemos a partir de 

6 peças do interior que pudemos observar. Duas delas pertencem à coleção do MHNJB-

UFMG. Uma delas é proveniente da Zona da Mata de Minas Gerais, cuja localidade exata não 

foi possível saber. A segunda é da cidade de Itararé, São Paulo. Uma terceira peça se encontra 

na coleção do Museu de Conceição dos Ouros, no Sul de Minas Gerais, e fora encontrada no 

próprio município. Outras 3 peças pertencem a coleções do MAE-USP, todas da coleção 

Plínio Ayrosa. Uma delas, e bastante curiosa é da localidade de Faisqueira, em Pouso Alegre, 

Sul de Minas Gerais. As demais peças do estado São Paulo não possuem procedência exata, 

mas são de localidades do interior denominadas Barra da Anta Gorda e Rio Turvo. Esta 

última pode estar situada no norte do estado (pois há dois rios com o nome de turvo no norte), 

ou no sul, onde um rio com este nome é afluente do Paranapanema. 

No que toca às matérias-primas apenas poderia acrescentar que a peça da Zona da 

Mata não permite uma definição pois apresenta uma pátina forte, embora não pulverulenta. O 

aspecto é levemente ceroso e a coloração muito escura. A peça de Itararé é confeccionada em 

diabásio, bem como aparentemente a peça de Pouso Alegre, ambas de fino polimento. A peça 

de Conceição dos Ouros aparentemente é de uma rocha escura e densa, como o gabro. As 

peças de São Paulo não permitiram identificação mais precisa da matéria-prima pelo autor 

mas, aparentemente, são confeccionadas em rochas básicas. 

Com relação às tipologias, embora o número de peças seja bastante limitado, parece 

ser possível distinguir claramente, a princípio, duas formas. 

 

1)Virote Tipo 1 (Anexo 11 p.1) 

Apresenta, a partir de sua extremidade proximal, mais ou menos romba, uma haste 

cilíndrica estreita, que ocupa aproximadamente os 2 terços proximais da peça. Uma parte 

desta haste estaria destinada a ficar encabada na ponta de uma flecha ou dardo. Deste ponto (o 

fim dos aproximadamente 2 terços proximais), em direção à extremidade distal, há um 

alargamento um tanto abrupto, até o ponto de seu diâmetro máximo, ponto a partir do qual há 

um estreitamento suave, onde se forma um cone rombudo (a ponta). A forma geral do terço 

distal se assemelha a um losango. 
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2)Virote Tipo 2  (Anexo 11 p.1)  

Apresenta, a partir de sua extremidade proximal, a princípio, romba, um cone que se 

abre em direção à zona de diâmetro máximo. Esta abertura pouco pronunciada no primeiro 

terço, formando quase uma haste, aumenta no segundo terço, com seu ponto máximo (a base 

do cone) também na zona do diâmetro máximo. O estreitamento que ocorre a partir deste 

ponto em direção à extremidade distal é inicialmente mais abrupto (formando um plano ou 

um tronco de cone muito baixo), até chegar à base da ponta propriamente, onde passa a ser 

suave, com uma forma sub-ogival, rombuda na extremidade distal. 

 

3)Virote Tipo 3 (Anexo 11 p.1) 

Inicialmente pensamos em encaixar este tipo de virote dentro do tipo acima referido. 

Contudo, alguns artefatos em madeira demonstraram uma morfologia tão semelhante à deste 

artefato (Anexo 11 p.1) que a consideramos suficientemente representativa e típica, de modo 

que decidimos desmembrá-la da anterior. 

Apresenta, a partir da extremidade proximal, um pouco mais pontuda que a dos 

anteriormente mencionados uma alargamento suave e gradual em direção à zona de diâmetro 

máximo (a carena), formando um cone. A partir da carena, em direção à parte distal, há um 

estreitamento mais ou menos abrupto (menos do que o observado no tipo acima mencionado) 

até a base da ponta, ponto a partir do qual o estreitamento se torna mais suave, formando uma 

ponta sub-ogival romba na extremidade distal. 

9.1 Os dados numéricos 

Como dispomos de muito poucos exemplares não há como fazer grandes conjecturas a 

respeito dos dados numéricos. Assim apresentaremos os dados do conjunto total de virotes.  

Notamos que os comprimentos variam entre 80 e 135mm, diâmetro máximo entre 29 e 

41mm, comprimento da ponta entre 15 e 26mm, diâmetro da ponta entre 13 e 29mm, 

diâmetro mesial entre 15 e 23mm e diâmetro proximal entre 7 e 14mm. 

A partir disto fica claro que as medidas que menos se alteram são o diâmetro proximal 

e o diâmetro máximo. São exatamente as partes que realmente teriam mais limites pois, o 

diâmetro máximo define a zona ativa e zona de atrito aerodinâmico (como mencionado 

anteriormente e, felizmente, corroborado pelas mesuras), e a zona proximal, zona que estaria 
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ligada ao encabamento, que seria uma flecha, ou dardo, os quais, obviamente têm restrições 

de espessura. 

9.2 Notas sobre a procedência dos virotes 

Apresentamos aqui uma descrição dos virotes e suas respectivas procedências. 

O virote de Pouso Alegre – MG é muito curioso e parece ser um virote do tipo 2 que 

quebrou a base (haste ou corpo) e foi reformado (Ver anexo 11 p.2). Assim, se tornou uma 

peça bastante curta em cuja ponta foi produzido um gume polido, como de uma pequena 

lâmina. Esta peça talvez teria sido reformada por outro grupo que ignorava a função do 

artefato mas trabalhava bem peças por polimento (Tupi?), dando à mesma um aspecto distinto 

mas claramente uma adaptação de uma outra peça (o virote). 

As duas peças de São Paulo seriam pertencentes ao tipo 2 também. Ambas apresentam 

pequenos acidentes, que são lascamentos a partir da carena, levando a pensar que possam ser 

acidentes relacionados ao uso (Ver figs 1 a 3 do Anexo 11 p.2). A peça X-511 apresenta ainda 

uma característica diferente das demais, qual seja, uma espécie de “pequena ponta”, mais 

estreita, na extremidade da ponta deste projétil (Ver fig 1 do Anexo 11 p.2). Já a peça X-509, 

também apresenta-se quase completamente picoteada, algo absolutamente incomum, 

possuindo apenas o primeiro centímetro proximal finamente polido. É uma característica algo 

estranha pois esta zona finamente polida se encontra exatamente na parte de preensão do 

artefato, exatamente onde o picoteamento seria, em princípio, mais desejável.   

Finalmente, temos um artefato que, embora não esteja claro, talvez pudesse se 

encaixar na mesma categoria de virote, pois apresenta uma morfologia próxima e, quase 

intermediária entre as duas formas anteriormente mencionadas, como vemos no Anexo 11 p.1. 

Contudo, falta um atributo essencial referente aos mesmos, a carena. A ausência da mesma é 

bastante clara e voluntária, pois há pelo menos 3 outras peças muito semelhantes nas coleções 

do MAE-USP, duas delas da coleção Plínio Ayrosa, sendo uma de São Gonçalo do Sapucaí 

(Anexo 11 p.1), que analisamos e outro da coleção 029 (029-106 do qual vimos o desenho e 

temos as mesuras), de Cabo Verde, ambas cidades do Sul de Minas Gerais (um outro apenas 

vimos o desenho em uma ficha, o qual pertence ao município de Pirapora do Bom Jesus - SP). 

Além disso, o tratamento estético destas peças é diferenciado, com um polimento muito fino e 

brilhante. A peça de São Gonçalo do Sapucaí – MG apresenta ainda os padrões belos da rocha 
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metamórfica verde de que é feito, que dão um aspecto estético muito interessante, o que nos 

faz pensar que talvez se trate de algum tipo de adorno (Ver Anexo 11 p.1). 

Quanto à atribuição cultural, novamente, devido à pequena amostragem nos parece 

difícil inferir. Contudo, é notória a semelhança muito maior entre o virote de Conceição dos 

Ouros, no Sul de Minas (próximo à divisa com São Paulo) e os 2 virotes do interior de São 

Paulo (sem procedência precisa mas, como o de Minas Gerais, do tipo 2). Até mesmo o virote 

de Itararé (sul de São Paulo, um virote do tipo 3) é mais parecido com os dois anteriormente 

mencionados do que com o proveniente da Zona da Mata de Minas Gerais. Este último, cuja 

zona de proveniência está situada mais ao norte e a leste das anteriores (e possivelmente era 

ocupada por grupos diversos dos da região mais ao sul), é nitidamente diferente, talvez 

refletindo uma diferença cultural manifesta nestas diferentes regiões. 

Capítulo 10.  Os tembetás de MG e SP 

Neste capítulo trataremos dos adornos mais comumente encontrados e diagnosticados 

arqueologicamente. O conjunto analisado, novamente, não é muito grande, mas permite 

entrever algumas tendências claras. São 6 peças, sendo 4 delas de Minas Gerais (coleção do 

MNHJB-UFMG), uma de Belo Horizonte, uma de Pitangui ou Belo Horizonte (não é precisa 

a procedência, mas ambas são do Centro de Minas Gerais), uma de Aimorés, no Leste de 

Minas Gerais, uma de Itapecerica no Centro-Oeste do estado, e as 3 últimas de São Paulo, 

sendo uma inteira e uma pré-forma quebrada provenientes do sítio Lambari II, no município 

de Casa Branca (nordeste do estado), e a última proveniente de Pirangi, região norte do 

estado. 

As matérias-primas são a sillimanita, o quartzo leitoso e a amazonita (provavelmente, 

sendo, de qualquer forma, uma rocha verde) e uma rocha que aparentemente é um feldspato, 

no caso dos adornos mineiros e, a amazonita (igualmente sem identificação precisa) e o 

quartzo leitoso, no caso paulista. O mais curioso a este respeito é que as morfologias das duas 

peças confeccionadas em amazonita é muito similar, sendo ainda a mesma da peça publicada 

por Ladislau Netto, também da mesma matéria-prima. A peça de Itapecerica, confeccionada 

em feldspato (lembrando que a amazonita é um tipo de feldspato) apresenta a mesma 

morfologia. Já a sillimanita, embora seja uma rocha rara, é mais comum em Minas Gerais e, 

como geralmente é encontrada apenas em pequenos nódulos e é muito desejada para a 
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produção das lâminas, é interessante notar que tenha sido destinada à confecção destes 

importantes adornos. Frisamos ainda que sua morfologia é distinta das demais e, ao que 

parece, incomum (Anexo 5 p.1 foto 2). O tembetá de quartzo leitoso tem uma morfologia 

peculiar, mais típica, a forma de “T”. 

O que parece claro no que toca às matérias-primas e à morfologia das peças é que 

estão intimamente relacionadas: as formas em “T” alongado de quartzo (sobretudo o leitoso) e 

o “T” curto em amazonita (ou, a única peça vista até então, em feldspato). O de sillimanita 

apresenta morfologia peculiar, aliás, como acontece também com as lâminas polidas 

confeccionadas na mesma matéria. 

As tecnologias envolvidas seriam, destarte, o lascamento (talvez), o picoteamento e o 

polimento, provavelmente este último com uma parcela mais significativa. Poderíamos pensar 

que o picoteamento fosse, de certa forma, evitado, para que não fragilizasse a rocha e 

propiciasse acidentes, algo perigoso, sobretudo em se tratando de grande custo de tempo e 

esforço na produção, sem mencionar no eventual custo para a aquisição da rocha. Contudo, a 

pré-forma encontrada nos auxilia exatamente a entender essa realidade. Como partir para o 

polimento diretamente tornaria o trabalho excessivo, utilizavam-se do picoteamento para 

ajudar a formatar a peças, mesmo correndo o risco de perdê-la pela quebra, como ocorreu com 

o exemplar encontrado no sítio Lambari II. 

No que toca às morfologias, novamente, com um número limitado de peças, podemos 

perceber, no mínimo, algumas tendências, as quais, acreditamos, sejam de fato muito mais 

que simplesmente isso. Definimos pelo menos dois tipos mais claros. 

 

1)Tembetás Alongados (Anexo 5 p.1, Estampa VIII, figura 4 e Anexo 5 p.1 foto 1) 

Apresentam a extremidade proximal (que fica apoiada na parte inferior da mandíbula 

do usuário) relativamente delgada, de “borda” convexa, por assim dizer mas, com as laterais 

mais elevadas, apresentando, assim, um perfil côncavo. Sofre um leve estrangulamento da 

largura no sentido proximal-distal (garganta), e novamente um alargamento, que atinge seu 

máximo na extremidade distal. Contudo esta largura não excede a largura da extremidade 

proximal. A morfologia geral do “corpo” da peça (a haste pendente) fica entre um cilindro e 

um tronco de cone bastante alto, cujo corte transversal vai do circular bastante perfeito (na 

parte distal) ao elipsoidal, próximo da garganta. 
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2)Tembetás Achatados (Anexo 5 p.1, Estampa VIII, figuras 1, 2 e 3 e Anexo 5 p.1 foto 3) 

Apresentam a extremidade proximal bastante larga, espessa e côncava, aparentemente 

destinada a apresentar uma grande superfície de apoio na parte inferior da mandíbula. Talvez 

esta característica esteja relacionada ao modo de uso deste adorno, mais próximo à mandíbula 

(deixando o lábio inferior menos pendente), como parecem indicar os desenhos dos cronistas. 

Há no sentido proximal-distal um estrangulamento, logo após a largura máxima (proximal) e, 

o típico alargamento que, mais uma vez, não excede a largura da extremidade proximal. Um 

corte transversal da extremidade distal (e a superfície distal) é circular e, o “corpo” da peça, 

embora muito pequeno, apresenta também um corte transversal circular aparentemente. 

No que toca às mesuras, pouco teremos a acrescentar por hora pois são muito poucas 

as peças de que dispomos, entretanto, o que parece ser digno de nota, é a relação nitidamente 

diferenciada entre comprimento e largura máxima nas duas formas. A forma do tipo 1 parece 

apresentar uma relação entre o comprimento máximo e a largura máxima (na extremidade 

proximal) entre 1,5/1 e 2/1. Já a do tipo 2 parece ter comprimento e largura máximos na 

relação de 1/3 ou mais. 

Já a respeito da atribuição cultural parecem estar estas peças associadas, a princípio, a 

grupos Tupi-guarani, e ao sexo masculino. Segundo os cronistas, estariam ainda associados ao 

prestígio, relativos à matéria-prima dos mesmos, a qual, por sua vez, parece influir na 

morfologia. Assim, os adornos de resina madeira ou osso seriam destinados aos estratos 

inferiores (em idade, prestígio ou ambos) e o quartzo leitoso (e, certamente o hialino) e a 

amazonita aos graus superiores, com nítida precedência dos tipos menos compridos 

confeccionados nesta última matéria-prima mencionada. Curioso notar ainda o tembetá de 

feldspato branco, com algumas belas faixas visíveis, na mesma morfologia dos de amazonita. 

Teriam os artesãos associado a matéria-prima de forma bastante estrita ao segundo tipo de 

tembetá? Seriam os feldspatos as mais prestigiosas rochas? Ou seriam as alardeadas rochas 

verdes (amazonita sendo a principal mencionada atualmente, mas cuja identificação 

petrográfica exata tem sempre passado ao largo)? Parece-nos que a relação direta seja com as 

ditas “pedras verdes” mas, eventualmente, alguns grupos possam ter adotado uma relação 

mais precisa com as rochas, associando o prestígio á característica de performance da mesma. 

Essa associação pode parecer, a princípio, um anacronismo mas, pensamos assim, avaliando o 
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trabalho e investimentos que estariam envolvidos na aquisição das rochas e na produção dos 

artefatos (onde a performance da rocha seria crucial, muito claramente distinguindo um 

quartzo de um feldspato). Já a relação com as “pedras verdes” é notória por grande parte do 

território ocupado por grupos Tupi (se não todo ele), incluindo o Maranhão, de onde foi 

encontrada uma peça absolutamente excepcional (bastante semelhante à peça representada na 

estampa VIII, figs 1 a 3 do Anexo 5 p.1, proveniente de Macaé, no Rio de Janeiro, zona de 

ocupação Tupinambá, como vemos na foto do Anexo 5 p.2, o belo tembetá do Maranhão) de 

uma rocha profundamente verde, aparentemente metamórfica, de tamanho não comparável 

(por ser muito maior) a qualquer outra que pudemos observar até então. Seu peso e tamanho 

deveriam provocar um aspecto diferente dos “botões” labiais apresentados pelos demais 

artefatos desta morfologia (como vemos nesta ilustração de André Thévet, do grande chefe 

Tupinambá Cunhanbebe, Anexo 5 p.2). 

Capítulo 11. As experimentações de reprodução dos artefatos em diferentes 
matérias-primas. 

As experimentações, de fato, mostraram-se uma tarefa muito mais difícil do que 

inicialmente pensada. Está claro que cada matéria-prima, ou seja, cada rocha, tem suas 

características intrínsecas, tais como tenacidade, dureza, densidade e coloração. Da mesma 

forma, algumas se prestam melhor que outras para a utilização sob forma de cada tipo de 

artefato. Aliás, algumas simplesmente não se prestam a determinados usos. Como exemplo 

temos o quarzto que se prestaria bem à produção de gumes lascados e afiados, porém frágeis 

(como uma lâmina de navalha), e o gnaisse para a produção de gumes polidos mais rombos e 

muito mais robustos (como o gume de um machado). Usar estas mesmas matérias-primas para 

os propósitos invertidos seria inútil. Já o sílex, o silexito e talvez o basalto, eventualmente 

poderiam ser utilizados para os dois propósitos, dependendo da qualidade dos mesmos e, 

provavelmente, com alguma dificuldade. Todavia, isto não impede que determinadas 

matérias-primas, que em princípio não seriam adequadas à produção de uma ferramenta 

utilitária sejam utilizadas na confecção dos artefatos. Vemos isso freqüentemente na 

atualidade com itens de prestígio ou cerimoniais confeccionados em ouro. Algo semelhante 

acontecia no passado. Assim, há diversas razões que influem na escolha das matérias-primas. 

Contudo, nos ateremos aqui a uma apresentação das possibilidades embasadas etnohistorica, 
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etnográfica e arqueologicamente, enfocando os instrumentos relacionados à utilização 

cotidiana. 

Experimentações assim orientadas nos trazem informações extremamente importantes 

para uma melhor compreensão dos artefatos, e até mesmo as medidas que eles apresentam. 

Um bom exemplo são os primeiros experimentos da equipe do Setor de Arqueologia do 

MNHJB-UFMG (incluindo os realizados por Prous fabricando zoólitos, nos anos 70, e o uso 

de uma lâmina polida para corte de troncos, agora) que mostram a fragilidade de peças com 

espessura menor de 2,5 cm.  

Outra experimentação que permitiu um resultado interessante foi relacionado ao 

encabamento orgânico. Fizemos um pequeno furo em um galho de goiabeira e introduzimos 

no mesmo a parte proximal de uma lâmina de tipo triangular (Anexo 12 p.1, foto 1). O 

processo foi elaborado antes do período das chuvas, quando a planta cresce mais, e período no 

qual a lâmina seria firmada pelo crescimento secundário, ou lateral, do tronco. Após 10 

meses, quando o galho já havia crescido o que imaginávamos ser o suficiente para prender 

firmemente a lâmina (Anexo 12 p.1, foto 2), cortamos o galho com um machado de pedra. 

Esta atividade levou 8 minutos, notando que o galho possuía apenas 15cm de diâmetro e que 

uma “copa” de dois galhos que saíam da parte mais grossa, onde a lâmina se encontrava, 

facilitaram a queda (Anexo 12 p.1, foto 3). Verificamos que de fato a lâmina estava muito 

bem presa e, possivelmente o estivera algumas semanas antes, mas certamente não antes de 

completados 7 meses. Constatamos com isso que este tipo de encabamento realmente 

funciona (e talvez seja um dos tipos mais firmes) e que alguns meses certamente não seria um 

tempo demasiado longo para as populações que deste tipo de encabamento fizeram uso (Ver 

Anexo 12 p.1, foto 4 o pré-cabo). 

O corte de árvores evidencia também a necessidade de uma saliência de pelo menos 4 

ou 5 cm da lâmina para frente do cabo para cortar uma árvore de diâmetro modesto (cerca de 

20 cm) – o que implica uma peça de pedra com pelo menos 7 cm de comprimento. Caso 

contrário, precisa-se abrir exageradamente o corte (obrigando a um trabalho dobrado de 

escavação) ou contornar completamente o tronco em vez de realizar apenas dois cortes 

opostos, o que dificultaria o controle da queda do tronco. Lembramos contudo que, 

obviamente, lâminas um pouco menores ainda serviriam para abrir uma colméia ou romper a 

superfície de uma árvore podre. 
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É digno de nota o fato de que a primeira dificuldade encontrada por nós no presente 

trabalho experimental foi certamente muitas vezes a mesma com a qual se deparavam os 

homens do passado: a obtenção da matéria-prima. 

Apresentaremos então as experimentações de forma, por assim dizer, mais “orgânica”, 

da maneira como ocorreram, um pouco mais próximo de um relato experimental, de modo a 

permitir a percepção de que muitas vezes nos deparamos com situações imprevisíveis, cujas 

possibilidades e limites são reveladas apenas durante o processo. 

11.1 O processo de picoteamento no xisto para a fabricação de um virote(?) 

Testamos diferentes maneiras de preensão no pequeno bloco a ser transformado em 

virote para que pudesse ser percutido, picoteando o mesmo. Antes disso apenas lascamos o 

bloco durante cerca de 30 minutos, parando sempre para escolher os locais onde lascar e 

preparando a área a ser lascada (o tempo de pensar onde lascar e tentar entender como 

funcionam as fraturas na rocha estão incluídos nos 30 minutos). 

Os primeiros 30 minutos de picoteamento (60 minutos do processo todo) se deram 

com o bloco seguro pela mão menos hábil, tendo o percutor de rocha verde na outra mão, o 

qual era lançado contra o bloco repetidas vezes, em movimento de vai-e-vem (Exemplo no 

Anexo 12 p.1, foto 5). Tentamos também lançar não apenas o percutor sobre o bloco mas 

também o bloco contra o percutor simultaneamente. Os golpes são bem mais fortes, embora 

imprecisos. A relativa falta de precisão não seria um grande problema neste ponto do 

trabalho, mas como o percutor sofreu bastante com os choques, e bons percutores não são tão 

facilmente encontrados, decidimos poupar o nosso e retornar ao gesto inicialmente utilizado. 

Notamos ainda que o rendimento maior se dava quando atacávamos o bloco paralelamente 

aos planos de fraqueza ou levemente em diagonal em relação aos mesmos. Contudo, o 

tratamento de superfície é tosco e o controle não é muito grande, já que se desprendem 

escamas de tamanho imprevisto. Assim, concluímos que a melhor forma de trabalhar era 

percutindo perpendicularmente aos planos de fraqueza. 

Este gesto é um tanto inadequado, menos pelo desconforto de suportar os golpes na 

mão menos hábil, e obviamente amortecer o golpe do percutor, que pelo fato de que a 

preensão só é possível em determinadas posições. Isso dificulta a percussão de outras áreas do 

pequeno bloco. 
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 Os 30 minutos seguintes (90 minutos no total) foram dedicados a outro modo de 

preensão. De fato apoiamos o bloco no solo e (assentados no chão com as pernas cruzadas) 

percutíamos o mesmo segurando o percutor um pouco como seguramos uma caneta, com o 

gesto repetitivo de vai-e-vem do pulso, que antes era realizado pelo braço, o qual agora pode 

ficar apoiado sobre a parte inferior perna (Exemplo no Anexo 12 p.1, foto 6). Eventualmente 

segurávamos o percutor como a um pequeno socador (como destes de socar alho), quando o 

intuito era retirar um pedaço um pouco maior e necessitávamos de um pouco mais de força. A 

força em geral com este gesto é potencializada, já que o solo oferece mais resistência que a 

mão suspensa utilizada no gesto anterior. Contudo periodicamente temos que mover a peça 

percutida de lugar, já que ela penetrava no solo um pouco. O resultado era um semi-círculo de 

terra revolvida em volta do artesão. 

Parece-nos um gesto bastante adequado a esta etapa do processo, já que o gesto é 

menos cansativo que o anterior e a precisão é boa, mesmo quando utilizamos o percutor como 

um pequeno socador, para obter mais força (a acuidade, no entanto é um pouco menor). 

Mais 30 minutos se seguiram (totalizando 120 minutos), desta vez, buscando mais 

precisão e conforto, estando assentado no chão com o bloco assentado sobre um tronco de 

madeira (Exemplo no Anexo 12 p.1, foto 7). O percutor era utilizado das duas maneiras 

anteriormente mencionadas, mas como o bloco fica bem assentado e mesmo percutindo mais 

forte o mesmo não se move para os lados ou afunda na madeira, utilizamos a maior parte do 

tempo os golpes com o percutor seguro como a um pequeno socador. Assim maximizamos a 

força sem perder muita precisão, já que o contragolpe não é forte. 

Pareceu-nos uma das formas mais adequadas, já que não é muito cansativa e a 

precisão é ainda melhor que com o bloco apoiado sobre o solo (e não é necessário mudar o 

lugar de apoio do bloco), dado que o mesmo não muda de posição, não afunda e, assim, 

absorve menos a força investida sobre o mesmo com o percutor. 

Os 30 minutos posteriores (num total de 150 minutos) foram dedicados ao apoio do 

bloco sobre uma grande bigorna de quartzito. O gesto, menos cansativo, foi com o percutor 

seguro sob forma de caneta. É também o gesto que permite maior precisão e, como a absorção 

da força pela bigorna é relativamente pequena, o trabalho dispensa a força extra que seria 

proporcionada por outro modo de preensão do percutor, como o anteriormente mencionado 

(que maximizava a força com uma pequena perda de precisão). Desta forma o trabalho se 
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desenvolveu com mais conforto e precisão. Bom desenvolvimento do trabalho em termos de 

eficiência (retirada de matéria-prima) neste processo certamente estava relacionado ao fato de 

ter se concentrado em uma zona onde a rocha estava mais intemperizada. Constatamos isto 

pois quando o mesmo trabalho era aplicado à zona pouco intemperizada, na face oposta do 

bloco, este parecia não surtir efeito algum. 

Pareceu-nos bastante adequada esta maneira de proceder, mas como o trabalho em 

uma das faces (a menos intemperizada) não surtia efeito, tentamos utilizar mais força. Assim 

após apenas mais 10 minutos de trabalho a peça se fragmentou, inutilizando o bloco para a 

produção do virote. 

Assim sendo, após um total de 160 minutos de trabalho sobre a matéria, o “trabalho 

braçal” (o que obviamente implicava em muitos outros minutos de relatórios e “trabalho 

intelectual”), o pequeno seixo em processo de formatação teve que ser descartado (Fotos 8 a 

11 do Anexo 12 p.1). 

Não compreendíamos a razão de tamanha dificuldade em matéria-prima que seria, em 

princípio, tão adequada a este tipo de trabalho. Na conversa com outro geólogo, professor do 

IGC-UFMG, Dr. Adolf Heinrich Horn, descobrimos que de fato era mais que apenas um 

xisto, mas um xisto hematítico, ou seja, com muito ferro. Eis a razão da dificuldade, da 

excessiva tenacidade do seixo. 

O mesmo professor nos conseguiu um bom bloco de amazonita, que utilizamos nas 

experimentações de confecção de tembetás. 

Contudo, além das lições acima descritas, outras nos tornaram claras. Primeiramente 

no que se refere à matéria-prima. O xisto, que seria adequado à confecção do virote (já que 

um dos exemplares de que dispomos foi identificado por essa matéria-prima), pareceu uma 

matéria-prima muito menos receptiva, pelo menos este que conseguimos, com bastante ferro.  

Com relação às tecnologias, era previsto que o lascamento não seria muito aplicável, já 

que a rocha não proporciona fraturas conchoidais. Ainda assim, iniciamos com esta técnica, 

para podermos ter um parâmetro de comparação, e saber como a matéria responde. O 

resultado foi bem pior do que o esperado. Se desprendiam do bloco apenas algumas pequenas 

plaquetas, ou escamas, cujo controle de retirada é muito difícil. É uma tecnologia de difícil 

aplicação e de resultados pouco controláveis. 
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Dadas estas constatações prosseguimos com o picoteamento. De fato, apenas a parte 

do pequeno seixo que parecia mais intemperizada respondia bem. A outra parte parecia 

excessivamente resistente mesmo com a utilização de um percutor bastante tenaz. Este último 

perdeu bastante matéria (25g em 150 minutos), e assim também sua forma, com as 

incessantes tentativas. A despeito disso, foi a tecnologia mais adequada, pois permitiu 

começar a formatar a peça embora atuando de fato apenas na parte que respondia bem ao 

trabalho. 

Notamos que o rendimento médio gira em torno de 6g de matéria retirada a cada 30 

minutos de trabalho de picoteamento, mesmo em uma matéria tenaz como esta.  

Outra lição aprendida foi a importância de se utilizar um percutor de peso e dureza 

adequados, já que percebemos (um pouco tarde, é bem verdade) que aquele que utilizamos era 

muito pouco tenaz e denso para a matéria por ele percutida, de modo que fez com que ele 

sofresse muito com o trabalho (Ver fotos 12 e 13 do Anexo 12 p.1), talvez tendo ficado 

inutilizado para o mesmo. Sua redução de peso demonstra igualmente sua fragilidade frente a 

peça, que girou em torno 5g a cada 30 minutos, ou seja, quase a mesma perda que a matéria 

trabalhada, o que é um absurdo. 

Este experimento deixou claro também que os últimos gestos tentados e, 

curiosamente, os primeiros gestos, foram os mais eficientes, em termos de retirada de matéria-

prima do bloco (perda de peso do mesmo). 

Acreditamos que estes experimentos foram muito importantes para a compreensão 

mais ampla dos processos e escolhas que envolvem a tecnologia do picoteamento, como 

pudemos observar, muito embora não tenhamos conseguido terminar a produção do artefato 

inicialmente pensado.  

11.2 A fabricação de pequenas lâminas 

Apresentaremos aqui alguns resultados das primeiras experimentações com as lâminas 

polidas, ainda não tão sistemáticas, mas destinadas a nos tornarmos mais familiarizados com 

esse tipo de trabalho da pedra. Estes resultados se referem à fabricação de pequenas lâminas 

de pedra (cinzéis), que nos permitem ter uma primeira impressão sobre o tempo que envolve a 

produção de uma lâmina de pedra. 

Em nossa experimentação, fabricamos dois pequenos cinzéis (7 cm de comprimento 

por 2 a 3 cm de largura), que seriam adequados para produzir numa cavidade estreita, 
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eventualmente destinada a receber o encabamento de uma lâmina polida a ser utilizada como 

machado (Figuras 1 e 2 do Anexo 12 p.2). Ambos demoraram aproximadamente o mesmo 

tempo para o término de sua produção, cerca de 240 minutos cada um (4 horas). No presente 

caso, utilizamos 2 tipos diferentes de matérias-primas, a dolerita e a sillimanita. O pequeno 

bloco de dolerita sofreu muito mais transformação, dado que respondia relativamente bem ao 

lascamento e ao picoteamento. Já a sillimanita, uma matéria-prima muito fibrosa, que não 

responde bem ao lascamento, sendo bastante tenaz e, ainda, se fragmentando de forma 

inesperada, incontrolável (de forma semelhante à quebra de ossos) foi muito menos alterada. 

Esta constatação nos ajuda a compreender o porquê de as lâminas confeccionadas nesta rocha 

apresentarem sempre morfologias irregulares, que aproveitam a maior quantidade do seixo 

original. Partindo deste dado, podemos afirmar que, proporcionalmente, é muito mais custoso 

trabalhar a sillimanita, já que se precisa investir muito mais em polimento (que altera muito 

menos o bloco original, retirando quantidades muito pequenas de matéria), posto que esta 

rocha não se presta ao lascamento ou ao picoteamento.  

Retiramos através de polimento sobre polidor fixo de gnaisse com areia e água e, 

posteriormente, sobre um polidor fixo de arenito, também com acréscimo de água (que ajuda 

a manter os grãos de areia juntos) entre 0,1 e 0,2 gramas a cada 10 minutos de trabalho. Todo 

este trabalho se concentrou sobre apenas uma área a ser polida de pouco mais de 2cm de 

largura por 2cm de comprimento (no gume) em cada face. Levando-se em conta que as 

lâminas funcionais têm de 2 a 4 vezes esta área de gume (no caso as sillimanita, geralmente 

até 3 vezes, já que dificilmente se encontram nódulos desta rocha com dimensões que 

permitam gumes superiores a estes), chegamos a uma estimativa, para lâminas de sillimanita. 

de 8 a 12 horas de trabalho apenas para o gume (sendo essa de fato quase a única parte 

modificada a partir do seixo nas lâminas de sillimanita). É certamente um trabalho nada 

desprezível. 

Lembramos, no entanto, que este trabalho era realizado por pessoas que possivelmente 

estavam mais acostumadas ao mesmo, o qual, ainda assim, não seria muito complexo. Este 

consiste apenas em movimentos de vai-e-vem e de arrasto lateral, geralmente com o polegar 

sobre o pequeno seixo a ser modificado. Portanto, embora o tempo possa ter sido menor, 

provavelmente não o seria demasiado. Lembramos ainda que este trabalho certamente não era 

realizado em uma única empreitada, mas em espaços de tempo irregulares divididos ao longo 
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dos dias. Ou seja, de fato, essas horas de trabalho, que são a nossa medida de tempo (medida, 

aliás, pela qual nós ocidentais cada vez mais pautamos nossas vidas e as vemos passar), se 

converteriam provavelmente em alguns dias, que seria a medida mais “lógica” que 

representaria o tempo estimado para a conclusão de semelhante trabalho. 

11.3 Produzindo um tembetá de quartzo; as diversas formas de polimento e os gestos 

11.3.1 Uma primeira experiência. 

Iniciamos a experimentação retirando uma lasca de quartzo hialino sobre bigorna (Ver 

fig 3 do Anexo 12 p.2), que foi em seguida lascada por percussão direta com percutor duro, de 

modo a prover a formatação inicial do cilindro, como o indicado no texto do Padre Jaime 

Rodriguez Cândela, no manuscrito de 1970 anteriormente mencionado, relativo aos Kayapó, 

ainda que o objetivo seja a produção do tembetá com as “abas” laterais, as laterais do “T”. 

 Rapidamente (menos de 5 minutos) atingimos a forma inicialmente pensada (ver fig 4, 

Anexo 12 p.2). Iniciamos então o trabalho de polimento. 

Foi despejada uma pequena quantidade de areia (com granulometria máxima, ou seja, 

com os grãos maiores, e que são a minoria absoluta, entre 0,3 e 0,5 cm) sobre um bloco de 

gnaisse, que seria a futura “bacia de polimento”. Acresceram-se alguns mililitros de água; 

apenas o necessário para molhar um pouco a areia, de modo a não deixar que ela espirrasse 

com tanta facilidade ao atritar com a peça de quartzo. 

 O gesto utilizado foi, assentado no chão, com a “bacia de polimento” entre as pernas, 

estas, abertas e arqueadas, e as mãos (ambas) apoiando a peça de quartzo contra a areia e a 

“bacia”, fazendo movimentos para frente e para trás, deslocando a peça diagonalmente em 

relação a seu eixo maior. Assim permaneci por 10 minutos, alterando o gesto apenas para 

ajuntar regularmente a areia, mantendo a mesma preensão na peça. Esta posição não é muito 

confortável resultando em que, após este tempo decorrido, os polegares (particularmente o da 

mão direita, que segurava a parte mais espessa da peça) estavam doloridos, bem como as 

costas, embora estas menos incômodas. 

 Durante o tempo inicial de polimento (10 min), a areia vai mudando de aspecto, se 

tornando mais fina, ficando bastante nítido, neste devir, o desgaste (rolagem) dos grãos da 

areia. Com este processo a água passa a escorrer menos do bloco de gnaisse, de modo que se 

torna praticamente desnecessário acrescentá-la durante o período. Nota-se ainda o desgaste da 

peça de quartzo, que é menos óbvio, embora significativo.  
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Após os primeiros 10 minutos lavamos a “bacia de polimento” para a retirada da areia 

“rolada”, de modo a podermos observar o polimento realizado “passivamente” na bacia, o 

qual fora bastante discreto ainda. Acrescentamos então novamente areia para prosseguir com 

o trabalho. Nesta segunda etapa resolvi mudar levemente a posição, inclinando levemente o 

corpo para a direita e passando o braço direito por baixo da perna do mesmo lado, mantendo-

se a posição das pernas. Esta posição se mostrou menos incômoda e, aparentemente, não 

alterou o rendimento.  

Na segunda etapa, com 10 minutos (20 minutos até então, no total), percebemos que a 

posição anteriormente mencionada não se apresentou tão cômoda quanto parecia e, após cerca 

de 5 minutos, foi levemente alterada, devido a uma pequena dor nas pernas. Inclinei então um 

pouco o tronco para a esquerda e, para o mesmo lado, a perna esquerda, mantendo a mão 

esquerda sob a mesma, e a direita sobre a respectiva. Esta posição, no entanto, se mostrou 

incômoda para a virilha. Após aproximadamente 10 minutos resolvi ficar de pernas cruzadas. 

Esta posição provocou dor nos ombros, particularmente o direito, sobre o qual era aplicada 

maior parte da força de reação da peça para o braço. Após mais 5 minutos nova troca. Pernas 

paralelas, com o eixo maior da peça transversal às mesmas, levemente arqueadas, com ambos 

os braços passando por baixo das respectivas pernas. Devido ao esforço sobre os dedos 

polegares, particularmente o da mão direita - sobre o qual se concentrava maior parte da força 

- estes ficaram doloridos. Tive que alterar então a forma de preensão. Passei a ter que apoiar 

eventualmente o polegar direito na extremidade mais espessa (onde ainda há córtex do cristal) 

e “empurrar” lateralmente a peça ao polir. Assim permaneci por mais 20 minutos.  

Ao fim do processo (60 minutos de trabalho no total), tinha bolhas nos dedos e dor, na 

parte inferior das costas. Embora a última posição tentada durante o ato de polir tenha sido a 

menos incômoda, não parece haver alguma que de fato não o seja, pelo menos para um 

ocidental comum. 

O polimento na peça se mostrou mais notório, porém ainda limitado, o que demonstra 

o trabalho extremamente dispendioso apresentado sob as acima referidas condições. A areia 

se comportou como antes, tornando-se útil a troca ou acréscimo de pequenas quantidades da 

mesma a cada 6 ou 7 minutos.  
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A “bacia de polimento” demonstra não apenas polimento, mas também estrias nítidas, 

na mesma direção em que a peça de quartzo era movimentada, para frente e para trás, qual 

seja, diagonalmente em relação ao eixo maior da “bacia”. 

Foi gasto ao fim destas etapas uma xícara de areia e cerca de 1 litro de água. Na peça utilizada 

se pode observar um decréscimo de peso; de 22,6g para 22,3g. 

 Percebemos então que o rendimento foi de 0,3g a cada hora de trabalho, sendo este 

insuficiente para apresentar uma mudança significtiva na morfologia da peça, dando antes um 

tratamento de superfície de um polimento opaco, porém notório, que mostra claramente a 

retirada das arestas mais vivas da mesma. 

Como sabemos que o lascamento poupa muito trabalho de picoteamento e polimento 

posteriores repensamos a idéia de partir de uma forma cilídrica. O picoteamento sobretudo, no 

caso do quartzo hialino, é absolutamente não recomendável, devido à fragilidade do mesmo, o 

qual já tem sua potencialidade de quebra fortemente aumentada devido á presença de planos 

de clivagem internos, que são zonas de fraqueza. Assim, decidimos que o lascamento de uma 

pré-forma mais próxima da morfologia final do artefato era mais adequada, ademais, sendo 

um processo não muito complexo (já que utilizamos apenas a percussão dura direta, ou 

lançada). Lembramos ainda que não há razão para pensarmos que este modo de proceder 

tenha sido desconhecido, ou não dominado, pelos grupos Tupiguarani, os principais usuários 

destes adornos. 

 

11.3.2  A segunda experiência 

Lascamos uma outra pré-forma (Fig 5, Anexo 12 p.2), a qual foi polida inicialmente 

sobre um polidor fixo de gnaisse, com areia e água. O gesto era assentado no chão, com as 

pernas cruzadas, os braços paralelos, com um movimento de vai-vem (retração-alongamento) 

e por vezes um pouco de força do corpo (inclinando levemente o mesmo para frente e para 

trás). 

Após os mesmos 60 minutos o resultado foi muito similar. Notamos a redução de 0,3g 

e um tratamento de superfície característico. 

Persistimos por mais 60 minutos com o mesmo gesto e a redução de peso foi a mesma, 

finalizando o experimento pesando 12,4g. 
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Decidimos então tentar outras possibilidades aventadas pela bibliografia para o 

polimento de tembetás, sobretudo calibradores, em diversas matérias-primas, e avaliar os 

rendimentos. 

 

1) O Tembetá de quartzo e os diversos calibradores 

Utilizamos suportes rochosos, como o gnaisse granitoso (identificação pelo Prof. Dr. 

Joel Jean Gabriel Quemenéur, do Instituto de Geociências da UFMG), com e sem adição de 

água (e levando em consideração a orientação dos gãos), e o arenito. Além destes utilizamos 

cerâmicas arqueológicas sem procedência, com atiplástico fino e grosso, com e sem a adição 

de água. 

Neste caso, como os suportes são relativamente pequenos, o gesto é muito diferente, 

consistindo em segurar o suporte (que viria a se tornar por polimento passivo o calibrador) 

com uma das mãos, pressionando e arrastando o tembetá sobre o suporte com a outra. A 

preensão do tembetá variava um pouco em função da parte dele que deveria ser calibrada no 

momento, mas sempre fora desconfortável, já que o artefato é pequeno. Este fator dificulta 

uma preensão com a qual se possa aplicar força e, devido ao tamanho limitado dos suportes, 

os gestos igualmente são limitados a movimentos curtos. (Fig 6, Anexo 12 p.2) 

• Os suportes rochosos.  

a) Gnaisse 

Iniciamos com um suporte de gnaisse granitoso, um pouco friável, sem a adição de 

areia ou água, em plano perpendicular ao plano de orientação dos grãos e num sentido 

também perpendicular ao sentido do plano de orientação dos mesmos. Após 60 minutos de 

trabalho, o resultado em termos de rendimento não foi mensurável, dado que o peso da peça 

não se alterou. Permaneceram as 12,4g. Contudo foi notório um polimento opaco em uma 

área anteriormente refletora bastante limitada, que fora parte de um negativo de lasca. O 

resultado no suporte foi uma canaleta relativamente estreita, irregular e pouco profunda, com 

o acúmulo de um pó branco, que aparentemente dificultava o trabalho, provavelmente 

decorrente do desprendimento do feldspato presente na rocha. 

Continuamos com o mesmo suporte, mas agora em um plano perpendicular ao plano 

de orientação dos grãos e no mesmo sentido de orientação dos mesmos. Após 60 minutos o 

resultado no tembetá não foi diferente. O peso permaneceu em 12,4g. A canaleta formada foi 
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igualmente irregular, um pouco mais larga e mais rasa que a anterior. O pó acumulado estava 

mais visível devido à maior largura e menor profundudade da canaleta. 

Finalmente, ainda no mesmo suporte, no próprio plano de orientação dos grãos. Após 

60 minutos o resultado no tembetá igualmente não era substancial. O peso não se alterou. A 

canaleta ficou um pouco mais profunda que as anteriores, e um pouco mais regular também. 

Decidimos suprimir o experimento com o plano perpendicular e o sentido paralelo à 

orientação dos grãos pois consideramos com base no experimento com o gnaisse seco que não 

apresentava dados novos ou modificação significativa nos produtos finais. 

Passamos então para outro suporte, no mesmo tipo de rocha, com a adição de água. O 

suporte anterior não possuía mais espaço para uma nova canaleta. O plano de polimento era 

perpendicular ao de orientação dos grãos, bem como o sentido, também perpendicular. Após 

apenas 3 minutos de trabalho a canaleta já era bem nítida e o que aparecia no fundo (não 

propriamente depositado, já que friável) era areia, e não mais o pó branco que se depositava 

com o suporte seco. Após os 60 minutos a canaleta era levemente convexa e extremamente 

profunda e larga. O tembetá não sofreu alterações significativas. Nem mesmo o peso sofreu 

alteração. 

Prosseguimos então com a mesma rocha, agora com a canaleta no mesmo plano de 

orientação dos grãos, mais uma vez por 60 minutos. Observamos novamente uma canaleta 

muito grande, ainda maior que a anterior, e uma perda grande de matéria do suporte. Esta 

redução se verificou não apenas na canaleta (que diminuiu por isso sua extensão) mas no 

suporte como um todo, devido à preensão. (Figs 7 e 8 do Anexo 12 p.2) Desta vez 

observamos uma discreta redução do peso (que poderia estar ocorrendo desde os 60 minutos 

anteriores, mas que não era perceptível à nossa balança) mas nenhuma mudança significativa 

no tratamento de superfície. 

Com os experimentos no gnaisse observamos um rendimento bastante baixo, tanto 

para a mesma molhada quanto para seca, e ainda mais baixo nesta última (em princípio 50% 

pelo menos). No que toca ao tembetá o tratamento de superfície permanece opaco e a 

morfologia permaneceu sem alterações significativas. A fragilidade da rocha (ainda maior 

quando molhada) é algo que torna questionável sua utilização sobretudo quando à luz da 

necessidade de trabalhar as partes mais reentrantes, mesmo que fosse para os retoques finais. 
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b) Arenito 

Utilizamos também um seixo de arenito, de grãos relativamente grossos. Embora 

cronologicamente ele tenha sido utilizado posteriormente à cerâmica (na ordem em que se 

realizaram os experimentos), para tornar mais organizado o trabalho, decidimos expor aqui a 

experiência. 

Os gestos não diferem dos demais, tendo sido o desconforto igualmente presente. 

Como eventualmente soltavam-se grãos, e pouco pó se acumulava entre os grãos ainda presos 

ao suporte, não pareceu que, como no gnaisse, a não “limpeza” do pó (no caso, com a água) 

afetasse tão significativamente o rendimento do trabalho. Após 60 minutos de trabalho (como 

previamente determinado), foram realizadas as medições. O peso não sofrera alteração. Ainda 

assim, nos primeiros 10 minutos era notório um polimento opaco, semelhante ao deixado pela 

utilização no gnaisse com areia sem adição de água. 

Em seguida utilizamos por mais 60 minutos o tembetá sobre o mesmo suporte, agora 

com a adição de água. Notamos claramente que mais grãos se desprenderam do suporte, 

formando uma canaleta mais nítida (Figs 9 e 10 do Anexo 12 p.2). De fato, o rendimento 

também fora diferenciado. Ao fim deste trabalho constatamos a redução de 0,1g. O polimento, 

no entanto, era aparentemente o mesmo observado ao utilizar o mesmo suporte sem a adição 

de água. Admitimos, todavia, que talvez a redução no peso apenas tenha se tornado notória ao 

fim deste processo, tendo sido iniciada nas horas anteriores. 

• As Cerâmicas. 

Partimos então para um suporte de calibrador comumente mencionado na bibliografia 

como putativamente relacionado à confecção dos tembetás; a cerâmica. Utilizamos cerâmicas 

arqueológicas de origem desconhecida; uma com antiplástico fino e outra com antiplástico 

grosso. 

 

a) Cerâmica com Antiplástico Grosso 

Iniciamos os experimentos com uma cerâmica de antiplástico grosso sem adição de 

água. A dificuldade maior era manter o tembetá em um eixo mais ou menos reto, já que os 

antiplásticos frequentemente desviavam o gesto de uma reta para um pequeno segmento 

sinuoso. 
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Após os 60 minutos de trabalho não observamos qualquer alteração significativa no 

polimento. Tampouco o peso sofreu alteração. 

Tentamos agora o mesmo suporte com a adição de água. Interessantemente uma argila 

bastante fina saía à medida que o trabalho progredia, e possuía a mesma cor escura da pasta 

reduzida que se apresenta no núcleo do fragmento cerâmico. Igualmente era difícil manter o 

gesto mais ou menos reto, devido aos antiplásticos, que desviam o movimento. A diferença 

com relação ao processo sem água está na canaleta resultante, mais profunda e larga um 

pouco que a anterior (com a cerâmica seca). O peso do tembetá não sofreu alteração, mas um 

polimento um pouco mais fino era notório.(Canaletas resultantes no Anexo 12 p.3, fig 2) 

 

b) Cerâmica com Antiplástico Fino 

 Com a cerâmica de antiplástico fino, que inicialmente utilizamos sem a adição de 

água, a primeira dificuldade foi exatamente formar a guia, a pré-canaleta, que facilita a 

manutenção do movimento em linha reta (ou quase). Como a mesma é bastante lisa na face 

externa (que é a comumente utilizada nos calibradores arqueológicos, até mesmo pela 

obviedade de que a face interna normalmente é côncava, e dificultaria o processo) o tembetá 

escorregava um pouco e demandava um pouco mais de concentração no início. 

 Após 60 minutos notamos que não houve alteração no peso do tembetá. Porém 

apareceram algumas pequenas manchas vermelhas no mesmo, certamente decorrentes da 

hematita presente na pasta. O polimento não se alterou em relação ao anteriormente 

observado. 

 Utilizamos então o mesmo suporte, agora com a adição de água. O trabalho foi apenas 

um pouco mais fácil de início, já que a canaleta começou a se formar um pouco mais rápido. 

Contudo, no geral, as diferenças foram praticamente nulas. 

 Ao fim dos 60 minutos de trabalho não observamos redução alguma do peso. 

Igualmente o polimento não apresentou alteração significativa (Contudo, ao longo do 

processo fica clara a alteração, como vemos na fig 1 do Anexo 12 p.3). 

 As canaletas, porém, apresentaram-se diferentes, sendo a formada no trabalho a seco 

mais regular que a formada com a adição de água. A diferença se nota tanto lateralmente (a 

forma da canaleta), quanto em relação ao fundo das mesmas (Figs 3 e 4 do Anexo 12 p.3). 

11.4 Produção de um tembetá de amazonita. 
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 Objetivando compreender melhor os processos que envolvem a produção dos 

tembetás decidimos realizar experimentações para a produção de um tembetá de morfologia 

diferente, em matéria-prima também diferente, comumente associada a esse tipo. 

 Obtivemos um pequeno bloco de amazonita, uma rocha composta de feldspato e um 

pouco de ferro, o qual proporciona a coloração entre o verde e o azul pálido, esteticamente 

muito interessantes. 

 

11.4.1 Uma primeira experiência 

 Na tentativa de extrair uma lasca com as dimensões adequadas para a confecção da 

peça utilizamos um percutor de quartzo, com a técnica sobre bigorna (“bipolar”). Decidimos 

por esta técnica tanto por ser ela a mais comumente encontrada nos sítios afiliados á Tradição 

Tupiguarani quanto pelo fato de termos percebido que a estrutura da rocha não permitiria 

lascamento unipolar com eficiência.  

Cerca de 10 minutos se passaram nestas tentativas, cautelosas, já que o tamanho do 

bloco não nos permitiria cometer muitos erros sem correr o risco de desperdiçar a matéria-

prima sem conseguir uma “lasca” viável para a produção do artefato. De fato, os últimos 5 

minutos foram dedicados à produção de uma faixa picoteada no bloco. Esta estaria destinada a 

criar uma zona de fraqueza a partir da qual, com o apoio sobre a bigorna, seria desprendida a 

parte destinada à confecção do tembetá. 

Findo este trabalho, apoiamos o bloco sobre a bigorna de arenito e utilizamos um 

percutor muito mais pesado, com o qual destacamos a lasca desejada, com um único golpe. 

Passamos então para a parte mais delicada - o picoteamento - que imaginamos seria a 

etapa seguinte. Esta proposição baseia-se tanto na observação dos demais instrumentos 

polidos quanto especificamente em um fragmento de tembetá (em processo de fabricação, e 

não terminado provavelmente devido à quebra) encontrado no sítio Lambari II, em Casa 

Branca (SP). Este apresentava vestígios de picoteamento em grande parte de sua superfície 

mas não apresentava sinais de polimento ainda. 

Nesta etapa utilizamos como apoio, para otimizar a força e obter precisão, uma 

bigorna de madeira. A lasca destinada a se tornar o tembetá pesava 51,6g. Após 10 minutos de 

picoteamento notamos a redução significativa de 2g, constituídas basicamente pela retirada de 
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arestas e de algumas zonas da matéria-prima que apresentavam impurezas, e poderiam tornar 

a peça mais frágil e esteticamente menos atraente. 

Prosseguimos com este trabalho de formatação do artefato, agora mais delicadamente, 

evitando choques fortes, por mais 30 minutos, pesando a cada 10 minutos. Notamos redução 

de apenas 1g neste período. Quando recomeçamos o trabalho, após estes 30 minutos, com 

menos de 1 minuto de trabalho a peça de fragmentou, em uma zona de fraqueza, uma 

clivagem natural da rocha, claramente observada pela textura diferenciada e brilhante que se 

fez notória na quebra. Curiosamente, um resultado muito semelhante ao observado na peça 

acima referida, encontrada no sítio Água Branca. Igualmente, abandonamos a peça (Ver figs 1 

a 3, Anexo 12 p.4). 

 

11.4.2 A segunda experiência com o tembetá de amazonita 

 Começamos novamente com a retirada de uma lasca de espessura e tamanho 

adequados do bloco. Novamente utilizamos a bigorna de quartzito com o grande batedor 

pesado. Primeiramente conseguimos retirar apenas uma lasca excessivamente delgada. Para 

conseguir retirar a parte adequada a partir da qual se tornasse possível produzir um tembetá 

percebemos que seria necessário uma outra bigorna, já que não havia apoio que permitisse a 

retirada da parte adequada sem correr o risco de perder grande parte da matéria-prima ou 

mesmo inutilizasse o que restasse da mesma. Assim decidimos utilizar a mesma técnica 

mudando a bigorna. Esta era agora uma quina de uma bigorna de gnaisse. Retiramos uma 

lasca adequada (Fig 4 do Anexo 12 p.4). Como o experimento anterior demonstrou a 

fragilidade da peça quanto ao lascamento e ao picoteamento, decidimos tentar começar 

diretamente pelo polimento. 

1) O Gnaisse com adição de água. 

Utilizamos inicialmente o polidor de gnaisse (que consiste em um bloco de gnaisse 

bruto) sem utilização prévia, apenas adicionando água. Já nos primeiros contatos da peça com 

o polidor alguns fragmentos se desprenderam. Certamente eram zonas mais frágeis 

produzidas pela retirada da lasca do bloco, como as lascas parasitas que eventualmente não se 

desprendem imediatamente nos lascamentos. Após a retirada das mesmas pesamos novamente 

a peça. A mesma então pesava 48,5g. 
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 Iniciamos então de fato a experimentação. A postura era assentado do chão com as 

pernas cruzadas, tendo a “bacia de polimento” aproximadamente a altura dos joelhos. O gesto 

era de vai-e-vem para trás e para frente com o corpo, com os braços levemente fletidos, 

esticando e retraindo um pouco os mesmos durante o movimento. A preensão da peça se dava, 

quando o objetivo era polir alguma das faces, com o dedo indicador e dedo médio apoiados 

lado a lado, em ambas as mãos, na face oposta àquela que será polida, com os polegares 

empurrando a peça pela lateral voltada para o tronco (A exemplo da fig 5 do Anexo 12 p.4). 

Quando o objetivo era polir as laterais e arestas a preensão se dava pelo envolvimento da peça 

por uma das mãos, com a outra mão segurando o pulso da que segura a peça, para dar mais 

peso (o que significa mais força) ao movimento. Eventualmente pode-se também utilizar o 

punho cerrado com a lateral do mesmo apoiado sobre uma das faces, com a outra mão 

segurando a peça pelas laterais e direcionando o movimento, posição um pouco mais 

incômoda, mas que permite concentrar bastante força. 

 A cada 10 minutos a peça era pesada e eram anotadas as características do trabalho. 

Após 60 minutos de trabalho com o gesto e o polidor acima referidos percebemos a redução 

de 3,5g no peso total da peça. Uma mudança na morfologia e um tratamento de superfície 

diferenciado são notórios.(Marca notória também no polidor, como vemos na Fig 10, Anexo 

12 p.4) 

2) O Arenito com adição de água. 

 O bloco de arenito utilizado apresenta granulação fina e compactação dos grãos 

bastante grande e homogênea. Havia sido utilizado anteriormente para o polimento de outras 

peças, de modo que uma discreta bacia de polimento já se formara. 

 O gesto utilizado era como um dos anteriormente utilizados, dado que a postura era 

praticamente a mesma. Utilizamos apenas o gesto mais confortável, com os dedos indicador e 

médio de ambas as mãos apoiados lado a lado sobre uma das faces, com os polegares 

empurrando a peça a partir de uma das laterais. 

 Notamos que a utilização das partes marginais da bacia de polimento, mais altas e que 

apresentava diferente grau de intemperismo (maior), era mais eficiente. Isso se deve ao fato 

de que os grãos desta parte se desprendem do bloco com maior facilidade, deixando sempre 

grãos mais angulosos em contato com a peça a ser polida, aumentando assim a eficiência. O 

que ocorre com os grãos da parte de dentro da bacia é que estão mais firmemente presos à 
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matriz da rocha e acabam tendo suas arestas polidas, diminuindo assim um pouco a eficiência 

do polidor. Obviamente, assim, o desgaste do polidor é muito menor, o que é um fator 

importante a ser considerado quando não se tem bons polidores em abundância. 

 Tomamos medidas e anotações a cada 10 minutos e, no fim dos 60 minutos de 

trabalho, percebemos a perda de 5,3g. Eficiência consideravelmente maior que a 

anteriormente observada com o gnaisse. 

3) O Gnaisse com adição de areia e água. 

 O polidor de gnaisse é o mesmo anteriormente mencionado. A posição também a 

mesma. O gesto, apenas o mais confortável, com os dedos indicador e médio de ambas as 

mãos apoiados lado a lado sobre uma das faces, com os polegares empurrando a peça. 

 O rendimento, como já era esperado, claramente era menor do que o anteriormente 

conseguido, dado que a peça a ser polida (o tembetá em processo de fabricação) era a mesma 

e, a esta etapa do trabalho, já havia perdido a maior parte de suas arestas e regiões mais 

angulosas. Também o próprio polidor teve sua superfície polida, o que necessariamente 

influiria na performance. 

 No que toca ao tratamento de superfície, pudemos perceber que se apresenta muito 

mais grosseiro do que os dois anteriormente observados, semelhantes, e bastante finos. Este 

dava à peça um aspecto que poderíamos chamar de alisamento. 

 Já o rendimento, em termos objetivos, obtido através da mesma metodologia acima 

mencionada (a cada 10 minutos havia a pesagem), se mostrou muito inferior ao esperado. 

Após 60 minutos de trabalho apenas 1,8g haviam sido perdidas pela peça. 

4) O Arenito com adição de areia e água. 

 O bloco de arenito era também o mesmo, com a bacia de polimento já formada. 

A postura também foi a mesma, bem como os gestos, com a clara precedência do gesto 

mais confortável acima mencionado (com os dedos indicador e médio de ambas as mãos 

apoiados lado a lado sobre uma das faces, com os polegares empurrando a peça). Contudo, ao 

invés de movimentos de vai-e-vem, o movimento era basculante lateralmente ou fazendo 

espirais com a peça. Estes movimentos ajudam quando se utiliza a areia pois tornam 

desnecessárias as pausas que seriam inevitáveis de outra forma, dado que periodicamente 

seria preciso ajuntar novamente a areia. Estes movimentos permitem uma realocação 

“natural” da areia enquanto o trabalho é realizado (Ver fig 9 Anexo 12 p.4). 
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O tratamento de superfície é muito semelhante ao apresentado no gnaisse com areia e 

água. 

O rendimento não foi maior do que o observado anteriormente no mesmo bloco (bacia 

de polimento), possivelmente devido ao fato de que a peça, mais polida, dificulta o trabalho. 

Talvez o fato de os grãos de areia ficarem rolados contribua para essa aparente redução da 

eficiência. Assim, podemos imaginar que seja o trabalho mais eficiente, e que proporciona um 

tratamento de superfície mais grosseiro. O peso, após 1 hora de trabalho, tinha a redução de 

5,1g, o que é bem pouco a menos do que o observado no mesmo bloco quando utilizado sem a 

adição de areia, e em uma etapa em que a peça é menos angulosa e perderia mais facilmente 

matéria por polimento. 

5)  O Arenito com adição de água retorna. 

 O bloco e a posição permanecem os mesmos. Decidimos retornar ao arenito com água 

apenas, pois pareceu o que apresenta o melhor rendimento com o melhor tratamento de 

superfície. Nossa constatação vai ao encontro do que disse o Padre Jaime Rodriguez Cândela, 

no manuscrito de 1970 anteriormente mencionado, relativo aos Kayapó, de que utilizava um 

bloco de arenito, e que nunca adicionou areia. Realmente nos parece desnecessário o 

acréscimo de areia, pois o rendimento é satisfatório e o tratamento de superfície também 

bastante fino, como normalmente requer este tipo de artefato.  

No que toca aos gestos como agora o objetivo era começar a refinar a forma do 

artefato, estes se alternaram várias vezes. 

 Durante os 10 minutos iniciais onde houve uma regularização ainda um pouco mais 

grosseira o gesto foi de segurar a peça em pinça, com o indicador e médio de ambas as mãos, 

lado a lado em uma das faces, contra os polegares na face oposta (Ver fig 6 do Anexo 12 p.4) 

. Nos 10 minutos seguintes onde a regularização mais refinada ocorria, em diferentes partes 

do artefato, houve uma alternância entre os diversos gestos anteriormente mencionados. Os 40 

minutos seguintes foram destinados a formar as pequenas “abas” laterais do tembetá, na parte 

de cima, as laterais do “T”. O gesto é completamente diferente, bem como a área do bloco 

(bacia de polimento) utilizado para o trabalho. O trabalho utiliza a aresta do polidor. O gesto é 

de arrastamento lateral, da direita para a esquerda e voltando no sentido oposto, em vai-e-

vem. A preensão é semelhante ao gesto de recepção de bola em jogo de voleibol 

(“manchete”), com as mãos postas em concha apoiadas parcialmente uma sobre a outra, com 
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a peça pressiona com os polegares apoiada na lateral dos indicadores das duas mãos (Fig 7, 

Anexo 12 p.4). 

 O rendimento foi relativamente baixo, mas a morfologia da peça se alterou 

significativamente. Como uma das “abas” estava mais longe da forma desejada recebeu 30 

dos 40 minutos reservado a elas. A marca deixada no polidor também é bastante clara, como 

uma canaleta bastante irregular (Fig 8, Anexo 12 p.4). Ao final dos 60 minutos de trabalho 

notamos a redução de 2,1g. 

  O tratamento de superfície neste suporte (bacia de polimento), apenas com a adição de 

água, é o mais fino, provavelmente devido à pequena granulometria do arenito e também ao 

caulim que é liberado pelo polimento da própria peça, que permite um polimento extra-fino. 

Assim decidimos que o restante do trabalho seria realizado neste mesmo padrão. 

 Prosseguimos então para mais 1 hora de trabalho, no intuito de terminar de formatar o 

artefato. 

 O trabalho e os gestos foram basicamente os mesmo utilizados na formatação das 

faces (com os dedos indicador e médio de ambas as mãos apoiados lado a lado sobre uma das 

faces, com os polegares empurrando a peça). Em alguns momentos, quando regularizando o 

talão do tembetá inclinava um pouco a peça, no intuito de desgastar em maior grau alguma 

área mais limitada. Como esta era a parte ainda mais irregular da peça foi ela que tomou a 

maior parte do tempo. 

 No final de mais estes 60 minutos o rendimento, como era já esperado (dado que o 

trabalho agora se tornou mais minucioso), foi baixo. No entanto, qualitativamente foi muito 

notório, pois fica nítida a formatação regular e bem próxima da forma final do artefato (Figs 

11 a 13 , Anexo 12 p.4). 

 Consideramos que estes 360 minutos (6 horas) de experimentação proporcionaram 

informações importantes e suficientes para compreender os processos e custos envolvidos na 

fabricação deste tipo de adorno, de modo que podemos projetar para um máximo de 8 horas o 

término completo do mesmo. É um espaço de tempo nada desprezível, sobretudo se levarmos 

em conta que teria sido distribuído ao longo dos dias. Era certamente algo que ocupava o 

corpo e as mentes (certamente esta última muito mais) de seus produtores por dias mas que 

certamente não eram algo tão custoso como seria a produção de outros, como por exemplo o 

próprio tembetá de quartzo.(Comparação dos tempos no Anexo 12 p.4) 
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Considerações Finais. 

O presente trabalho, embora tenha sido longo e proveitoso, não tinha como objetivo 

trazer respostas fechadas para as questões propostas, mas, antes, trazer contribuições sólidas 

para que estudos posteriores possam lançar mais luzes sobre os artefatos líticos polidos, de 

modo a fazer conhecê-los em maior profundidade, como tem sido feito com o material lítico 

lascado e, no Brasil, sobretudo com a cerâmica. Assim, apresentaremos aqui algumas 

considerações mais sobre os pontos sólidos que alcançamos e apresentamos ao longo do texto, 

tendo como objetivo dar a conhecer os artefatos polidos do interior de Minas Gerais e São 

Paulo, tentando compreendê-los quanto a seus usos, tecnologia, morfologia e atribuições 

culturais ou regionais. 

Pudemos observar desde o primeiro capítulo como os textos de cronistas e viajantes, 

que têm sido esquecidos nos últimos anos pelos arqueólogos, nos trazem informações 

extremamente importantes, muitas das quais não poderíamos obter de outra forma, dado que 

muitas vezes aqueles que escreveram sobre os artefatos foram os últimos a deixar registro dos 

mesmos em plena atividade, dentro de seu meio social. Embora nem todos os artefatos 

polidos sejam mencionados diretamente ou apareçam relacionados a algum contexto 

específico (como as miniaturas ou as mãos-de-pilão de pedra), as ricas informações advindas 

das linhas escritas - por vezes há séculos – destes homens nos permitem inferir sua presença 

ou alguns de seus usos. 

No segundo capítulo acreditamos ter trazido contribuições sólidas para uma unificação 

do vocabulário, para uma definição dos artefatos e para a descrição dos mesmos. Estas estão 

claras e devidamente colocadas no capítulo, de modo que seria forçoso e desnecessário 

apresentá-las aqui novamente. 

O terceiro capítulo nos mostra como são poucas, porém importantes, algumas 

contribuições bibliográficas. Com elas pudemos perceber claramente que há tipos bastante 

distintos de lâminas em cada região do país, como no nordeste, com a publicação de Ott, no 

Sul com a publicação de Tiburtius & Leprevost, e no norte com a publicação de Becker & 

Mello. Ao mesmo tempo, vimos como é importante que tenhamos um vocabulário e uma 

metodologia de análise e descritiva mais bem estabelecida, para que possamos comparar 

dados e, assim, avançar no conhecimento dos artefatos polidos, tanto dentro de uma região ou 

de um sítio quanto possibilitando análises inter-regionais. 
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O quarto e quinto capítulo trazem a análise das coleções de lâminas polidas de Minas 

Gerais e São Paulo, a partir das quais pudemos aprender bastante mais sobre estes artefatos. 

Analisamos as diversas relações entre as matérias-primas, tecnologias, morfologias e 

encabamentos, bem como observamos alguns tipos de quebras, sem, contudo, ter podido 

ainda compreender as razões que tenham levado a elas. 

No sexto capítulo entramos na tentativa de atribuição cultural das lâminas. Ele não traz 

dados categóricos, mas, juntando as informações contidas nestes últimos capítulos, podemos 

compreender um pouco mais sobre os contextos associados às lâminas polidas. 

No que toca ás matérias-primas, pudemos observar, como era esperado, uma 

precedência de rochas regionais (se não locais) para a confecção das lâminas. Infelizmente, 

muitas vezes não pudemos identificar precisamente a rocha, tampouco suas fontes. É este o 

caso de uma das peças da coleção de São Paulo (número 026-38), cuja matéria-prima, de 

grande apelo estético (aparentemente uma rocha metamórfica verde, semelhante ao mármore), 

teria sido interessante identificar; o que não fora possível. Contudo, há alguns dados 

importantes com relação a matérias-primas exógenas. A sillimanita, por exemplo, que é uma 

rocha bastante rara, não foi observada nas coleções de São Paulo, muito embora tenha sido 

encontrada em locais que estariam a dezenas de quilômetros de suas fontes conhecidas (o que 

não seria algo de grande espanto, dado que o território de grupos nômades ou mesmo semi-

nômades facilmente alcançam umas poucas dezenas de quilômetros). Este fato é digno de 

nota, pois em Conceição dos Ouros, bem no Sul de Minas (portanto, próximo à fronteira com 

São Paulo) uma pequena lâmina de sillimanita foi encontrada. Em se tratando de uma rocha 

de aspecto visual interessante é difícil imaginar que não esteja representada na coleção de São 

Paulo por uma “seleção natural” dada pelos olhares mais ou menos atentos dos curiosos que 

coletaram estas peças (já que a grande maioria veio de coleções particulares ou de doações 

avulsas). Assim, percebemos que há uma distância relativamente grande percorrida por essa 

rocha quando há interesse em obtê-la, como parece ser o caso da lâmina de Conceição dos 

Ouros – MG. Isso nos leva a pensar que os grupos que ocupavam territórios mais ao sul 

(como São Paulo) talvez não tivessem o mesmo interesse por essa rocha. Esta proposição 

pode ser corroborada pela observação feita por Ott de que no interior da Bahia forma 

encontradas lâminas confeccionadas em hematita, cujas principais fontes estão em Minas 

Gerais. Assim, observamos que, tendo havido interesse, essa matéria-prima pode ter 
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percorrido longas distâncias, neste caso, facilitada pela grande via de acesso representada pelo 

Rio São Francisco, ao qual poderiam ter chegado os seixos de hematita, vindos da região 

central do estado, através do Rio das Velhas. 

Com relação às tecnologias, observamos algo que tínhamos já colocado como mais 

provável no capítulo 2; que as etapas da confecção dos artefatos são mais ou menos as 

mesmas, independendo da região. Iniciando-se com a coleta da matéria-prima (sob a forma de 

bloco ou seixo) seguida de lascamento, picoteamento e, finalmente, graus variados de 

polimento, que podem ser mais ou menos finos e se concentrarem em partes específicas das 

lâminas o que, devido ao tratamento de superfície que cada tecnologia dá à peça, nos ajuda a 

inferir o tipo de encabamento de algumas delas. A exceção à regra são as lâminas dos 

períodos antigo da região central do estado de Minas Gerais, que apresentam apenas marcas 

de lascamentos, aos quais se segue diretamente o polimento. Exatamente nestas 

aparentemente não há indícios que indiquem terem sido encabadas. 

Já as morfologias são os pontos onde observamos congruências entre as coleções. Os 

tipos mais representados em Minas Gerais estão também presentes em São Paulo, mas em 

proporções muito diferentes. É curioso notar ainda que a relação de representatividade entre 

as coleções, que é bem clara ao compararmos as de Minas Gerais com as de São Paulo, já 

começa a se mostrar com certa força quando comparamos a coleção do centro do estado de 

Minas Gerais com a coleção de Andrelândia, no Sul do mesmo estado, portanto, mais próxima 

de São Paulo. Vemos a coleção de Andrelândia quase como uma coleção de transição entre a 

de Minas Gerais e a de São Paulo, com suas peculiaridades, é claro, como a precedência das 

trapezoidais aparecendo ainda maior que em São Paulo. Assim percebemos que a 

proximidade geográfica se reflete também na representatividade dos tipos. 

Com estes dados começa a ganhar cor a proposta inicial deste trabalho, que seria a de 

entender as coleções, de modo a podermos relacionar os tipos a determinado período 

cronológico ou a determinada região e, quando possível, a alguma Tradição arqueológica. 

Assim, permanece a idéia de que em área de ocupação mais antiga Gê se observa uma maior 

representatividade das lâminas triangulares, muito embora esse tipo não possa ser associado 

diretamente a estes grupos. Da mesma forma as lâminas trapezoidais parecem estar mais 

associadas a regiões de ocupação mais antiga Tupi, sem, mais uma vez, poderem ser 

diretamente associadas a estes grupos. Talvez estas representatividades estejam mais 
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relacionadas às regiões que aos grupos étnicos, guardando uma relação mais ou menos clara 

com a latitude, que refletiria provavelmente os recursos a serem trabalhados pelos referidos 

artefatos, ou adaptações locais (assim também culturais) às necessidades cotidianas. Algo 

semelhante acontece com os cordiformes e com as lâminas lascadas (inclusive de sílex), que 

se encontram respectivamente limitadas ao centro e ao norte de Minas Gerais. No caso das 

cordiformes observamos além da relativa limitação geográfica (que pode representar apenas 

uma distorção amostral) uma associação a um período cronológico mais antigo, que se reflete 

também nas tecnologias empregadas diferenciadas. Já as lâminas lascadas, embora pareça 

mais ou menos clara sua limitação espacial, sua associação a algum período cronológico ou 

afiliação cultural permanecem incertos. 

Já um tipo que através de diversas publicações (algumas aqui apresentadas, como as 

de Ott e de Tiburtius, mas também com o auxílio de uma outra que não foi aqui 

exaustivamente analisada, e que traz contribuições sobre os semilunares, de Bittman 

Simmons) nos permite fazer uma associação mais direta são os semilunares. Estes estão 

presentes em todas as regiões do país, com menor representatividade nos estados do norte e 

do sul. Aparentemente sua área principal é a que (mal) definimos como Brasil Central, que 

poderíamos associar sobretudo a Minas Gerais, Bahia, Goiás e Tocantins. Sua afiliação 

cultural é também a mais precisa. Este tipo está claramente associado a grupos Gê, como 

vimos já desde o primeiro capítulo. Dados etnográficos recentes também ajudam a compor o 

panorama arqueológico destas peças. Assim, não por acaso as regiões sul e norte do país 

apresentam ainda hoje um número muito menor de grupos pertencentes a este grande tronco. 

Infelizmente não obtivemos mais informações sobre a procedência de duas lâminas 

dos estado de São Paulo que apresentam as modificações morfológicas mais interessantes 

para o encabamento. São um estreitamento proximal em uma delas (número 026-53) e uma 

garganta em outra (número 026-28). Seria interessante pode associar estas modificações a 

algum grupo ou região, dado que são raras, o que, no entanto, permaneceu-nos impossível. 

Enfim, não apresentamos dados absolutamente conclusivos para as lâminas, e nem era 

essa nossa pretensão, mas acreditamos ter fornecido subsídios importantes para estudos 

posteriores. Um ponto que, dentro desta proposta merece ser notado, é o fato de que embora 

as coleções não tenham tornado possível a associação direta entre os tipos e determinados 

grupos, as relações dos mesmos com as tecnologias predominantes e as regiões se tornou 
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clara. Talvez os marcadores culturais sejam menos importantes do que a partilha de respostas 

locais para problemas semelhantes, possivelmente relacionados aos biomas e às atividades a 

que estes instrumentos se prestavam na atuação sobre cada parte dos mesmos. Assim, talvez 

os tipos estejam mais relacionados ao uso para um determinado tipo de atividade ou corte de 

um tipo de árvore, por exemplo, que a um determinado grupo cultural (exceção clara feita aos 

semilunares). 

Nos capítulos sétimo e oitavo, que tratam das mãos-de-pilão os dados fornecidos pelas 

coleções não foram tão elucidativos quanto imaginávamos. Pensando nas coleções de São 

Paulo e Andrelândia (Sul de Minas), poderíamos, em princípio, associar as mãos-de-pilão 

trapezoidais aos grupos Gê. Isso devido tanto ao fato de a única mão-de-pilão com esta 

morfologia estar em uma área do estado de São Paulo para a qual temos indícios de que teria 

sido ocupada por grupos Gê (Kaingang, talvez), quanto pelo fato de que em Andrelândia, 

zona onde há maior ocupação por grupos Tupi, há uma precedência clara das mãos 

triangulares sobre as trapezoidais (de 10, 8 pertencem a esse tipo). Contudo, nas coleções do 

centro mineiro (de ocupação mais antiga Gê), há muito mais mãos-de-pilão do tipo 

trapezoidal (57%) que triangulares (26%), onde, baseado na comparação das duas coleções 

anteriormente mencionadas, dever-se-ia esperar o contrário. Todavia, esta associação das 

mãos-de-pilão triangulares com os grupos Gê pode permanecer válida se pensarmos que a 

diferença de representatividade esteja relacionada a uma necessidade de uso das mesmas 

pelos respectivos grupos. Dizemos isso pensando que os grupos Gê do centro mineiro talvez 

tivessem menos necessidade de utilizar as mãos-de-pilão de pedra, dado que, por exemplo, 

não processassem o milho em quantidades muito significativas, diferentemente dos grupos do 

sul, onde o milho fosse mais importante na dieta, e por sua vez também o uso da mão e do 

pilão para a moagem dos grãos. Lembrando que os grupos Tupi utilizavam o pilão até mesmo 

para a mandioca, talvez possamos pensar que a maior representatividade de mãos trapezoidais 

no centro esteja relacionada a sua maior importância para estes grupos. Como obtivemos 

poucos dados sobre as mãos-de-pilão de São Paulo, fica comprometida qualquer afirmação no 

sentido de atribuí-las aos grupos Gê ou Tupi, mas acreditamos ter lançado algumas idéias que 

nos ajudam a refletir sobre estas peças, suas atribuições culturais, regionais e seu papel dentro 

do sistema alimentar, os quais podem trazer dados interessantes no futuro próximo. 
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No capítulo nono, dentro do qual tratamos dos virotes, acreditamos ter contribuído 

para um melhor conhecimento destas peças, ainda muito pouco estudadas. Não pudemos 

avançar muito devido ao pequeno número de peças que se mostraram disponíveis para 

análise. Contudo, a bibliografia e os dados retirados do material arqueológico analisado nos 

permitiram sanar pelo menos uma das grandes dúvidas, relacionada ao peso e o uso destes 

artefatos. Isso porque há dados etnográficos do uso destes artefatos, mas apenas 

confeccionados em madeira ou osso (nunca em pedra), o que levantou suspeitas de que os 

artefatos em pedra poderiam ser pesados demais para ser utilizados efetivamente. O fato de 

um destes artefatos ter sido encontrado incrustado na copa de uma araucária (n° 139 da 

Coleção Tiburtius) nos dissipa esta dúvida, já que uma das suas utilidades atestadas 

etnograficamente seria exatamente a derrubada da pinha para a coleta do pinhão. Assim, um 

virote de até 56g seria, em princípio, perfeitamente funcional. Sendo a coleta de pinhão um 

dos seus principais usos, explicamos ainda a concentração muito maior destas peças em 

regiões mais ao sul (onde há, ou havia, araucárias). Lembramos, no entanto, que os 

Nambikwara (Tupi), no Mato Grosso também faziam uso dos mesmos, confeccionados em 

madeira. Todos estes dados, sobretudo a análise das peças em madeira, nos auxiliaram até 

mesmo na confirmação dos tipos dos artefatos em pedra. Estes inicialmente pensados e, de 

certa forma, “confirmados” pela comparação com os virotes de madeira, cujas morfologias 

são muito próximas das apresentadas pelos artefatos de pedra. Outra constatação importante 

diz respeito à atribuição cultural, ou antes, regional. Muito embora seja freqüentemente 

associado a grupos Gê observamos seu uso por grupos Tupis em diferentes lugares. No que 

toca aos grupos Gê notamos a menção do artefato relacionado aos Puris (um grupo Gê) bem 

como a flecha apresentada no Anexo 1 p.6 dos camacãs (ou Kamakã, outro grupo Gê) que 

apresenta uma ponta semelhante à utilizada para o encabamento do virote, que vemos no 

mesmo Anexo. Já relativo aos grupos Tupi notamos a grande semelhança entre o virote de 

madeira dos índios caiguás (Guarani) e o exemplar de pedra proveniente de Itararé, no sul de 

São Paulo, o que poderia nos levar a uma associação direta entre as artefatos em pedra e o 

referido grupo. Contudo, seria temerário fazer esta associação sem que haja ainda mais dados 

que a corroborem. Devido a estas constatações o que parece mais sensato por hora é notar 

apenas que sua confecção em pedra está limitada às regiões mais ao sul do Brasil, 

configurando talvez uma “tradição” regional. 
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No capítulo décimo tratamos dos tembetás. Embora, mais uma vez, não tenhamos uma 

amostragem grande, os dados apontaram tendências muitos fortes. Os tipos estão bastante 

bem definidos e são, ao que tudo indica, sólidos, dado que desde os primeiros contatos com os 

europeus estas diferenças foram já percebidas, como podemos observar nos desenhos dos 

livros de Hans Staden e de Jean de Léry e nas fotos das peças analisadas. Outro dado 

apontado pelas fontes escritas e que aparece no registro arqueológico é a forte relação entre as 

rochas verdes e um tipo específico de tembetá (os achatados). As fontes escritas nos remetem 

ainda a uma relação hierárquica entre as matérias-primas e, por conseguinte, também entre os 

tipos, sendo este último mencionado (achatado), também denominado botão labial, talvez o de 

maior prestígio, pelo menos em alguns grupos. Outra contribuição das mais sólidas é a 

verificada estreita relação entre estes adornos e os grupos Tupi e, ainda mais, ao sexo 

masculino, dado que são adornos labiais definidores de identidade e de gênero (e certamente 

também de prestígio), diferentemente dos botoques, ou kimwa, dos Gê, adornos labiais 

utilizados por homens e mulheres, cuja matéria-prima é sempre vegetal. Finalmente a 

constatada hierarquia de matérias-primas e o prestígio dos que possuíam as de mais alta conta 

nos levam à compreensão mais profunda de uma realidade arqueológica; o relativamente 

pequeno número destes artefatos nas coleções. Seria estranho, dado que este hábito (do uso de 

tembetá deste a puberdade pelos homens) era amplamente disseminado entre as sociedades 

Tupi, que eram numerosas. Porém, como as matérias-primas mais prestigiadas são 

basicamente as únicas que sobrevivem ao tempo e chegam até nós, vemos que de fato eram 

relativamente poucos os que dispunham destes adornos em pedra. Os demais fariam uso dos 

mesmos adornos confeccionados em resina, madeira ou osso, que muito raramente se 

preservam. 

No décimo primeiro capítulo tratamos das experimentações. Com estas experiências 

de reprodução das técnicas de produção dos artefatos nos deparamos com diversas 

dificuldades, a começar pela aquisição da matéria-prima. Com elas pudemos compreender 

melhor os processos que envolvem a produção de alguns instrumentos e estimar, por exemplo, 

o tempo que a produção de um pequeno adorno teria ocupado na vida de seus produtores pré-

coloniais. Pudemos compreender melhor as razões pelas quais acontecem acidentes, como no 

caso da amazonita, e porque é desnecessário, ou mesmo não desejável, a utilização de areia no 

polimento desta matéria-prima. Cerca de 8 horas, para a produção de um tembetá de 
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amazonita, ou cerca de 20 horas para um tembetá e quartzo são estimativas razoáveis. 

Pensando que este período seria distribuído ao longo dos dias podemos imaginar o quanto 

estes artefatos ocupavam nas mentes das pessoas que com eles conviviam. Eis bons dados 

para nos permitir melhor compreender o apreço que os indígenas tinham por essas peças, 

como os cronistas atestaram, e o qual tem sido quase esquecido por parte dos arqueólogos. 

Estes dados nos ajudam a compreender também o prestígio associado às mesmas. A primeira 

provavelmente mais relacionada à sua escassez (amazonita) e a segunda talvez mais 

relacionada a seu custo de produção e, por vezes, também ao apelo estético (caso do quartzo 

hialino). As experimentações com o tembetá de quartzo auxiliaram ainda a compreender 

melhor os calibradores, comumente associados à produção do tembetá. Notamos uma baixa 

eficiência na utilização dos mesmos, quaisquer que sejam os suportes. Soma-se a estes fatores 

a constatação de que as canaletas produzidas são absolutamente diferentes das arqueológicas. 

Em conjunto, estas observações nos levam à conclusão de que os calibradores não deviam ser 

utilizados para este fim (fabricação ou finalização de tembetás), mas para a calibração de 

hastes (muito provável) ou outros objetos que não os tembetás. 

Assim, acreditamos ter contribuído para uma mais ampla compreensão dos artefatos 

polidos, para o início da formação de uma metodologia descritiva e de análise e, mais do que 

qualquer outra coisa ter lançado bases para estudos posteriores mais amplos.  
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