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RESUMO

Esta dissertação apresenta o estudo arqueológico e etnoarqueológico dos
conjuntos cerâmicos provenientes de sítios arqueológicos históricos –
Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2 – e dos conjuntos cerâmicos etnográficos produzidos
em comunidades locais, ambos do Agreste Central Pernambucano. Adotando
uma abordagem etnoarqueológica para a análise de sítios arqueológicos
históricos, através de perspectivas descolonizadas e multivocais, discutimos o
papel do arqueólogo na valorização dos conhecimentos tradicionais.

Esta

valorização é fundamental para a construção das identidades locais e para a
elaboração de narrativas históricas alternativas que incluam estas populações
historicamente marginalizadas. Concluindo, a partir da análise tecnológica dos
conjuntos cerâmicos arqueológicos e etnográficos elaboramos uma matriz de
correlatos para artefatos cerâmicos de produção local/regional, contribuindo
para a caracterização dos mesmos e para as discussões arqueológicas sobre
variabilidade artefatual.

Palavras Chave: Arqueologia Histórica, Etnoarqueologia, Cerâmica de
Produção Local/Regional, Matriz de Correlatos, Loiça de Barro, Agreste
Pernambucano

ABSTRACT

This dissertation is resulted from an archaeological and ethnoarchaeological
research study of pottery sets from historical archaeological sites – Tacaimbó 1
and Tacaimbó 2 – and of ethnographic pottery sets produced on local
communities, both from Agreste Central region (Pernambuco state, Brazilian
Northeast).

Using

an

ethnoarchaeological

approach

for

the

historical

archaeological sites analysis, and the decolonized and multivocal perspectives,
the role of the archaeologist on traditional knowledge valuation was discussed.
This valuation is a fundamental aspect for the local identities construction and
formulation of an alternative historical narrative, which include these historically
marginalized populations. In conclusion, from the technological analysis of
archaeological and ethnographic pottery sets, a matrix of correlates for local
and regional production of pottery artifacts was proposed, contributing to its
characterization and for the archaeological discussions of artefactual variability.

Key words: Historical Archaeology, Ethnoarchaeology, Local and Regional
Pottery, Matrix of Correlates, Loiça de Barro, Agreste Central Region
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa de Mestrado foi motivada por uma oportunidade,
uma constatação e duas escolhas: a oportunidade de analisar o material
resgatado dos sítios arqueológicos históricos Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2, a
constatação do quadro atual de boa parte das pesquisas em Arqueologia
Histórica no Brasil e da necessidade de alteração deste quadro, e as escolhas
de estudar os sítios em questão adotando uma abordagem Etnoarqueológica,
bem como perspectivas Descolonizadas, Multivocais e Inclusivas e, por isso,
arqueologicamente engajadas.
A oportunidade de estudar os vestígios arqueológicos do sítio Tacaimbó
1 e Tacaimbó 2 surgiu logo de meu início enquanto pesquisadora integrante da
equipe da Scientia Consultoria Científica, no ano de 2006. Ambos os sítios se
localizam em município homônimo no Agreste Central Pernambucano, cerca de
150 km da capital Recife, e foram identificados durante o desenvolvimento do
Projeto de Prospecção e Peritagem Arqueológicas nos acessos e praças de
torre das Linhas de Transmissão 500 kv Xingó-Angelim e 230 kv AngelimCampina Grande (AL/SE/PE/PB), coordenado pela Profa. Dra. Solange
Caldarelli (CALDARELLI, 2003), e executado pela equipe da Scientia
Consultoria Científica, no ano de 2003. A análise destes sítios, entretanto, não
se realizou junto aos demais sítios, tendo em vista que o potencial
interpretativo etnoarqueológico destes já havia sido identificado na ocasião, e
seria foco de outra pesquisa de Mestrado, a ser desenvolvida por Tatiana
Costa Fernandes, o que não ocorreu. Deste modo, obtive um primeiro contato
com as duas coleções com a incumbência de dar andamento às análises e, por
conseguinte, o interesse em estudá-las cresceu.
O sítio Tacaimbó 1 localiza-se na Torre 59-1 e o sítio Tacaimbó 2 na
Torre 57-1, ambos no trecho de Angelim-Campina Grande. Os dois apresentam
vestígios arqueológicos históricos, dentre os quais a cerâmica é predominante
e foram identificados como sítios habitação. Os locais em que estavam
implantados os sítios, à época das escavações, ainda eram habitados por
famílias moradoras da região, o que permitiu a observação de comportamentos
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relativos ao descarte do lixo doméstico, bem como a consequente formação
deste tipo específico de registro arqueológico1. Como veremos no Capítulo 2,
a metodologia de trabalho de campo foi diversa entre um e outro sítio, de
acordo com as características de cada um deles.
Considerando apenas os vestígios arqueológicos cerâmicos presentes
nestes sítios, a interpretação destes vestígios por si só já se constituiria numa
excelente oportunidade de caracterização de artefatos cerâmicos encontrados
em sítios históricos (especialmente no âmbito local), ainda vulgarmente
designados em alguns trabalhos como “neo-brasileiros”, definição esta que
desconsidera a complexidade da sociedade que os produziu2. No entanto, no
decurso das escavações a equipe identificou que em alguns municípios do
Agreste Central Pernambucano, particularmente Tacaimbó e São Caitano,
ainda haviam alguns ceramistas dedicados à confecção de vasilhas utilitárias e
posterior venda nas feiras-livres nas ruas das cidades. Estas pessoas são
conhecidas localmente como loiceiras e o produto de seu trabalho, a cerâmica,
a loiça de barro3. À época a equipe observou que esta loiça de barro
apresentava muitas semelhanças formais com a cerâmica encontrada nos
sítios. Concomitantemente os pesquisadores perceberam que estavam diante
de um conhecimento tradicional em vias de extinção, uma vez que se trata de
uma atividade pouco rentável, ainda que seja a única fonte de renda de muitas
loiceiras e, por conta disso principalmente, o desinteresse dos jovens por esta
atividade é muito grande. Deste modo, dedicaram uma parte da pesquisa na
identificação destas loiceiras, na ativa ou aposentadas, e no registro deste
conhecimento através da gravação de entrevistas e vídeos (estes apenas com
as na ativa).
A possibilidade da existência de continuidade histórica entre a loiça de
barro arqueológica identificada nos sítios, produzida e consumida no passado,

1

Isto não se verifica atualmente, pois conforme veremos mais adiante, quando da realização
de uma segunda etapa de campo etnográfico no ano de 2009, oportunamente fomos até o local
dos sítios e ambos estavam abandonados.
2
Para uma revisão crítica desta tradição, que homogeneíza e congela 500 anos de produção
oleira em todo território nacional ver: ZANETTINI & MORAES, 2005; ZANETTINI, 2005 e
ZANETTINI & MORAES WICHERS, 2009.
3
O termo loiça de barro é uma designação êmica local para utensílios cerâmicos, como
panelas, tigelas, pratos, jarras, potes, cuscuzeiras, entre outros. A artesã que produz estes
utensílios, consequentemente, é conhecida como loiceira. Às vezes podemos encontrar
também os termos louça de barro e louceira, mas em menor frequência.
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com as loiceiras e moradores da área atualmente motivou o estudo
etnoarqueológico proposto neste trabalho.
Uma segunda etapa de campo foi proposta no projeto de pesquisa, a fim
de documentarmos os processos tecnológicos envolvidos na manufatura desta
loiça de barro, bem como, comparar com os dados obtidos na etapa de campo
de 2003, buscando por continuidades e mudanças nos processos produtivos e
nas comunidades que as produzem, e tal etapa foi concluída no período de
verão local no ano de 2009, entre os meses de setembro e dezembro.
Ainda que tal continuidade histórica entre ambas as produções loiceiras,
a arqueológica e a etnográfica, não fosse comprovada, ou simplesmente não
existisse, isto não invalidaria o trabalho etnoarqueológico. Ao contrário, e como
propõem alguns autores como David e Kramer (2001: 66) e Arnold (apud
ARNOLD III, 1991: 142) a analogia histórica direta nem sempre é válida, visto
ser de difícil comprovação e as culturas estarem em constante transformação.
Deste modo, independente de ligações históricas ao observarmos as relações
entre as sociedades e os objetos que elas produzem, temos melhores
condições de compreender as mesmas relações no passado (ARNOLD, 1993:
10).
Destarte, o estudo tecnológico da loiça de barro dos sítios Tacaimbó 1 e
Tacaimbó 2, bem como da loiça de barro atual constitui-se numa oportunidade
única de interpretação de sítios arqueológicos históricos. A escolha do enfoque
etnoarqueológico proposto neste trabalho, além de ser pouco utilizado em
sítios históricos, permite contribuir com os estudos sobre variabilidade
artefatual e, ademais, auxiliar na reconstituição da história local (i.e. da
ocupação da região e das formas de subsistência da população, das redes de
comércio e troca estabelecidas entre produtores e consumidores desta
cerâmica local) dando voz aos seus agentes, nordestinos e sertanejos.
Ademais, tal enfoque viabiliza o registro deste patrimônio cultural tradicional,
que aos poucos vêm se perdendo, e, no limite, a documentação dos processos
de continuidade e transformação cultural destas populações do Agreste
Pernambucano, preservando seus conhecimentos tradicionais, especialmente
o da loiça de barro. Para realizar tal intento lançamos mão dos pressupostos
teórico-metodológicos da Arqueologia Histórica, bem como da abordagem
etnoarqueológica.
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Tais

pressupostos

teórico-metodológicos

serão

apresentados

no

Capítulo 1 desta dissertação. Antes de apresentarmos estes pressupostos,
entretanto, é necessário lembrar que este trabalho também foi orientado por
uma constatação, qual seja a de que no Brasil, e especialmente no Nordeste
brasileiro, poucos são os estudos de Arqueologia Histórica dedicados à
compreensão da vida cotidiana e das formas de resistência das populações
historicamente marginalizadas. A maioria das pesquisas arqueológicas
históricas nordestinas se concentra no litoral, em cidades como Olinda, Recife
e Salvador, em virtude destas se constituírem como primeiras vilas coloniais,
bem como por seu patrimônio arquitetônico e, desta forma, as pesquisas
arqueológicas nestes locais estão intimamente ligadas aos trabalhos de
restauração de monumentos4. Neste sentido, estas pesquisas em Arqueologia
Histórica estão mais comprometidas com a Arqueologia dos monumentos das
elites, como Fortificações e Igrejas, entre outros, e com a legitimação das
narrativas hegemônicas e dominantes.
As contribuições mais efetivas das pesquisas arqueológicas históricas
nordestinas, preocupadas com as populações excluídas das narrativas
históricas oficiais, são fornecidas pelos trabalhos desenvolvidos na Serra da
Barriga, no Quilombo de Palmares (AL), por Pedro Paulo Funari e Charles
Orser Jr (FUNARI, 1995/1996) e Scott J. Allan (2001; 2005; 2010; 2011), em
Canudos (BA), por Paulo Zanettini e Erika Robrahn-González (2002) e no Cariri
(CE), por Symanski (2008).
A título de exemplo, recentemente fizemos um levantamento de
trabalhos de Arqueologia Histórica para o Nordeste, publicados entre os anos
1977 até 2009 em algumas das principais publicações de periódicos em
Arqueologia do país – Revista Clio série Histórica e série Arqueológica (1977 a
2009); Revista de Arqueologia da SAB (até 2008); Fumdhamentos; e Canindé
(2001 a 2008) –, selecionadas pela presença de artigos sobre o tema (AMARAL,
2011)5. Observando o título e o resumo dos artigos, constatamos que apenas

três trabalhos versavam sobre sítios de ocupação rural ou sertaneja, o que
4

Sobre a relação entre a Arqueologia Histórica e a restauração de monumentos no Nordeste
do Brasil ver ALBUQUERQUE, M. 1993.
5
O trabalho “É possível descolonizar a Arqueologia Histórica no Nordeste?” foi apresentado na
II Semana de Arqueologia dos alunos de Pós-Graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia
da Universidade de São Paulo – MAE/USP. Foram selecionados os periódicos, seus volumes e
números disponíveis na Biblioteca do MAE/USP.
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corresponde a apenas 5% do produção publicada nestas revistas. Trabalhos
em estruturas religiosas, estruturas defensivas, espaços urbanos e engenhos
correspondiam a 49% das publicações. A tendência é que com o surgimento de
cursos de graduação em Arqueologia e de novas revistas de Arqueologia
(ligadas ou não às estas novas graduações) este quadro seja revertido e
surjam mais pesquisas preocupadas com estas populações marginalizadas.
Com relação aos estudos de Etnoarqueologia no país, boa parte destes,
se não a totalidade, se desenvolveu com populações indígenas, sobretudo nos
anos 90 do século XX (ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2004), e a produção cerâmica
foi o tema mais abordado. A cerâmica “popular”6 de algumas regiões do país
também tem sido objeto de estudos, como os de Scheuer (1976), no entanto,
poucos apresentam preocupação com a interpretação destas técnicas à luz dos
vestígios arqueológicos. O trabalho de Viana (2003) com populações
tradicionais em Varginha (MT) pode ser apontado como um destes poucos.
Este

quadro

de

pesquisas

em

Arqueologia

Histórica

e

em

Etnoarqueologia com populações tradicionais apresentado, no Brasil, e mais
especificamente no Nordeste brasileiro, aponta para a necessidade de mais
estudos que combinem, integrem e contraponham registros materiais, relatos
orais e fontes documentais escritas, desconstruindo o discurso elitista,
excludente e dominante e lançando novos olhares sobre a organização social e
cultural destas populações subalternizadas. A escolha da abordagem
interdisciplinar

envolvendo

os

pressupostos

teórico-metodológicos

da

Arqueologia Histórica e da Etnoarqueologia enseja o preenchimento desta
lacuna.
Similarmente

e

como

veremos

mais

adiante,

escolher

adotar

perspectivas teóricas que considerem a Etnoarqueologia como Arqueologia do
Presente (GONZÁLEZ RUIBAL, 2009: 19-21), compreendendo o compromisso
ético e o papel social do arqueólogo e da Arqueologia diante das sociedades
que estuda, bem como de perspectivas Descolonizadas, Multivocais e

6

O termo cerâmica “popular” é amplamente difundido na bibliografia sobre cerâmica e define a
produção cerâmica em comunidades locais tradicionais. Neste sentido é citado neste trabalho
em referência a esta bibliografia, bem como a este tipo de patrimônio cultural e conhecimento
tradicional (SCHEUER, 1976).
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Inclusivas7 (tanto na Arqueologia Histórica quanto na Etnoarqueologia), permite
desconstruir o discurso elitista, excludente e dominante existente sobre a
organização social e cultural destas populações subalternizadas, e possibilita a
construção de uma narrativa histórica multivocal, incluindo e legitimando o
ponto de vista destas populações sobre seu próprio passado e, destarte,
contribuindo para a descolonização da Arqueologia. Desconsiderar estas
perspectivas implica em continuar reproduzindo narrativas colonialistas,
unívocas e excludentes.
Dentro desta perspectiva e deste contexto de pesquisa comprometido
com a ação social do arqueólogo e com o papel da Arqueologia na construção
de narrativas históricas inclusivas e descolonizadas, inserimos o estudo dos
sítios arqueológicos Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2 e optamos pela abordagem
interdisciplinar envolvendo a Etnoarqueologia e a Arqueologia Histórica,
incluindo o estudo da produção oleira no Agreste Central Pernambucano.
Visando tornar esta dissertação mais multivocal, também do ponto de
vista da discursividade, decidimos adotar as categorias êmicas relacionadas à
produção regional, em detrimento de alguns termos consagrados pela
academia para a análise cerâmica. Desta forma, o termo cerâmica foi
substituído por loiça de barro e os termos oleira e/ou artesã, foram substituídos
por loiceira. Do mesmo modo, toda a descrição da manufatura da loiça de barro
foi feita segundo as categorias êmicas, e estão sinalizadas no texto em itálico.
Igualmente, adotamos o gênero feminino para a denominação das loiceiras,
mesmo em comunidades em que há a presença masculina na produção, por
constatarmos a predominância das mulheres na produção.
Esta dissertação está organizada em cinco capítulos.
No Capítulo 1, apresentaremos um breve histórico da ocupação do
Nordeste brasileiro, partindo da historiografia disponível; e apresentaremos
também alguns trabalhos de Arqueologia Histórica e de Etnoarqueologia
desenvolvidos na área. Na sequência apresentamos os pressupostos teóricometodológicos

adotados

nesta

pesquisa,

explicitando

conceitos

como

Arqueologia do Presente, Multivocalidade e Descolonização da Arqueologia.
Exporemos o compromisso social do arqueólogo ao desenvolver uma pesquisa
7

Os conceitos de Multivocalidade e Descolonização da Arqueologia serão abordados no
Capítulo 1 deste trabalho.
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numa sociedade historicamente marginalizada, tanto pelas elites e pelo poder
público, quanto pelas narrativas construídas por boa parte dos trabalhos
historiográficos e arqueológicos históricos na região. Exporemos também o
compromisso ético enquanto pesquisadores de legitimarmos as interpretações
destas populações com relação ao próprio passado, e o compromisso político
em contribuir para o desenvolvimento social e econômico destas pessoas.
No Capítulo 2 apresentaremos os sítios Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2,
separadamente, e os resultados obtidos nas escavações e na análise dos
diferentes vestígios resgatados durante as escavações, dando ênfase para a
loiça de barro arqueológica. E estabeleceremos alguns pontos de comparação
entre os dois sítios, sobretudo no que concerne a interpretação dos artefatos
cerâmicos.
No Capítulo 3 apresentaremos os resultados obtidos na segunda etapa
de campo etnográfica, realizada entre os meses de setembro e dezembro de
2009, em sete comunidades do Agreste Central Pernambucano, destacando a
produção loiceira em Altinho. Exporemos o registro das cadeias operatórias
empregadas na elaboração dos artefatos cerâmicos, os processos tecnológicos
empreendidos, as ferramentas utilizadas, assim como o tempo e a quantidade
de pessoas envolvidas, entre outros aspectos, isto é, o funcionamento deste
sistema tecnológico. Depois, estabeleceremos um quadro comparativo com os
resultados obtidos em cada uma das comunidades estudadas.
No Capítulo 4 apresentaremos o resultado da análise dos discursos das
loiceiras no momento de enunciação do seu saber-fazer para os pesquisadores
(arqueólogos), de forma a tornar mais concreta a multivocalidade proposta no
Capítulo 1.
No Capítulo 5 empreenderemos a comparação entre a cerâmica
arqueológica e a cerâmica etnográfica, através da utilização dos resultados
obtidos com a análise da cerâmica identificada nos sítios Tacaimbó 1 e
Tacaimbó 2, do registro de todo processo tecnológico envolvido na produção
cerâmica regional, e do estabelecimento de uma matriz de correlatos, ou matriz
de performance, contribuindo para os debates sobre escolhas tecnológicas,
mudanças

tecnológicas,

performance

dos

artefatos,

padronização

e

variabilidade artefatual, e contribuindo, igualmente, para a caracterização de
artefatos cerâmicos provenientes de sítios arqueológicos históricos da região.
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Nas

Conclusões,

retomaremos

os resultados apresentados no

desenvolvimento da dissertação à luz dos pressupostos teóricos adotados, de
modo a ressaltar as contribuições do trabalho no que tange à caracterização de
artefatos cerâmicos identificados em sítios históricos no Nordeste, mas,
sobretudo, à inclusão da loiceira sertaneja nas narrativas históricas regionais,
descolonizadas e multivocais. Além disso, tornarei a ressaltar o papel político
do arqueólogo e sua responsabilidade social ao trabalhar com populações
tradicionais, na legitimação dos seus discursos e em seus desenvolvimentos
social e econômico, conclamando aos demais pesquisadores para a adoção de
um posicionamento mais engajado com a disciplina e com as populações
atuais, mais engajado com o presente.
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CAPÍTULO 1
A LOICEIRA DO AGRESTE, A LOIÇA DE BARRO E O ARQUEÓLOGO:
EM BUSCA DA DESCOLONIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA E DA
CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS MULTIVOCAIS INCLUSIVAS

“La etnoarqueología del presente es una forma menos
colonial y más comprometida de llevar a cabo trabajo
etnoarqueológico. Es una práctica que se preocupa por
comprender lãs culturas locales, su contexto histórico y SUS
problemas políticos en el presente.”
(RUIBAL, 2009, p. 26)
“Ela quer valorizar o dela e
desvalorizar o da gente”
(Dona Lêo, Altinho – PE, 16.10.2009
– sobre a possibilidade de alterações na produção decorrentes de
influências do poder público).

Introdução
Na introdução deste trabalho apresentamos as motivações que o
nortearam, dentre elas a escolha da abordagem interdisciplinar que incorpora
os pressupostos teórico-metodológicos da Arqueologia Histórica e da
Etnoarqueologia.

Neste

capítulo

exporemos

estes

pressupostos

que

fundamentaram e inspiraram esta pesquisa.
Antes de prosseguirmos com a apresentação dos pressupostos teóricometodológicos que influíram nestas escolhas, faz-se necessário apresentarmos
um breve histórico da ocupação e das pesquisas desenvolvidas na região.

Histórico da ocupação da região e das pesquisas na área
A ocupação do Nordeste brasileiro está entre as mais antigas até agora
registradas em nosso território. Pesquisas arqueológicas na região apontam
que as primeiras ocupações de caçadores-coletores podem datar de 48 mil AP,
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como no caso do Sítio do Boqueirão da Pedra Furada no Piauí. Embora esta
datação esteja envolta em polêmica, há outras mais aceitas, como é o caso
dos sítios Furna do Estrago e Chã do Caboclo em Pernambuco e Sítio do
Alexandre no Rio Grande do Norte, com datações acima de 10 mil AP, que
remontam ao início do Holoceno (MARTIN, 1999, p. 64). Outro sítio de
importância ímpar para a pré-história do Nordeste é o cemitério indígena do
Justino, às margens do São Francisco, em Sergipe, onde 157 esqueletos
puderam ser exumados. Este sítio apresenta uma sequencia cronológica que
vai de 8.950 AP a 1.280 AP, além de mobiliário funerário, com vestígios líticos,
cerâmicos e de fauna (MARTIN, op.cit., p.72). Há também inúmeros registros
de arte rupestre tanto da Tradição Nordeste, com datações de 12 mil a 6 mil
AP, quanto da Tradição Agreste, mais recente, com datas de 5 mil AP.
Quanto aos grupos agricultores-ceramistas destacam-se os grupos das
chamadas Tradições Aratu e Tupiguarani, além de diversos outros grupos sem
filiação histórico-cultural, que apontam para a necessidade da realização de
estudos regionais e locais (MARTIN, op.cit., p. 193).
Ainda com relação à pré-história da região Nordeste, o estudo
arqueológico do Sítio Furna do Estrago, no município de Brejo da Madre de
Deus, realizado por Lima (1985), torna-se significativo, visto que este é vizinho
ao município de Tacaimbó, onde se localizam os sítios estudados neste
trabalho. Além de possuir algumas das datações mais antigas para a ocupação
humana no Nordeste, com uma data de 11 mil AP, possuiu intensa ocupação
entre 2 mil e 1 mil AP, tendo sido utilizado como cemitério indígena.
Todos estes dados atestam a importância estratégica da região Agreste,
desde o início do Holoceno, seja na captação de recursos ou no
estabelecimento de ocupações mais duradouras, registradas também pelo
grande número de sítios históricos na área e pela ocupação atual.
Já no período colonial registra-se a presença dos Tupi ocupando o litoral
e dos Tapuia que ocupavam o interior, entre os quais podemos destacar os
Kariri (CALDARELLI, 2005, p. 17). Posteriormente, Nimuendaju (1984, apud.
CALDARELLI, 2005, p. 17) registrou a presença dos grupos Garanhum,
Karapotó, Fulni-ô, Huamoi e Uruma e Dantas et. al. (1992, apud. CALDARELLI,
2005, p.17) a existência de índios Kanindé.
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A ocupação da região Nordeste pelos europeus teve início ainda no
século XVI, com o estabelecimento de vilas e povoados no litoral pelos
portugueses, que praticavam o extrativismo vegetal (mormente pau-brasil) e o
cultivo da cana-de-açúcar (CALDARELLI, op.cit. p.17). No caso específico de
Pernambuco, a ocupação se inicia com a doação da Capitania de Pernambuco
por Don João III à Duarte Coelho em 1535 e a instalação dos primeiros
engenhos de açúcar no litoral, além de lavouras de algodão (BRUNO, 1967;
HILTON; ANDRADE, 1955; ANDRADE, 1961).
Somente após o domínio holandês, em meados do século XVII, é que se
inicia a ocupação histórica do interior nordestino, diante da necessidade de
ampliar a pecuária para abastecer os mercados da costa. Segundo Gama
(1977, apud Lima, op.cit. p. 16) a ocupação do Agreste Pernambucano se
iniciou a partir de 1654, com a distribuição de sesmarias por D. João IV, para
os soldados que participaram da expulsão dos holandeses de Pernambuco.
Antes disso, ainda durante o final da ocupação flamenga, o agreste foi sendo
devastado por companhias que buscavam caminhos mais difíceis para acessar
e destruir canaviais batavos (ANDRADE, 1998).
As áreas de brejos e vales dos rios do interior pernambucano, no
agreste,

foram

sendo

gradativamente

ocupadas

pela

agricultura

de

subsistência, e as áreas mais secas, do agreste e do sertão, foram sendo
destinadas à pecuária extensiva. As povoações de Bezerros e Caruaru, no vale
do Rio Ipojuca, por exemplo, surgiram dentro deste contexto (ANDRADE,
1961).
Assim, a Zona da Mata ficou caracterizada pelo cultivo da cana-deaçúcar, destinada à exportação, e o Agreste como área produtora de alimentos,
destinados ao mercado interno (BRUNO, 1967).
A violenta penetração no interior, cuja principal via foi o rio São
Francisco, exterminou boa parte dos grupos indígenas da região, daí a
quantidade escassa de registros destas populações atualmente. O indígena foi
substituído pelo vaqueiro, escravo ou homem livre, congregando negros,
índios, mestiços e brancos pobres (ANDRADE, 1998; BRUNO, 1967).
Após meados do século XVIII a cultura do algodão se torna uma das
principais culturas agrícolas no Nordeste, competindo inclusive com a cana-deaçúcar, ganhando importância econômica e modificando parte da estrutura
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agrária do Agreste (ANDRADE, 1998). No início do século XIX, depois da
abertura dos portos, a produção do algodão no agreste se expandiu ainda
mais, vindo a perder importância apenas no início do século XX, a partir da
década de 40, com a crise de 1929-30 e a expansão dos algodoais paulistas.
Provavelmente, a vocação para atividades do ramo têxtil no Agreste Central
atual, que parece remontar à década de 60 do século XX (segundo
informações orais obtidas em Caruaru), tenha origem neste período de
ascensão da produção algodoeira.
Esta forma de exploração econômica das áreas do agreste e do sertão,
durante o período colonial e depois dele, fez com que a população rural,
sertaneja, se organizasse em torno destes grandes latifúndios, estabelecendo
relações de dependência que persistem nos dias atuais. Mas também criou,
além dos grandes proprietários de terras e de seus agregados, uma categoria
de pequenos proprietários rurais e trabalhadores livres (SYMANSKI, 2008), que
constituem a população sertaneja atual.
Importante dizer também que no final do século XIX, em 1896, foi
inaugurada a estrada de ferro Great-Western, que cruzava os atuais municípios
de Bezerros, Caruaru, São Caitano, Tacaimbó e Belo Jardim, todos, como
veremos, alvo desta pesquisa (TACAIMBÓ, s/d.). A chegada da ferrovia a estes
locais introduz um tipo de cultura material, de bens de consumo duráveis, antes
praticamente inacessíveis para esta população sertaneja, como louças e
vidros.
Especificamente quanto à ocupação do município de Tacaimbó, no qual
estão inseridos os sítios arqueológicos estudados nesta dissertação –
Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2 –, os primeiros registros históricos datam do século
XIX. Sabe-se que o local era denominado como Curralinho em virtude da
existência de uma fazenda de criação de gado de propriedade de Luiz Alves
Maciel (TACAIMBÓ, s/d.). Este construiu uma casa onde hoje há uma avenida
de mesmo nome e a partir daí o povoado começou a se desenvolver,
possivelmente em meados do século XIX. A partir de 1907, depois da
inauguração da estrada de ferro, o local passa a ser distrito do município de
Caruaru, e apenas em 1963 passa à categoria de município.

27

Com

relação

às

pesquisas

arqueológicas

do

período

histórico

nordestino, boa parte delas se concentra no litoral, em cidades como Olinda,
Recife e Salvador, como mencionado na Introdução deste trabalho.
Destacam-se no estado de Pernambuco os trabalhos desenvolvidos por
Albuquerque e sua equipe da Universidade Federal de Pernambuco como, por
exemplo, aqueles realizados na Igreja Quinhentista de Nossa Senhora da
Divina (ALBUQUERQUE, M., 1980) e no Forte Real de Bom Jesus
(ALBUQUERQUE, M.; LUCENA, V., 1988).
Em Alagoas, podemos citar os trabalhos desenvolvidos no Quilombo de
Palmares na Serra da Barriga, inicialmente por Funari e Orser Jr. (FUNARI,
1995/1996), e depois por Allen (2001; 2005; 2010; 2011).
Na Bahia temos ainda os trabalhos no Arraial de Canudos,
desenvolvidos por Zanettini e Robrahn-González (2002).
A expansão recente de trabalhos de Arqueologia, ligados a projetos de
Licenciamento

Ambiental

de

grandes

empreendimentos,

também

tem

aumentado as pesquisas na área, sobretudo de sítios históricos de baixa
visibilidade, como os de populações rurais, sertanejas, antes relegados. É o
caso dos trabalhos desenvolvidos em um linha de transmissão entre Sergipe e
a Paraíba, que identificaram os sítios estudados na presente pesquisa, levados
a cabo pela equipe da Scientia Consultoria Científica (CALDARELLI, 2005).
Também podemos citar os recentes trabalhos da Ferrovia Transnordestina,
desenvolvidos pela equipe da Zanettini Arqueologia (ZANETTINI, 2008; 2009).
A identificação de novos sítios históricos por estes trabalhos tem permitido o
desenvolvimento de novas pesquisas com novas abordagens na área, como os
de Symanski (2008).
Finalmente, com relação a trabalhos de Etnoarqueologia na região,
podemos citar a pesquisa de análise de marcas de uso em vasilhas cerâmicas
do sítio Justino, em Sergipe, desenvolvida Dantas e Lima (2006).

A Arqueologia Histórica e abordagem Etnoarqueológica
Conforme observamos na Introdução deste trabalho a escolha da
abordagem interdisciplinar entre a Arqueologia Histórica e a Etnoarqueologia
tem como fundamento a necessidade de construirmos narrativas alternativas
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ao discurso oficial, que integrem as diversas fontes, e incluam as populações
historicamente marginalizadas1. Esta escolha também foi orientada pelos
pressupostos teórico-metodológicos, que serão apresentados a seguir.
Inicialmente, adotamos a proposição de Funari, Jones e Hall (1999, p. 711), segundo a qual a Arqueologia Histórica não deve ser relacionada,
exclusivamente, com o mundo moderno e com o advento do capitalismo, visto
que cria dicotomias e exclui como objeto de análise as sociedades que não
fazem parte deste mundo eurocêntrico, além de excluir, igualmente, os
indivíduos enquanto partícipes de sua própria história e da constituição de suas
identidades. Estes autores, ao contrário, propõem a formação de uma
Arqueologia Histórica mundial, que combine várias fontes (sejam materiais ou
escritas, tratadas como construções discursivas) através de uma abordagem
interdisciplinar que, apesar de relacioná-la com a existência de registros
escritos, não a restringe ao período colonialista europeu e ao capitalismo.
Seguindo a abordagem interdisciplinar e pensando na formação de uma
Arqueologia Histórica mundial, adotamos também a perspectiva de Johnson
(1999, p. 31-35) que propõe a construção de uma arqueologia de documentos
(quaisquer que sejam eles), que encerre com a oposição entre teoria e prática
(ou o interpretativo e o descritivo), uma vez que são indissociáveis, e com a
construção de grandes narrativas que desconsideram processos culturais
locais.
Similarmente Hall e Silliman (2006, p.2) propõem a construção de uma
Arqueologia Histórica mundial compreendida como o processo que formou a
modernidade e que moldou nossa maneira de entender e pensar o passado e o
presente. Pensá-la como um processo permite compreender as redes de
ligação entre os povos no mundo moderno e os processos de constituição
destas culturas, não apenas do ponto de vista colonialista eurocêntrico, como
também de cada uma destas sociedades, contribuindo para a construção de
narrativas multivocais descolonizadas, proposta em uníssono com os objetivos
deste trabalho.
1

Embora a Arqueologia Histórica tenha entre seus méritos a capacidade de integrar diversas
fontes, como vimos na Introdução deste trabalho, a abordagem interdisciplinar envolvendo a
Etnoarqueologia e a Arqueologia Histórica ainda é pouco explorada no Brasil, tendo em vista
do seu grande potencial interpretativo e, deste modo, pretende-se aqui trabalhar com a
construção destes discursos descolonizados através da interface entre estas duas disciplinas,
entendendo o registro etnográfico também como uma fonte documental.
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Segundo Orser Jr e Fagan (1995, p. 202-204) um dos grandes méritos
da Arqueologia Histórica é sua capacidade de perceber a existência de
pessoas geralmente pouco representadas pelos registros documentais escritos.
No

entanto,

no

caso

da

Arqueologia

Histórica

brasileira,

e

mais

especificamente no Nordeste, poucos estudos conseguem trazer à tona
narrativas em que estas pessoas sejam incluídas. Para autores como Palus,
Leone e Cochran (2006, p. 85) uma das formas de tornar isso possível é
através de uma abordagem crítica da Arqueologia Histórica que considere as
estruturas de poder e forças políticas e ideológicas das quais tanto arqueólogos
no presente, quanto populações no passado fazem parte, modificando a
maneira como o passado é interpretado e, consequentemente, as relações
sociais do presente, através do estudo focado nas lutas de classes, o que de
certo modo, conclama a participação e o engajamento dos arqueólogos em
questões relacionadas ao presente.
De forma análoga, o etnoarqueólogo González Ruibal (2009: 19-21)
propõe a transformação da Etnoarqueologia em uma Arqueologia do Presente,
em que através dos métodos e teorias arqueológicas seja possível
compreendermos melhor as sociedades vivas, produzindo uma arqueologia do
contemporâneo. Trata-se de uma Arqueologia, ou Etnoarqueologia mais ética,
na medida em que não transforma os povos com que trabalha em meros
provedores das analogias etnográficas e, ao mesmo tempo, mais política, visto
que adota uma postura crítica com relação aos problemas enfrentados pelas
populações atuais estudadas, como a globalização, a violência política, entre
outros, ainda que os resultados obtidos na pesquisa possam ser utilizados no
estabelecimento de analogias e correlatos arqueológicos.
Ainda com relação à Arqueologia Histórica, para Silliman (2006, p. 147)
a partir de estudos sobre relações de trabalho, é possível capturar as
experiências dos indivíduos, seja em escala global ou local, bem como
reconhecer suas identidades, uma vez que estão além de relações meramente
capitalistas, pois são formas de interação e negociação que afetam todos os
campos da vida social, o que possibilita, também, visualizar a ação (agency)
destes indivíduos, enquanto trabalhadores, partícipes da história e arquitetos
de suas identidades; isto fica visível, por exemplo, nas relações estabelecidas
entre artesãos e entre eles e seus artefatos. Do mesmo modo, Orser Jr. (1996,
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p. 173) aponta que embora no mundo moderno os bens materiais sejam
mercadoria, as pessoas que os manufaturam, isto é, os artesãos, são as únicas
que têm liberdade de simbolizar suas identidades através deles, sejam como
indivíduos, ou como membros de um grupo, tendo em vista que, uma vez
inseridos no mercado, estes bens adquirem valores diversos e são
ressimbolizados. A partir da análise dialética dos registros (materiais e escritos)
é possível dar voz a estas populações marginalizadas, compreendendo as
especificidades locais e inserindo-as num contexto global (ORSER JR, 1996, p.
182). Para Jones (2005, p. 38) a análise da cultura material pode levar à
multivocalidade muitas vezes oculta nas análises textuais, mas ao mesmo
tempo tão necessária para a inserção destas populações na constituição de
narrativas alternativas às hegemônicas e que contribuam para o processo de
descolonização da Arqueologia.
Segundo Kojan e Ângelo (2005, p. 399) o conceito de multivocalidade
engloba não apenas diversidade de vozes, como também pontos de vista e
interpretações diferentes sobre o passado e, consequentemente, usos políticos
diversos.

A

multivocalidade

está,

pois, vinculada

aos

processos de

descolonização da Arqueologia. A Arqueologia colonialista reproduz as
relações de poder, desigualdade, dominação, opressão e hierarquia, presentes
desde o período colonial, através do domínio, por parte do arqueólogo, do
discurso dominante e da imposição do mesmo, legitimando estas relações de
desigualdade e dominação, tanto do passado quanto atuais (SILLIMAN, 2005,
p. 62). Reconhecer o direito das populações historicamente marginalizadas (no
nosso caso específico do nordestino sertanejo) ao controle do próprio passado
e permitir que o construam é uma poderosa ferramenta política capaz de dar
voz e poder a estas populações e, portanto, se constitui num importante passo
para a descolonização da Arqueologia (SMITH; WOBST, 2006, p.13-14).
Dentro

desta

perspectiva,

adotamos

uma

abordagem

da

Etnoarqueologia como Arqueologia do Presente, que busca promover reflexões
mais multivocais e inclusivas, e menos colonialistas.
Além disso, compreendemos a Etnoarqueologia como uma abordagem
que permite “ao arqueólogo apreender os processos culturais relacionados com
questões amplas, como, por exemplo, organização tecnológica, uso do espaço
e mudança cultural” (SILVA, 2000, p. 39). A Etnoarqueologia não é, pois, o
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mesmo que analogia e nem deve servir para reconstruir uma história cultural,
mas, ao contrário, diante de problemas arqueológicos investiga o dado
etnográfico, formula e testa hipóteses para, só depois, retornar ao dado
arqueológico e interpretá-lo com o conhecimento obtido a partir da investigação
etnoarqueológica (KENT, 1987, 37-43).
Neste sentido, a abordagem etnoarqueológica contida neste trabalho
tem também como motivação a constatação da necessidade de se caracterizar
a tecnologia da manufatura cerâmica arqueológica histórica, proveniente da
região do Agreste Central Pernambucano, e que integra o modo de vida
sertanejo, bem como de se produzir uma matriz de correlatos entre o
comportamento humano que os produziu e os vestígios cerâmicos em si. E
assim, tal abordagem integra os estudos etnoarqueológicos de tecnologia, que
se originaram dos pressupostos teóricos da Antropologia da Tecnologia. Os
estudos da tecnologia buscam compreendê-la de forma sistêmica, a partir da
noção de sistema tecnológico (LEMONNIER, 1992, apud SILVA, 2000, p. 22) e,
no limite, visam compreender as escolhas tecnológicas dentro de cada
contexto cultural (SILVA, 2000, p. 24).
Dentro desta perspectiva, compreender as escolhas tecnológicas
empreendidas pelas artesãs do barro, as loiceiras, no momento da manufatura
da loiça de barro, dentro do contexto cultural sertanejo no qual estão
envolvidas, e, neste sentido, entendê-las como autoridade neste assunto, é
uma forma de dar voz a estas populações e de construir narrativas históricas e
arqueológicas mais inclusivas.
Conforme

o

exposto,

a

escolha

da

abordagem

interdisciplinar

envolvendo os pressupostos teórico-metodológicos da Arqueologia Histórica,
bem como os da Etnoarqueologia, sobretudo dentro de uma perspectiva de
Arqueologia do Presente, no estudo da cultura material produzida pelas artesãs
loiceiras da região Agreste Central Pernambucano, seja no passado ou no
presente, se deu por entendermos que através desta abordagem é possível
devolver a estes indivíduos sua participação na construção da história local,
tendo em vista que estes dela foram destituídos pelas narrativas oficiais
dominantes homogeneizantes. Tal enfoque, além de possibilitar a construção
de uma narrativa histórica multivocal, incluindo o ponto de vista destas
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populações e contribuindo para a descolonização da Arqueologia, também
possibilita integrar esta população a uma história global.
A escolha por adotar perspectivas Descolonizadas, Multivocais e
Inclusivas se deu pela consciência de que o papel do arqueólogo não se
restringe ao campo, laboratório e gabinete, mas tem implicações éticas e
políticas, sobretudo na vida das populações no presente, que não devem ser
ignoradas e, ao contrário, devem ser examinadas com maior apreço, mesmo
porque passado e presente são um todo contínuo. Desconsiderar estas
perspectivas implica em continuar reproduzindo narrativas colonialistas,
unívocas e excludentes.
Dar voz aos agentes da história local, as loiceiras do agreste, implica
não somente em registrar os seus relatos e interpretações sobre a sua história
ou, mais especificamente, registrar os processos de manufatura da loiça
(através de uma abordagem etnoarqueológica), mas principalmente, incluir
estes relatos e interpretações como tão legítimos quanto os realizados por
qualquer pesquisador, reconhecendo assim o direito dessas populações de
construir suas próprias narrativas sobre o seu passado e de transmiti-las,
modificando, assim, visões cristalizadas e preconceituosas com relação à sua
história, à sua forma de organização social, seu desenvolvimento econômico,
seu conhecimento, sua capacidade intelectual e sua cultura. Na medida em
que procura dar voz para populações historicamente marginalizadas, inclusive
pelos estudos de Arqueologia Histórica no Nordeste brasileiro que, como
vimos, com poucas exceções reproduzem e legitimam narrativas históricas
excludentes e hegemônicas, este trabalho busca contribuir para o movimento
de “descolonização da Arqueologia”.
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CAPÍTULO 2
A LOIÇA DE BARRO NO AGRESTE DE ONTEM:
OS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS HISTÓRICOS TACAIMBÓ 1 E TACAIMBÓ 2

Rather, I would bring out the fact that ceramic technology
places the human factor in proper perspective.
Awareness of the potter's role means interest in pottery as
a product of human skill and intelligence and as a facet of culture.
(SHEPARD, 1995 [1956]: 05)
Pottery was the first synthetic material humans created –
artificial stone – and it combines the four basic elements identified
by the Greeks: earth, water, fire, and air
(RICE, 1987:3).

Introdução
Neste capítulo apresentaremos os sítios arqueológicos históricos
Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2 no que concerne às características de cada um, às
metodologias de escavação e de análise dos vestígios arqueológicos coletados
empregadas em cada um. Na sequência apresentaremos os resultados obtidos
com a análise dos vestígios arqueológicos resgatados em ambos os sítios.
Cada um dos sítios será abordado separadamente.
Antes de mais, no entanto, faz-se necessário lembrar que os sítios foram
identificados e resgatados durante os trabalhos do Projeto de Salvamento
Arqueológico nas Linhas de Transmissão 500 KV Xingó-Angelim e 230 KV
Angelim-Campina Grande (AL/SE/PE/PB), e o trabalho de campo foi
empreendido em julho de 2003 (CALDARELLI, 2005), sob a responsabilidade
de Tatiana Costa Fernandes (PRANCHA 1).
O município de Tacaimbó, onde os sítios foram identificados, pertence à
região de desenvolvimento do Agreste Central, microrregião do Vale do
Ipojuca. Limita-se com Brejo da Madre de Deus ao norte, Cachoeirinha ao sul,
São Caitano a leste e Belo Jardim a oeste e dista 164,6 km da capital, Recife.
Em seus aspectos físicos localiza-se no Planalto da Borborema, na bacia
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hidrográfica dos Rio Ipojuca, Rio Una e Rio Capibaribe, a uma altitude de 576
m, com clima semiárido quente e vegetação de caatinga hiperxerófila. Possui
área de 227,586 km² e uma população de aproximadamente 12.000 pessoas,
segundo Censo de 2007 (CODEPE FIDEM, Acesso em: 25 fev. 2010).
A

seguir

apresentaremos

cada

um

dos

sítios

particularmente,

principiando pelo sítio Tacaimbó 2, por apresentar um acervo maior, tanto na
extensão, quanto na quantidade de vestígios arqueológicos, seguido pelo sítio
Tacaimbó 1.

Sítio Tacaimbó 2
Procedimentos de Campo
O sítio Tacaimbó 2 foi identificado na torre 57-1 do trecho AngelimCampina Grande, nas coordenadas geográficas 24L 803.113 E – 9.071.071 N.
Está implantado em área de topo de colina aplainada, numa altitude média de
606 m, próximo a um minador intermitente, no povoado (ou sítio) Melancia,
numa área de pasto, com alguns cultivos como feijão, milho, maxixe e palma. A
área do sítio é de 4.675 m² (PRANCHA 3).
A metodologia de escavação empregada no sítio Tacaimbó 2 variou em
função do tipo de torre e do local do resgate – se na faixa de domínio da linha
de transmissão, se fora dela, ou nos locais de sustentação das torres e nas
valetas de contrapeso – e do tamanho do sítio, mais extenso e denso do que o
Tacaimbó 1.
Na primeira etapa de resgate, a faixa de servidão teve coleta total de
superfície com estação total. Por se tratar de uma torre autoportante
(sustentada por quatro pés, fixados no solo nos quatro cantos de uma área
quadrangular), foram escavadas 04 quadras e 04 valetas de contrapeso (com
30 cm de largura e 50 cm de profundidade) partindo próxima de cada uma das
quatro quadras do quadrado. Além disso, procedeu-se a escavação de 20
unidades de 1 m², paralelas ao sentido Vante – Ré da linha da faixa de
domínio, equidistantes 10 m entre si. As quadras e valetas foram escavadas
em níveis arbitrários de 0,10 m, até o esgotamento da camada arqueológica,
que no caso esteve em média aos 0,30 m (PRANCHA 2) (Figura 2.1).
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Figura 2.1 – Sítio Tacaimbó 2 – Vista da escavação das quadrículas na linha da faixa de
servidão da Torre 57-1.

Nesta área da faixa de servidão foram coletados pouco mais de 180
vestígios, entre cerâmica (utilitária e construtiva – telhas e tijolos), louça, vidro,
carvão, ossos e sedimentos, sendo que deste total a cerâmica representa 65%.
Na segunda etapa de pesquisa de campo, fora da faixa de servidão, a
área maior do sítio, bem como a maior quantidade de vestígios em superfície
provocou a adoção de uma metodologia de trabalho diferenciada dos demais
sítios resgatados pelo projeto.
Assim, foi feita coleta total de vestígios em superfície com estação total,
marcando com um mesmo número todas as peças dentro do limite de 1 m². Em
seguida, estabeleceu-se a torre como ponto zero e a linha da faixa como linha
guia e a partir dela foi traçada uma linha transversal (separando Vante e Ré),
formando um plano cartesiano. Este traçado delimitou quatro quadrantes,
denominados como A, B, C, D, sendo que A localiza-se em Ré e a direita da
torre, B em Ré e a esquerda, C em Vante e a esquerda e D em Vante e a
direita da torre. A partir da definição destes quadrantes, foram traçadas linhas
transversais à linha guia da faixa, com intuito de demarcar a extensão do sítio e
que por isso tiveram comprimentos variados. Tais linhas eram equidistantes 10
m a partir da faixa e cada unidade de escavação de 1 m² distava entre 5 m e 10
m, dependendo da quantidade de material em superfície, sendo que as
escavações prosseguiram em níveis arbitrários de 0,05 m até o esgotamento
da camada arqueológica, que esteve em média aos 0,30 m. As quadrículas
foram denominadas com uma letra e dois números, sendo que a letra
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corresponde à localização do quadrante, o primeiro número à distância entre a
quadra e a linha transversal (que separa Vante e Ré) e o segundo número a
distância entre a quadra e a linha guia da faixa de servidão. Assim, uma quadra
localizada no quadrante D, distante 15 m da linha transversal e 10m da faixa de
servidão tem a seguinte denominação: D15.10 (PRANCHA 4) (Figura 2.2, 2.3
e 2.4).

Figura 2.2 – Sítio Tacaimbó 2 – Vista da coleta de superfície com estação total e escavação
das quadrículas.

Figura 2.3 – Sítio Tacaimbó 2 – Vista da coleta de superfície e da escavação das quadrículas.
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Figura 2.4 – Sítio Tacaimbó 2 – Vista das linhas transversais de escavação das quadrículas.

As linhas de delimitação apresentaram comprimentos e número de
quadrículas variáveis, em função das áreas com concentração de material em
superfície. Entre as linhas de delimitação A e D foi identificada uma grande
área de dispersão do material arqueológico e, deste modo, esta área foi
escolhida para a escavação de novas quadrículas de 1 m².
Esta metodologia confirmou o reconhecimento de três áreas distintas de
concentração do material, identificadas ainda durante o caminhamento
sistemático, e que foram consideradas como três unidades domésticas (U1,
U2, U3). As U1 e U2 localizam-se no quadrante D e a U3 no quadrante A. As
unidades estavam separadas por plantações de palma e locais de deposição
recente do lixo (pequenas lixeiras). Algumas diferenças entre elas são a
presença de alicerces de residência na U2 e maior quantidade de vestígios de
louça nas U1 e U2, o que pode indicar que as três unidades domésticas não
seriam contemporâneas. (PRANCHA 5).
Na U1 foram escavadas 24 quadrículas de 1 m², num intervalo de 5 m a
10 m. A escavação destas unidades identificou duas prováveis áreas
habitacionais, com uma maior concentração de vestígios construtivos como
telhas, além de uma área de refugo. A área de refugo apresentava solo de
coloração preta, mais escura que as demais áreas. Nesta unidade também
foram realizados 1.289 pontos de coleta de superfície.
Na U2 foram escavadas 17 quadrículas, segundo os mesmos
procedimentos adotados na U1, além de 289 pontos de coleta de superfície.
Como na U1, nesta unidade doméstica também foram identificadas uma
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possível área de habitação e uma área de refugo. Na área de provável
habitação havia uma elevação no terreno, correspondente a base da casa, com
aproximadamente 10 x 10 m e grande concentração de material construtivo,
como telhas, tijolos (alguns de adobe) e blocos de arenito. O refugo
concentrava-se em seu entorno. Nesta unidade doméstica o material
arqueológico se encontrava pouco fragmentado, em relação às demais
unidades, o que pode indicar uma antiguidade menor para esta área. A
quantidade de vestígios de vidro e louça foi maior nesta unidade do que nas
demais (Figura 2.5).

Figura 2.5 – Sítio Tacaimbó 2 – U2 – Vista de elevação correspondente a antiga habitação.

Na U3 também foram escavadas 17 quadrículas, seguindo a mesma
metodologia utilizada nas U1 e U2, e foram realizados 219 pontos de coleta.
Nesta área também foram identificados uma provável área de habitação e uma
área de refugo. O material arqueológico estava muito mais fragmentado nesta
unidade do que nas demais, principalmente na área de refugo, e foram
identificados poucos vestígios de louça e vidro. Estes podem ser elementos
indicativos de uma antiguidade maior para a U3.
Com relação aos vestígios coletados, a coleta de superfície totalizou
7907 fragmentos, em todas as unidades domésticas, entre cerâmica (utilitária e
construtiva – telhas e tijolos), louça, vidro, ossos, plástico, líticos, entre outros.
Deste total, 2578 fragmentos provenientes da U1, sendo que 74% constituídos
de fragmentos de cerâmica construtiva (especialmente telhas, mas também
tijolos), 2689 fragmentos da U2, sendo 70% cerâmica construtiva, e 2640
fragmentos da U3, sendo 61% cerâmica construtiva.
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Já com relação aos vestígios coletados nas quadras escavadas,
totalizam 5325 fragmentos, entre cerâmica (utilitária e construtiva), louça e
vidro, mas, ao contrário do que ocorre com o material em superfície,
predominam a cerâmica utilitária e, em menor quantidade, a louça e o vidro em
62% da amostra.
Esta diferença quantitativa entre a cerâmica construtiva localizada na
superfície do sítio maior do que a localizada em subsuperfície pode indicar por
um lado uma atividade mais intensa de edificação e desconstrução das
residências, com o reaproveitamento dos materiais, especialmente das telhas
(cujos vestígios estão em maior quantidade, muito provavelmente devido às
técnicas construtivas locais como o pau a pique). Por outro lado a diminuição
deste tipo de vestígio em subsuperfície e o aumento de vestígios cerâmicos
utilitários, bem como louça e vidros, poderia indicar um comportamento com
relação ao lixo, qual seja a formação de lixeiras enterradas, talvez com
concentração e queima do lixo. No entanto a análise da distribuição dos
vestígios indica que este não era o caso, como veremos mais adiante.
De modo geral, tanto o material em superfície, quanto o material em
subsuperfície em todas as unidades apresenta-se bastante fragmentado, muito
provavelmente devido à ação do arado de boi, visto que praticamente toda a
área do sítio se encontrava dentro de espaços destinados ao cultivo de feijão,
milho e maxixe e que durante as escavações foi possível registrar o trabalho
com o arado no sítio (Figura 2.6).

Figura 2.6 – Sítio Tacaimbó 2 – Ação do arado de boi no solo do sítio.
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As escavações em todas as quadras foram registradas através de
croquis a cada nível, em que foram plotados os diferentes tipos de vestígios
encontrados. Nas pranchas em anexo apresentamos alguns destes croquis, a
fim de que tenhamos uma ideia da forma como os vestígios estavam dispostos
in situ e como estes dados foram registrados e digitalizados (PRANCHAS 6A,
6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 8A e 8B).
Na época das escavações, junto ao sítio ainda residia uma família,
ocupando três casas, que nos informou que a área era ocupada por esta
mesma família há três gerações, o que nos remete ao final do século XIX. Na
segunda etapa de campo etnográfica, em 2009, tivemos oportunidade de
retornar ao sítio e verificamos que as residências haviam sido abandonadas,
provavelmente por litígios judiciais com a NTE (Nordeste Transmissora de
Energia), responsável pela linha de transmissão, já que as casas estavam na
área da faixa de servidão. As casas estavam desmanteladas e o terreno
tomado pela vegetação.
No quintal desta família foi identificada uma estrutura em subsuperfície.
A princípio se cogitou a hipótese de se tratar de um forno para a queima de
cerâmica, em virtude da grande quantidade de vestígios cerâmicos utilitários
encontrados. Mas além da família não ter nenhum registro da existência de
produção cerâmica no local, a estrutura fugia dos padrões de fornos para
queima da cerâmica (pois apresentava forma retangular, ao contrário das
formas redondas encontradas nos fornos da região, como veremos no
Capítulo 3), e não foram identificados vestígios de queima, como carvões, o
que levou ao descarte desta hipótese.
O local em que a estrutura foi identificada apresentava marcas de tijolos
formando um retângulo e foi o único do sítio que sofreu uma intervenção de
escavação mais ampla, com 9 m². O mesmo procedimento de decapagem em
níveis artificiais de 0,5 m foi adotado para a estrutura. A fim de diferenciar a
nomenclatura das quadras das demais áreas escavadas do sítio, todas as
quadras foram nomeadas como Z, seguido por uma letra e um número
correspondentes a sua localização no plano cartesiano (ZA1, por exemplo).
Com a escavação dos primeiros níveis foi possível identificar uma estrutura de
tijolos de adobe de formato retangular, com uma pequena abertura localizada
no sentido noroeste e um piso compactado. Nos primeiros níveis também foi
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possível resgatar fragmentos cerâmicos praticamente inteiros, o que permitiu
um índice de remontagem maior, bem como maior segurança nas
reconstituições de formas.
Do mesmo modo que nas demais quadras escavadas do sítio, nesta
área foram realizados croquis detalhados a cada nível (PRANCHA 9) (Figuras
2.7, 2.8 e 2.9).

Figura 2.7 – Sítio Tacaimbó 2 – Estrutura.

Figura 2.8 – Sítio Tacaimbó 2 – Elaboração de Croqui da Estrutura.
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Figura 2.9 – Sítio Tacaimbó 2 – Final da escavação da Estrutura.

Como vimos, a ausência de elementos indicadores de produção
cerâmica nesta estrutura, como presença de cinza, carvões e também bolotas
de argila, descartou a hipótese de se tratar de um forno. Posteriormente às
escavações, relatos dos moradores locais deram conta de que no passado a
estrutura servia com chiqueiro. A etapa de campo etnográfica, realizada em
2009, corrobora esta hipótese, na medida em que observamos na casa das
loiceiras que há certo padrão na criação de animais, tanto galinhas como
porcos, mas principalmente porcos, que é mantê-los em chiqueiros
retangulares, de alvenaria (seja de tijolos de adobe, seja de pau a pique), com
uma parede baixa e uma pequena abertura lateral1. Muito provavelmente o
local foi abandonado e/ou substituído e com o tempo tornou-se um local de
depósito de lixo e, posteriormente, as paredes cederam e o local foi soterrado.
De certa forma, a ausência dos elementos indicadores de produção
cerâmica denota que os antigos moradores do sítio Tacaimbó 2 eram apenas
consumidores desta cerâmica de produção regional. Se considerarmos a
hipótese das unidades habitacionais não serem contemporâneas podemos
estar lidando com vestígios cerâmicos produzidos em diferentes períodos, bem
como por diferentes pessoas e, muito provavelmente, em diferentes lugares na
região (padrão existente hoje, conforme veremos no Capítulo 3), o que será
verificado na análise desta cerâmica.

1

Padrão semelhante é encontrado em locais destinados ao banho, localizados no quintal, no
entanto, em geral, apresentam estrutura quadrangular, com paredes pouco maiores do que um
metro e entrada lateral maior do que a apresentada nos chiqueiros e nesta estrutura.
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Distribuição espacial dos vestígios do sítio Tacaimbó 2
A realização da coleta total de vestígios em superfície com estação total,
fora da área de servidão, permitiu a elaboração de mapas de densidade dos
vestígios localizados em superfície (PRANCHA 3).
Os dados de quantidade de peças coletadas por ponto foram inseridos
em uma planilha Excel (Microsoft Office 2007), onde consta a localização de
cada ponto no plano cartesiano, com as coordenadas UTM (X e Y) e a
quantidade de fragmentos coletados em cada um deles (Z). Com o auxílio do
programa Surfer 8.0 (Surface Mapping System, desenvolvido por Golden
Software Inc.) estes dados foram transformados numa malha (grid) e, a partir
desta malha, o programa plotou as quantidades de fragmentos por pontos,
gerando um mapa de densidade.
Na elaboração dos mapas de densidade o programa correlaciona cores
do espectro com o número de fragmentos por ponto, numa escala estabelecida
por nós, que vai de 0 fragmentos até o máximo de fragmentos identificados no
ponto, com intervalo de 2 fragmentos (intervalo este estabelecido devido à
baixa concentração de fragmentos na maior parte do sítio). Deste modo, e
conforme pode ser notado na escala de cores, áreas sem vestígios
arqueológicos estão representadas em branco, ao passo que áreas com baixa
densidade de vestígios estão representadas com cores frias e, conforme o
número de fragmentos aumenta, as cores da escala vão-se tornam mais
quentes.
Foram gerados mapas com os totais de fragmentos coletados em
superfície em todas as três áreas do sítio, bem como mapas com as
concentrações por tipos de vestígios, a saber: cerâmica (loiça de barro);
material construtivo (mormente telhas e tijolos); louça, vidro e outros (como
metais).
A elaboração destes mapas de densidade produzidos no programa
Surfer visa a confirmação ou refutação da hipótese de existência de três
unidades habitacionais no sítio Tacaimbó 2, através da identificação de áreas
com concentração de material. Estamos supondo, por exemplo, que nas
antigas áreas de habitação haja concentrações de vestígios construtivos, ao
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passo que as áreas de concentração cerâmica podem indicar lixeiras, ou um
comportamento específico de descarte do lixo, que ajude a identificar estes
locais de habitação. Do mesmo modo, cruzando os dados de análise com estes
mapas, pode ser possível identificar momentos distintos da ocupação,
hipóteses estas que ainda devem ser verificadas.
Por hora apresentaremos os mapas de densidade produzidos para o
sítio Tacaimbó 2 como um todo, e por tipos de vestígios.
O primeiro mapa de densidade (Figura 2.10) apresenta uma grande
área de concentração entre as Unidades 2 e 3, e uma grande área de
dispersão em superfície. Esta dispersão provavelmente está associada a dois
comportamentos distintos, o primeiro relacionado ao uso da terra nas
ocupações

posteriores

à

ocupação

arqueológica

e

o

segundo

ao

comportamento de descarte do lixo, observado em muitas comunidades
visitadas durante a pesquisa etnográfica. De certo modo, cada um destes
aspectos está inter-relacionado. Isso porque, segundo observado é comum que
o lixo seja depositado nos quintais de forma dispersa, sem que haja uma lixeira
ou qualquer outro lugar reservado e/ou restrito para este fim. Próximo a casa,
em geral, o terreiro é limpo com frequência, no entanto, há poucos metros dali,
no quintal, o lixo fica espalhado por grandes áreas. O comportamento de juntar
o lixo num único lugar e queimá-lo, ou enterrá-lo, foi observado em poucos
lugares e é possível que no passado tenha sido muito pouco comum. O que
justifica a ampla área de dispersão destes vestígios. Talvez possamos pensar
também que esta seja uma solução adotada para realização de alguma
espécie de calçamento, no entanto, a confirmação de tal afirmação necessita
de mais estudos sobre os processos de formação de sítios arqueológicos de
populações sertanejas.

45

Figura 2.10 - Mapa de densidade do total de fragmentos em superfície do sítio Tacaimbó 2.

O uso do solo para a agricultura, especialmente o emprego do arado,
parece contribuir para a intensificação deste comportamento de dispersão
observada, espalhando o lixo por áreas ainda maiores.
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Figura 2.11 - Mapa de densidade de fragmentos de material construtivo em superfície do sítio
Tacaimbó 2.

Por outro lado, a concentração entre as Unidades 1 e 2 (no centro do
mapa) pode estar associada a uma possível área de lixeira. Neste local havia
uma plantação de palma, usada para alimentar o gado, o que impossibilitava o
uso do arado nesta área. Deste modo, podemos levantar duas hipóteses
plausíveis, quais sejam, primeiro o uso efetivo deste local como uma lixeira
(onde restos alimentares, por exemplo, poderiam inclusive servir de adubo às
palmas), ou o acúmulo do lixo nesta área, levado pela ação do arado, que pode
arrastar o mesmo até aquele local. Uma terceira hipótese seria a integração
das duas anteriores.
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A análise do mapa de densidade de material construtivo (Figura 2.11)
indica que havia uma dispersão muito maior deste tipo de vestígio no sítio do
que os demais vestígios, que estavam concentrados em áreas específicas. No
entanto, observando a escala percebemos que esta grande área de dispersão
se refere a pequenas concentrações de material. É possível perceber três picos
de concentração maiores, com mais de 16 fragmentos por metro quadrado,
identificados por elipses no mapa. É possível que cada uma delas represente
uma área de habitação distinta, estando a indicada com o número 1 na
Unidade 1, a indicada com o número 2 na Unidade 2, e a indicada com o
número 3 na Unidade 3.
Além disso, há a estrutura constituída por um piso de habitação na
Unidade 1, indicada no mapa como “Estrutura”, mas que não tem uma
concentração significativa de vestígios construtivos. É possível que fosse uma
quarta habitação, no entanto a ausência daqueles vestígios dificulta esta
interpretação. É mais provável que esta estrutura esteja relacionada com a
concentração da Unidade 1, pela proximidade e também por estar junto a uma
concentração cerâmica, como veremos no próximo mapa, como sendo um
chiqueiro, ou um banheiro, que são estruturas que, conforme vimos durante a
pesquisa etnográfica, são construídas com pau a pique, ou mais raramente
adobe, ausentes de cobertura ou cobertas apenas de palha, e que devido ao
desmoronamento não apresentam correlato arqueológico visível, a não ser a
elevação do terreno no local, como é o caso.
As outras duas concentrações apresentam picos maiores de material
construtivo, bem como cerâmico, e muito provavelmente representem duas
áreas de habitação.
Considerando o mapa de densidade de vestígios cerâmicos (Figura
2.12) as concentrações praticamente se sobrepõem, sobretudo nas áreas 2 e
3. A diferença entre a área 2 e a 3 é que na primeira a cerâmica está
concentrada num ponto específico, o que indica a existência de uma lixeira
nesta área, ao mesmo tempo em que representa uma mudança no padrão de
deposição do lixo, que até então parecia estar disperso por todo o quintal.
Semelhantemente, na área 1 há uma concentração maior da cerâmica num
ponto, o que pode indicar um cuidado maior com a deposição do lixo, ainda
que seja possível que não represente uma área de lixeira propriamente dita,
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visto a discrepância com a área 2. Talvez isso se explique pela intervenção do
arado, já que na área 1 o cultivo era intensivo e a área 2 estava muito próxima
a estrada vicinal.

4
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Figura 2.12 - Mapa de densidade de fragmentos cerâmicos em superfície do sítio Tacaimbó 2.

Há ainda na área 1 uma quarta área de concentração cerâmica,
identificada como 4, aparentemente não associada a nenhuma destas áreas de
habitação, que pode corresponder à uma outra área de deposição do lixo,
embora o número de fragmentos seja ínfimo. Vale lembrar também que parte
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dos dados da estação total nesta área foram perdidos (pelo próprio topógrafo),
então é possível que neste vazio entre a área identificada como 4 e a área
identificada como 1 houvesse mais uma habitação, não reconhecida devido a
perda destes dados.
Já na área 3, a deposição do material cerâmico parece indicar o padrão
de descarte de lixo já relatado anteriormente, em que este não é depositado
numa área específica, mas fica disperso pelo quintal, ainda que nas
proximidades da residência. A concentração de vestígios construtivos indicada
pela elipse combina com a área de concentração cerâmica, e é provável que os
vestígios logo abaixo desta concentração também estejam associados a esta
ocupação. É possível também que, pela própria disposição, este lixo esteja
associado tanto a ocupação na área 3, quanto a ocupação mais recente da
área, pelos moradores do sítio quando da escavação.
Com relação ao último mapa de densidade gerado, o de concentrações
de fragmentos de louça (Figura 2.13), vidro e outros materiais (mormente
metais), não pôde oferecer dados muito satisfatórios, tendo em vista que,
proporcionalmente, a concentração destes vestígios em superfície no sítio
como um todo era muito baixa. Além disso, como os dados da estação total da
Unidade 1 foram perdidos, estes vestígios não aparecem nesta área do mapa.
No entanto, a partir dos dados obtidos na análise, é possível perceber que 50%
destes vestígios estão concentrados na Unidade 2 (cuja concentração pode ser
observada no mapa). Os outros 20% estão na Unidade 1, e a Unidade 3 e a
estrutura concentram 15% dos vestígios cada.
Deste modo, talvez este seja um indício de que a hipótese, levantada
ainda em campo, de que a Unidade 3 seria mais antiga é coerente – embora
careça de mais elementos de comprovação – tendo em vista a baixa
concentração destes vestígios, em proporção às demais unidades.
Já a alta concentração de vestígios de louça, vidro e metais na Unidade
2, por contraposição, pode indicar ser esta a área mais recente. Similarmente,
a baixa concentração de vestígios cerâmicos, comparada as demais áreas, e a
possível existência de uma lixeira – que implica em uma alteração do
comportamento de descarte do lixo – podem corroborar esta hipótese.
A Unidade 1, por sua vez, tanto pode ser contemporânea às demais,
quanto pode ter sido ocupada no intervalo entre elas.
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Figura 2.13 - Mapa de densidade de fragmentos de louça, vidro e outros do sítio Tacaimbó 2.

Procedimentos de Laboratório
Todo o material arqueológico resgatado no sítio Tacaimbó 2 passou por
rigoroso processo de curadoria, compreendendo lavagem, triagem, pesagem e
numeração de toda coleção. Em vista da grande fragmentação do material,
especialmente cerâmico, não foi realizada separação de fragmentos por
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elementos diagnósticos durante a curadoria. Após a lavagem, triagem e
pesagem, cada fragmento recebeu uma numeração que compreende a sigla do
sítio (Ta2) seguida por um número sequencial, garantindo assim, que todas as
informações sobre a procedência dos fragmentos no sítio estivessem ligadas a
ele.
A cerâmica construtiva resgatada, especialmente as telhas e tijolos,
contou com processo de curadoria diferenciado em relação aos demais
vestígios. Optamos por não lavar o material, em decorrência do grande volume
de peças. Estes foram limpos a seco, pesados e numerados por lote. No caso
do material de superfície, numerado com a estação total, o numero de lote
corresponde à totalidade de peças encontradas no 1 m² que recebeu a
numeração da estação. No caso das peças em subsuperfície, o número de lote
corresponde à quadra e ao nível em que os vestígios foram resgatados. A
numeração obedeceu aos mesmos critérios dos demais vestígios.
Após esse processo inicial de curadoria o material arqueológico foi
separado de acordo com seus tipos, quais sejam, cerâmica, louças, vidros e
metais,

como

apontado

acima,

e

em

seguida

analisados

segundo

procedimentos metodológicos específicos para cada um deles.
O acervo do sítio Tacaimbó 2 é composto por um total de 6440
fragmentos, em que predominam cerâmica (5824), seguida por vidro (317),
louça (227), metal (56), lítico (8), fauna (ossos – 7) e outros materiais (2 – um
botão e uma tampa em plástico), distribuídos pelas três unidades de escavação
e pela Estrutura, já descritas. A cerâmica construtiva totaliza 9270, entre de
tijolos e telhas.
Como observado no Gráfico 2.1, a cerâmica é o vestígio mais
numeroso, presente em 90% da amostra. Como destaca Symanski (2008), este
é um forte indício de que o grupo doméstico conservou certa autonomia em
relação às economias nacional e internacional, se mantendo com base nas
relações produtivas e comerciais estabelecidas no âmbito local e regional, por
exemplo, nas feiras. Tais grupos utilizariam poucos itens de natureza exógena,
como a louça e, tais itens podem, de certa forma, ser considerados como bens
de prestígio. Vale ressaltar que embora conservassem certa autonomia os
grupos não estavam isolados das economias nacional e internacional, uma vez
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que, como vimos no Capítulo 1, desde o período colonial a produção de
gêneros alimentícios e de algodão era voltada para o mercado externo.

Tacaimbó 2
Tipos de Vestígios Identificados
1%0% 0%
0%
4% 5%

Cerâmica
Louça
Vidro
Metal
Lítico
90%

Ossos

Gráfico 2.1 – Tipos de vestígios identificados no Sítio Tacaimbó 2.

Diante deste dado, optamos por concentrar nossos esforços na
apresentação dos dados obtidos com a análise cerâmica. Mesmo porque,
como dissemos na Introdução e no Capítulo 1, este trabalho tem como um
dos objetivos a caracterização desta cerâmica arqueológica histórica de
produção local/regional. Apresentaremos os resultados da análise da cerâmica,
que será denominada como loiça de barro, por ser um termo êmico para
designar a cerâmica utilitária e por considerarmos a existência de continuidade
histórica entre a loiça de barro atual e a loiça de barro do passado, conforme já
foi discutido na introdução deste trabalho.
Quanto aos dados obtidos com a análise da louça e do vidro,
apresentaremos apenas alguns elementos que permitem o estabelecimento de
uma cronologia relativa, numa abordagem qualitativa. Isso porque, não há uma
datação absoluta para o sítio. Estes dados serão apresentados em conjunto
com os demais tipos de vestígios, a saber: o metal, o lítico e a fauna.
Com relação à cerâmica construtiva, a curadoria não identificou marcas
de produção nas telhas e tijolos que pudessem nos referenciar com relação à
olaria em que estas foram produzidas – embora estas ainda sejam muito
comuns no Agreste e no Sertão – daí a diminuição do seu potencial
interpretativo, que já foi explorado com os mapas de densidade produzidos no
programa Surfer, apresentados anteriormente.
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Iniciaremos apresentando os dados de análise dos vestígios em louça,
vidro, metal e lítico, e só depois a loiça de barro.

Louças, vidros e demais vestígios arqueológicos históricos
A análise da louça se baseou nos pressupostos metodológicos
propostos por Tocchetto et. al. (2001), Symanski (1997), Zanettini (1986),
Carvalho (2008) e Juliani, (2003) a fim de determinarmos a datação relativa das
unidades habitacionais.
Objetivávamos, igualmente, aprimorar o entendimento dos processos de
continuidade e mudança tecnológica da loiça de barro, admitindo que o preço
da louça pudesse ter sido fator fundamental para o desencadeamento destes
processos. No entanto, a baixa concentração de vestígios em louça, bem como
a grande fragmentação das mesmas, impediu que estabelecêssemos estas
relações. Como vimos, o acervo em louça se constitui por 227 fragmento,
correspondendo a 4% da amostra do sítio.
Similarmente, esta condição do material impediu que os fragmentos
fossem agrupados de acordo com o número mínimo de peças (NMP), que
consiste na formação de conjuntos que podem pertencer a um mesmo objeto
(LIMA, 1989, apud., JULIANI, 2003). O que reduziu consideravelmente,
inclusive, a verificação mais precisa das formas.
De modo geral, a louça se constitui por faianças finas do tipo whiteware,
sem decoração. Dentre os poucos fragmentos decorados, podemos destacar a
presença predominante do tipo faixas e frisos, além dos pintado a mão com
motivos florais, decalque, e em menor quantidade do trigal e do transferprinting, entre outras. Também foram identificados fragmentos de grés,
relacionados com formas de garrafas.
A grande variabilidade de decorações, associada à dificuldade de
formação de conjuntos, pode ser também um indício da forma como estas
louças vêm sendo utilizadas pelo grupo. Não parece haver, por exemplo, a
formação de jogos de jantar, chá ou café, mas sim, o uso individual de cada
peça e, talvez, por períodos de tempo prolongados, indicativo de condições
econômicas mais baixas.
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O dado mais significativo da análise das louças diz respeito à
identificação das marcas de fabricação presentes nas bases de alguns dos
fragmentos, uma vez que possibilitam estabelecermos, a partir da data de
produção dos mesmos, uma baliza cronológica para o começo da ocupação do
sítio (terminus post quem).
Das quatro marcas presentes no sítio identificamos apenas uma, a
saber: Pozzani (2), produzida em Jundiaí desde 1934 e ainda em atividade.
Das outras duas marcas, uma possuía a inscrição S. Paulo e a outra não foi
identificada. Todas as marcas identificadas são de procedência nacional.

Figura 2.14 – Fragmento de borda de prato

Figura 2.15 – Fragmento de xícara com

com decoração por friso azul.

decoração por decalque.

Figura 2.16 – Fragmento de prato com

Figura 2.17 – Fragmento de prato com

decoração trigal.

decoração trigal.
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Figura 2.18 – Marca Pozanni no fundo de

Figura 2.19 – Marca Pozzani, no fundo de

xícara.

xícara.

Embora a identificação das marcas de fabricantes tenha fornecido
apenas uma data, 1934, o que dificulta o estabelecimento mais preciso do
início da ocupação do sítio, é possível que o mesmo tenha sido ocupado no
final da primeira metade do século XX, pela associação com outros tipos de
vestígios identificados.
É o caso, por exemplo do cartucho de bala da marca CBC (Companhia
Brasileira de Cartuchos)2, fundada em 1926. Não pudemos identificar o tipo da
munição, nem o calibre da arma (aparentemente o calibre é 32), mas pelas
inscrições no cartucho, esta munição foi produzida para armas da marca W&S
L (Smith & Wesson)3. A CBC ainda produz cartuchos para a W&S o que
dificulta o estabelecimento de uma data para o sítio. No entanto, o sítio também
apresentou outro tipo de artefato relacionado com armamentos: uma
pederneira em sílex. Armas com sistema de fecharia em pederneiras foram
desenvolvidas em meados do século XVI e foram produzidas até meados do
século XIX, quando foram substituídas pelo sistema de percussão4. Ainda que
este tipo de armamento possa ter sido utilizado por um longo período de
tempo, e considerando prováveis dificuldades de acesso a este tipo de bem de
consumo, é pouco provável que uma arma de pederneira continuasse em uso
depois da segunda metade do século XX, por conta de introdução de outros
tipos de armas, mais eficientes. Neste sentido, é possível que estejamos
lidando com um contexto de ocupação que se inicia entre a primeira metade e

2

http://www.cbc.com.br/index.php?#
http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/09/smith-wesson-real-gunmaker.html
4
http://ciencia.hsw.uol.com.br/armas-de-pederneira.htm
3
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meados do século XX e que prossegue até a data da pesquisa de campo que
identificou o sítio.
Outros artefatos de metal e líticos identificados estão relacionados ao
cotidiano doméstico. No caso, uma faca de ferro e uma pedra de amolar.

Figura 2.20 – Cartucho marca CBC W&S L.

Figura 2.21 – Pederneira em sílex.

Figura 2.22 – Faca de ferro.

Figura 2.23 – Pedra de amolar.

No caso dos vestígios em vidro, a análise se baseou nos pressupostos
metodológicos propostos por Jones e Sullivan (1989), Zanettini e Bava de
Camargo (1999) e Juliani (2003).
Os vidros constituem 5% da amostra do sítio, contando com 317
fragmentos. Assim como as louças, os vidros estavam muito fragmentados, o
que dificultou a formação de NMPs e a verificação das formas. A maior parte
deles se constitui por garrafas de bebidas e utensílios domésticos, como pratos
e copos.
Pudemos identificar as marcas dos fabricantes: Santa Marina (fundada
no final do século XIX), Cisper (fundada em 1918) e Wheaton (1952), todas
produzidas nacionalmente e em funcionamento até os dias atuais. E
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identificamos também a marca de um produto, a saber: Coca-Cola (que chega
ao Brasil em 1942).
Além de evidenciarem comportamentos de consumo, estes dados
contribuem para o estabelecimento de uma data inicial para a ocupação do
sítio, entre meados e a segunda metade do século XX.

Figura 2.24 – Fundo de garrafa de bebida de

Figura 2.25 – Fragmento de vidro com a

vidro, com marca do fabricante Santa Marina.

logomarca da Coca-Cola.

Também foram identificados um botão e uma tampa de frasco de vidro
de perfume em plástico.

Figura 2.26 – Botão em plástico.

Figura 2.27 – Tampa de frasco de perfume
em plástico.

A loiça de barro – Material Cerâmico
Para a análise da loiça de barro arqueológica adotamos os pressupostos
metodológicos levantados por Shepard ([1956] 1995), Ray (1981), Rice (1987)
e Orton, Tyers e Vince ([1993] 1997).
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Foram identificados, em todo o sítio Tacaimbó 2, 5820 fragmentos. Os
procedimentos de análise adotados foram os mesmos, independente da área
em que os vestígios foram identificados. Foram analisados todos os fragmentos
coletados em superfície, nas três unidades habitacionais, U1, U2 e U3 e, em
todas as quadras das U1, U2 e U3 e da estrutura (Z).
Apresentaremos os resultados obtidos na análise da coleta de superfície
e das quadras das três unidades habitacionais, e da estrutura, pois, desta
forma, temos um panorama geral e mais uniforme das características desta
loiça de barro.
Não separamos os fragmentos por elementos diagnósticos (como
bordas, bases e paredes decoradas). Com exceção dos fragmentos menores
do que 2 cm, todos foram analisados quantitativa e qualitativamente. Isto
porque

pretendemos

caracterizar

melhor

os

conjuntos,

buscando

diferenciações culturais, temporais, ou de outra natureza, de maneira que
possam confirmar ou refutar as nossas hipóteses de variabilidade artefatual e
mudança tecnológica, seja em decorrência das características de desempenho
dos artefatos, seja em função do número, maior ou menor, de artesãos
envolvidos na produção local, seja devido à chegada de inovações
tecnológicas (como a louça) com o advento da estrada de ferro. Além disso, tal
abordagem pode possibilitar a identificação de padrões e características locais
da produção cerâmica em detrimento às características individuais nos
processo produtivos, contribuindo assim para o melhor entendimento cultural
dos grupos envolvidos na produção, no uso e no descarte desta cultura
material. Esta metodologia se mostrou também eficiente em termos de
amostragem do sítio, na medida em que permitiu a redução da amostra para
35% (2056).
Após a curadoria do material, buscou-se a identificação e possível
remontagem dos conjuntos cerâmicos pertencentes à mesma vasilha. A
remontagem não obteve muitos resultados, em virtude da alta taxa de
fragmentação do material. A isto se seguiu a análise dos fragmentos segundo
seus atributos tecnológicos, morfológicos, decorativos e tafonômicos, conforme
os pressupostos metodológicos propostos pelos autores acima citados. Desta
forma, a análise da loiça de barro observou 27 atributos, cada um com uma
quantidade limitada de variáveis (atributos de análise no ANEXO 01). Estes
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dados foram inseridos num banco de dados (Microsoft Access) e a partir deles
foram geradas estatísticas simples (Microsoft Excel), que permitiram o
cruzamento dos dados e a síntese dos resultados.
Posteriormente, procedemos ao desenho das bordas e bases, a fim de
projetarmos as formas das vasilhas (a partir dos dados coletados na pesquisa
etnográfica) e calcular os seus volumes e, ao mesmo tempo, o registro
fotográfico dos fragmentos mais representativos na coleção. O critério de
seleção do material a ser fotografado foi a presença de tratamentos de
superfície

diferenciados

(como

engobos,

barbotinas

e

polimentos)

a

diferenciação de técnicas de manufatura (como roletado, modelado, moldado e
torneado), a presença de diferentes tipos de antiplásticos (como o quartzo e a
mica abundantes e argila), algumas bordas, bases, asas e alças, e os raros
fragmentos diferenciados (como brinquedos como “arminhas” de cerâmica,
bolinhas de “gude”, bonecos, entre outros).
Inicialmente procedeu-se a identificação das categorias, em que
predominam fragmentos de parede (3468), seguido por bordas (407), bases
(49), asas (38), além de alças, paredes com asa, bordas com asa, apêndices,
ombros, tampas e dos não identificados, em menor quantidade. Também
analisamos 3 cachimbos e 3 figuras. Este número corresponde ao total dos
vestígios resgatados. Se retirarmos os 3768 fragmentos menores do que 2 cm,
que não foram analisados, que correspondem a 65% do total da amostra
coletada na superfície do sítio, o quadro é um pouco diferente, embora
estatisticamente esta diminuição não seja muito significativa. Assim, os
fragmentos de parede continuam predominando (1580) seguidos pelas bordas
(313), bases (48) e asas (37).
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Gráfico 2.2 – Classe da cerâmica analisada.

Figura 2.28 – Fragmento de borda com

Figura 2.29– Fragmento de borda com

decoração digito-ungulada (U3).

polimento e pintura vermelha na face interna
(U3).

Figura 2.30 – Fragmento de borda com asa,

Figura 2.31 – Borda com engobo vermelho

fuligem e pátina na FE (U1).

em AF (U1).
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Figura 2.32 – Fragmento de parede com

Figura 2.33 – Fragmento de base com

engobo vermelho e pintura branca na FE (U2).

marcas de atrito no encaixe do fogão a lenha
(Estrutura).

Figura 2.34 – Fragmento de piteira de

Figura 2.35 – Fragmento de cabeça de figura

cachimbo (FI) (U3).

zoomorfa (cavalo?) (U3).

Figura 2.36 – Fragmento de apêndice com

Figura 2.37 – Bolinha de barro (baleadeira

orifício central (U3).

para caçar passarinho) (U3).

Figura 2.38 – “Arminha” fragmentada

Figura 2.39 – Figura entropomorfa

moldada em argila (U2).

(Estrutura).

A presença de bordas, bases, asas e alças são fundamentais para a
reconstituição gráfica das vasilhas, além de possibilitarem a inferência de
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funções. A presença do cachimbo está ligada a momentos de lazer, assim com
as bolinhas de argila (baleadeira, segundo as classificações êmicas locais,
usadas para caçar passarinhos) a figura zoomorfa (cabeça de cavalo?), a
figura antropomorfa e a “arminha” (cópia de espoleta moldada em argila).
Definida a categoria do material, a análise dos aspectos tecnológicos se
iniciou com a identificação das técnicas de manufatura utilizadas na fabricação
das vasilhas. Nos fragmentos em que foi possível a identificação da técnica de
manufatura (apenas 18%) predomina o modelado (239), seguido pelo roletado
(70) e torneado (35). O alto índice de fragmentos não identificados pode ser um
indicativo da técnica modelada, uma vez que as marcas produzidas na quebra
e na superfície dos fragmentos de vasilhas construídas com esta técnica são
de difícil visualização, como indicado por Rye (1981, p. 70-73). Considerando
também as técnicas utilizadas atualmente pelas loiceiras do Agreste Central
Pernambucano que, como veremos no Capítulo 3, são combinações de pelo
menos duas técnicas modeladas indicadas por Rye (ibid.), quais sejam
pinching (beliscado) e drawing (cuja melhor tradução acreditamos ser a forma
êmica com que as loiceiras designam o processo, isto é, levantar panela, ou
formar), a probabilidade destas vasilhas cuja técnica não pôde ser identificada
terem sido construídas através destes processos de modelagem é maior, e
podemos admitir que praticamente 94% da amostra foi modelada.

Tacaimbó 2
2%
4%

Técnica de Manufatura
19%
Roletado

9%

Modelado
Moldado

1%
Torneado
65%

Gráfico 2.3 – Técnica de Manufatura.

Rice (1987, p. 129) aponta também que as vasilhas podem ser
confeccionadas através de mais de uma técnica. Alguns poucos dados de
análise (apenas 3 fragmentos) indicam, por exemplo, que alças presentes na
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amostra foram confeccionadas pela técnica da modelagem e inseridas em
vasilhas construídas através da técnica de roletes. Do mesmo modo, alguns
fragmentos (apenas 1) cuja técnica de manufatura não pode ser identificada
também possuem asas modeladas.
A presença destes poucos fragmentos roletados também pode ser um
indício da ocorrência destas técnicas mistas apontadas por Rice. Isto porque,
boa parte da loiça de barro atual é confeccionada através da modelagem,
combinada com o roletado (ou pseudorroletado). Como veremos no Capítulo
3, a aplicação de roletes (arrudias ou tiras, como são denominadas
emicamente) se dá no fim da construção da vasilha, quando não há mais barro
suficiente para concluir sua forma. Em geral são aplicados de 1 a 3 roletes
grossos. Muito provavelmente este é o caso destes fragmentos identificados.

Figura 2.40 – Fragmento de alça modelada
(U2).

Figura 2.41 – Fragmento de borda torneada
(U3).

Observamos também a espessura dos fragmentos. Predominam
fragmentos de espessura mediana, entre 0,6 cm e 0,8 cm, em 64% (1320),
seguidos pelos de espessura reduzida, entre 0,3 cm e 0,5 cm, em 17% (342) e
pelos mais espessos, entre 0,9 cm e 1,1 cm, em 15% (314). Fragmentos com
espessuras maiores, entre 1,2 e 1,5, correspondem a apenas 2% (47) da
amostra. Espessuras maiores do que 1,6 cm estão presentes em menos de 1%
(14). Isso denota um cuidado maior na elaboração das vasilhas, bem como um
predomínio de formas cuja função provavelmente não esteja ligada ao
armazenamento de grandes capacidades volumétricas e à cocção de
alimentos, considerando que espessuras delgadas tem alta condutibilidade
térmica.
A observação da pasta identificou, em princípio, os tipos de antiplásticos.
A questão da presença de elementos minerais já na própria argila é que
diferenciaria um elemento antiplástico, cuja propriedade é tornar a argila mais
maleável (RYE, 1981, p. 31), do tempero, que possui um elemento intencional
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e, portanto, cultural (SHEPARD, 1995; RYE, 1981). Estabelecemos uma
diferenciação entre antiplásticos minerais, cuja composição faz parte da quase
totalidade das argilas, como o quartzo e a mica, de outros minerais como a
presença de outros tipos de argilas moídas misturadas às pastas. Na amostra
analisada encontramos a presença maciça de antiplásticos minerais, em 96%
(1991 fragmentos), considerando minerais como o quartzo, a mica, a hematita
e a presença de argilas moídas diferenciadas. Observamos também poucos
fragmentos com antiplástico mineral, na forma de caco moído e com
antiplástico vegetal, na forma de carvão.

Tacaimbó 2
Antiplástico
86%

0%
0%
0%
3%
0% 1% 1% 1% 2%

6%

Mineral
Mineral+Argila
Argila
Mineral+Carvão
Ausente
Argila+Carvão
Carvão
Mineral+Argila+Carvão
Mineral + Caco Moído
Mineral+Caco+Carvão
Caco Moído

Gráfico 2.4 - Antiplástico.

Com relação à composição do antiplástico, predomina o quartzo, em
55% (1136) da amostra, seguidas pela combinação entre quartzo e a mica, em
24% (487), pela combinação entre o quartzo e a hematita, em 10% (198) e pela
combinação entre quartzo, hematita e mica, em 10% (213). Observamos em
menor quantidade (irrelevante, estatisticamente) a presença da combinação
entre hematita e mica, quartzo e mica e apenas mica. Estes elementos
possivelmente já estavam presentes na argila utilizada para a confecção das
vasilhas. Zanettini (2005) aponta que o predomínio de mica na composição da
pasta pode estar relacionado a um incremento na performance visual das
vasilhas destinadas ao serviço e consumo de alimentos. No entanto, e como
veremos no Capítulo 5, as loiceiras estudadas não selecionam argilas
pensando nestas propriedades e, deste modo, a presença abundante de mica
deve estar relacionada com as fontes de argila.
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Figura 2.42 – Mensuração do quartzo como

Figura 2.43 – Abundância da mica como

antiplástico mineral (U3).

antiplástico mineral (U3).

A fim de inferir se estes elementos minerais identificados já se
encontravam na argila ou se foram adicionados posteriormente, especialmente
o quartzo, foi utilizada uma “escala de esfericidade” proposta por Orton et. al.
(1997: 239, adaptado de BARRACLOUGH, 1992) (ANEXO 02). Pela escala,
fragmentos mais angulares sugerem quebras recentes e, por conseguinte,
adição posterior, ao passo que as formas mais arredondadas sugerem o
oposto (RYE, 1981, p. 37). A partir desta escala os elementos minerais foram
classificados

como

muito

angulares,

angulares,

subangulares,

subarredondados, arredondados e muito redondos.
A análise deste atributo indicou elementos de estrutura angular em 37%
(769) da amostra, subangular em 31% (640), e muito angular em 9% (176). Ao
passo que 11% (217) apresentaram estrutura subarredondada e apenas 6%
(117) redonda e 4% (92) muito arredondada. Embora tais dados nos levem a
pensar na adição intencional destes elementos, a adição de terrinha (solo
arenoso) foi observada apenas em Belo Jardim. Nas demais comunidades
apresentadas no Capítulo 3, a loiceira seleciona um barro com pedrinhas ou
sem pedrinhas, dependendo do tipo e da função da loiça que pretende
produzir. Deste modo, esta diferenciação da granulometria dos elementos
minerais pode ser um indício de fontes de argila diversas e, no limite, de
funções igualmente diversas.
De modo semelhante, a concentração e a espessura dos antiplásticos,
foram analisadas conforme uma adaptação do proposto por Orton et. al. (1997,
p. 238, adaptado de Matthew et.al., 1991) (ANEXO 02), como forma de
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identificação e diferenciação dos elementos adicionados propositalmente ou
dos encontrados naturalmente na pasta.
Com relação à espessura, além de proporcionar diferenciação de
elementos adicionados propositalmente ou não, ou de indicar a seleção de
barros diferenciados, seu tamanho pode influir em características de
performance, como a resistência ao choque e a secagem. Assim, predominam
antiplásticos de tamanho reduzido, até 0,10 cm, em 46% (934), seguidos por
antiplásticos de tamanho médio, entre 0,11 – 0,30 cm, em 44% (912) da
amostra. Apenas 9% (183) apresentam tamanho entre 0,31 – 0,50 e menos de
1% apresentam espessuras maiores do que 0,51 cm. Isto pode indicar um
maior cuidado na escolha e no preparo da pasta, tendo em vista que a
espessura reduzida das partículas minerais pode ser relacionada também às
características de desempenho térmico das vasilhas, reduzindo o risco de
rachadura e quebras durante os processos de queima e cocção (SKIBO, 1992
apud ZANETTINI, 2005, p. 259).
Em relação à concentração de elementos antiplásticos, nota-se que é de
média a elevada, visto que em 36% (734) é de até 20%, em 15% (301) é de até
30%. Em 32% (648) dos fragmentos a concentração chega a até 10% e em
5% (359) a até 5%. Isto pode denotar também uma escolha relacionada ao
incremento das características de performance térmicas, visto que a maior
quantidade de elementos minerais aumenta a transferência de calor e reduz o
tempo de cozimento dos alimentos.
Estas características de desempenho inferidas a partir da análise dos
antiplásticos denotam também às funções ligadas à cocção de alimentos.
Para a análise da queima adaptamos a proposta de Rye (1981: 116) de
observação das cores e núcleos nas secções de quebra e, deste modo,
observamos apenas se a queima foi completa (totalmente oxidada) ou
incompleta (reduzida ou parcialmente oxidada), a partir da presença ou
ausência de núcleos escuros visíveis na quebra.
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Gráfico 2.5 – Queima.

Todos os fragmentos estavam queimados e apenas 21% (437) dos
fragmentos apresentaram queima completa. Os demais fragmentos foram
queimados em atmosfera redutora. Ainda que queimas incompletas indiquem
ausência de fornos, isso pode ser também um indicador de técnicas de queima
em fornos em que o controle da temperatura e do oxigênio não é total, como
pode ser o caso, já que atualmente, em todas as comunidades do Agreste
Central Pernambucano visitadas, os fornos são abertos no topo e cobertos com
cacos cerâmicos ou folhas de coqueiro e cascas de coco durante as queimas.
Além da queima, observamos a superfície da face externa como forma
de identificação do tipo de queima, bem como de pastas diferentes, o que pode
sugerir a existência de diversos produtores regionais e a presença de redes de
troca e comércio. Escolhemos a observação apenas da face externa por
considerarmos que o artesão pode identificar o ponto certo do término da
queima através da coloração da superfície (como de fato ocorre em algumas
das comunidades observadas atualmente e que serão abordadas no Capítulo
3), além da coloração da superfície externa ser, muito provavelmente, uma
propriedade estética desejável.
Destarte, foram identificadas cinco cores, a saber: marrom (37% - 761
fragmentos), ocre (33% - 683), avermelhada (12% - 245), preta (11% - 221) e
cinza (7% - 142). As cores, preta e cinza estão relacionadas a queimas em
atmosfera redutora, em que a matéria orgânica presente na pasta não se oxida
originando a coloração escura e, portanto, caracteriza queimas incompletas. Já
as marrom, ocre e vermelha, que são predominantes, sugerem a existência de
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fontes

de

matéria-prima

diversas

e,

por

conseguinte,

aumentam

a

probabilidade de esta loiça de barro ser proveniente de contextos produtivos
diferentes.
A observação dos tratamentos de superfície esteve limitada inicialmente
a verificação da existência ou não de alisamento e em qual face este se dava.
92% (1886) da amostra apresentaram alisamento em ambas as faces, o que
denota uma grande preocupação por parte dos artesãos na regularização das
superfícies das vasilhas, o que contribui para a impermeabilização das
mesmas. Muito provavelmente o baixo índice de vasilhas alisadas apenas em
uma das faces é decorrente de alterações tafonômicas, de uso ou pósdeposicionais, como superfícies erodidas (que inviabilizam a visualização de
alisamentos) e a presença de fuligem.
Posteriormente, observamos a presença de engobos, barbotinas,
polimentos e bruniduras, como tratamentos de superfície, assim como a face
em que tais tratamentos se encontravam.
Consideramos o polimento e a brunidura como processos de alisamento
similares, em que um objeto, em geral uma semente ou um seixo, é utilizado
para alisar e lustrar a superfície das vasilhas, com a única diferença que no
caso da brunidura além do polimento a superfície sofre um enegrecimento
(antes ou depois da queima). Apenas 9% (181) da amostra analisada
apresentaram polimento ou brunidura. Destes, apenas 18% (34), apresentaram
brunidura em qualquer face. Nos demais predomina o polimento em ambas as
faces (73).

Tacaimbó 2
Polimento/Brunidura
4%

6%

8%

17%

Polimento FI
Polimento FE
Polimento AF

39%
26%

Brunidura FI
Brunidura FE
Brunidura AF

Gráfico 2.6 – Polimento e Brunidura
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Ainda que o índice de fragmentos polidos seja baixo, denota uma
preocupação com a impermeabilização das superfícies. Muito possivelmente
trata-se de fragmentos de vasilhas destinadas ao armazenamento de líquidos,
que corresponde com o padrão observado na produção loiceira apresentada no
Capítulo 3, embora o elevado índice de fragmentação impeça esta afirmação
com certo nível de certeza.
É digno de nota que na produção atual da loiça de barro nas
comunidades visitadas, apenas em uma foi observado o enegrecimento das
superfícies (ambas) polidas, durante os processos de queima, não sendo
possível existir este processo em apenas uma das faces. Não foi registrada a
brunidura como descrita aqui, o que sugere que nos poucos fragmentos em
que esta foi identificada em apenas uma face tenha havido um erro
interpretativo, com duas hipóteses possíveis, quais sejam, uma peça polida
cuja queima foi reduzida, deixando a superfície enegrecida, ou uma peça polida
que durante a queima ou durante o uso tenha sofrido com a incrustação de
fuligem, ainda que esta não tenha sido visualizada no decorrer da análise
destes fragmentos.

Figura 2.44 – Fragmento polido na FE (U3).

Figura 2.45 – Fragmento com aplicação de
barbotina na FI (U3).

Com relação à presença de engobos e barbotinas, ou ainda banhos,
podem ser considerados tanto como um tratamento de superfície como uma
técnica decorativa. No entanto, consideramos a ambas como um tratamento de
superfície e não apenas como técnica decorativa, visto que a aplicação de uma
camada fina de argila em suspensão na água com pigmento, que caracteriza o
engobo, ou sem pigmento, que caracteriza um banho, ou ainda de uma argila
diferente da argila da pasta, o que caracteriza uma barbotina (LA SALVIA;
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BROCHADO, 1989), pode ter implicações nas características de performance
das vasilhas, como por exemplo, funções impermeabilizantes.
Sendo assim, apenas 10% (1854) apresentaram barbotina, sendo 20%
(41) na face interna, 28% (55) na face externa e 52% (103) em ambas as faces.
No caso dos engobos, esteve presente em apenas 10% (208) da
amostra, sendo predominante o engobo vermelho, aplicado seja na face
externa (39% - 81 fragmentos), na face interna (35% - 73), ou em ambas as
faces (24% - 49). Apenas 3 fragmentos apresentaram engobo branco, sendo 2
na face externa e 1 na face interna (o que corresponde a 1% cada).
Incluímos também neste atributo de análise a aplicação de vidrados em
ambas as faces, sejam amarelos ou verdes, por considerarmos que o vidrado,
assim como o engobo e a barbotina são tratamentos de superfície que
impermeabilizam as peças e que também podem ser considerados como
técnicas decorativas. No caso da amostra analisada 1 peça apresentou vidrado
verde na face interna e 1 peça apresentou vidrado amarelo na face interna em
conjunto com engobo vermelho em ambas as faces (o que corresponde a
menos de 1% da amostra cada).

Figura 2.46 – Fragmento com engobo

Figura 2.47 – Fragmento com vidrado verde

vermelho na FE (U2).

na FI (U2).

Tal como inferimos para os fragmentos polidos, os fragmentos que tem
aplicação de engobos e barbotinas podem estar ligados a impermeabilização
das superfícies de vasilhas cuja função seja o armazenamento de líquidos,
ainda que faltem mais elementos que permitam uma caracterização neste
sentido. Como discutiremos nos Capítulos 3 e 5, é possível que o que
tenhamos identificado como barbotina seja o resultado de processos de
alisamento que umedecem a superfície. Por outro lado, a presença de poucos
fragmentos com estas características denotam uma maior utilização das
71

vasilhas para a cocção de alimentos, em que tais elementos são
desnecessários para o desempenho das vasilhas.

Tacaimbó 2
Engobo/Vidrado
Vermelho FI
35%

39%

Vermelho FE
Vermelho AF
Branco FI
Branco FE

0%
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24%

1% 1%

Vidrado verde FI

Gráfico 2.7 – Presença de Engobos e Vidrados.

O último atributo tecnológico observado é a presença de marcas de
produção, deixadas, em geral, antes da secagem e da queima da loiça de
barro. A presença de marcas foi identificada em apenas 19% (394) da amostra.
87% (342) destas marcas correspondem a estrias de alisamento, que podem
ter sido feitas tanto pelas linhas das digitais das loiceiras no momento de
alisamento, como por objetos que auxiliam no alisamento, como panos, seixos,
pedaços de cabaça, entre outros (e que atualmente integram os instrumentos
de produção); 7% (28) correspondem a marcas de dedos ou digitais; e 4% (17)
a marcas de dedos com estrias de alisamento. Apenas 3 fragmentos
apresentaram marcas de furo (que podem servir para suspender as vasilhas), 3
fragmentos apresentaram marcas de folha e 1 marca de tecido.

Tacaimbó 2
7%

1%
4%

1%
0%

Estrias de Alisamento

Marcas
Dedos (e/ou digitais)
Dedos (e/ou digitais)+Estrias
de Alisamento
Furo
Folha
Tecido
87%

Gráfico 2.8 – Marcas.
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Não foi identificada nenhuma marca deixada posteriormente a
fabricação, como marcas de furos deixadas por objetos reciclados.
Após a análise dos atributos tecnológicos, partimos para a análise de
alterações tafonômicas, como superfícies erodidas, bem como alterações de
uso, como fuligem. Por vezes registramos também outro tipo de alteração
tafonômica, qual seja a presença de pátina, considerada como uma camada
superficial que se agrega a superfície dos fragmentos em decorrência de
processos pós-deposicionais (ZANETTINI, 2005:265). Entretanto, embora
apareçam em boa parte do acervo, estes dados não foram trabalhados
estatisticamente.
Com relação às alterações tafonômicas de superfícies erodidas, 41%
(932) apresentavam erosão em uma das faces, ou em ambas as faces. A alta
taxa de fragmentos não erodidos denota preocupação maior das loiceiras com
um acabamento de superfície regular e rigoroso.

Tacaimbó 2
Estado de Conservação
17%

0%
Não erodido

13%

Erodido FI
59%

Erodido FE
Erodido AF

11%

Sem Leitura

Gráfico 2.9 – Estado de conservação.

Figura 2.48 – Fragmento erodido na FI (U1).

Figura 2.49 – Fragmento com depósito de
carbono na FI (U2).
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Com relação aos sinais de uso, foi observada apenas a presença de
fuligem, uma vez que o tamanho reduzido da maior parte dos fragmentos
dificulta a observação de outros tipos de sinais de uso, como bolhas de
fermentação, estrias, entre outros.
A presença de fuligem na face interna pode caracterizar um depósito de
carbono, uma película de alimento queimada, ao passo que a presença de
fuligem na face externa pode sugerir que a vasilha foi levada ao fogo, por
exemplo, na cocção dos alimentos. A fim de evitar confusões entre sinais de
fuligem deixados durante o uso das vasilhas e fuligens pós-deposicionais (fruto
de alterações tafonômicas), observamos a quebra dos fragmentos, uma vez
que a presença de fuligem na quebra é um importante indicador de queimas
pós-deposicionais. Tendo em vista que a queima das vasilhas também deixa
marcas de fuligem, consideramos outros elementos no momento da análise,
como as características desta fuligem. Assim, depósitos de carbono mais
espessos denotariam um sinal de uso.
Apenas 8% (96) dos fragmentos apresentaram fuligem, sendo 68% (65)
na face externa, 18% (17) na face interna e, 14% (14) em ambas as faces.
Ainda que poucos fragmentos apresentem fuligem, estes dados indicam
novamente

que,

possivelmente,

as

vasilhas

cujos

fragmentos

foram

identificados fossem destinadas a cocção de alimentos.

Tacaimbó 2
Sinais de Uso
60%
Fuligem Interna
Fuligem Externa

15%

25%

Fuligem Interna /
Externa

Gráfico 2.10 – Sinais de Uso.

Estes dados de sinais de uso serão posteriormente cruzados com as
reconstituições de formas a fim de que se possam inferir possíveis usos para
as vasilhas.
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Após a análise dos atributos tecnológicos e tafonômicos, procedemos a
análise dos atributos morfológicos dos fragmentos, sobretudo das bordas,
bases, asas e alças que, consequentemente, fornecem dados para a
reconstituição gráfica das vasilhas.
As bordas foram classificadas de acordo com a sua morfologia,
inclinação e espessura e, posteriormente, tiveram calculadas suas medidas de
diâmetro de boca e da porcentagem existente da peça (RICE, 1987),
essenciais para uma reconstituição gráfica o mais fidedigna possível.
Por considerarmos a parcela existente da borda em relação à vasilha
como um todo, alguns fragmentos não puderam ter a morfologia da borda
identificada. Dentre as morfologias identificadas, 76% (239) das bordas são
diretas, 19% (61) são extrovertida e 2% (5) introvertidas. Com relação à
inclinação, 40% (126) são inclinadas externamente, 19% (59) são inclinadas
internamente, 16% (51) são verticais e 25% (78) não foram identificadas.
Quanto à espessura, 89% (281) apresentaram espessura normal, sem
reforços. A combinação destes dados indica que boa parte das vasilhas
apresenta contornos simples e bocas abertas, o que facilita o acesso ao seu
conteúdo.
Ainda com relação às bordas, apenas 3% (6) correspondiam a mais de
11% da boca da vasilha; 65% (139) correspondiam a menos de 6% da boca e
20% (44) tinham entre 7% e 10% da boca da vasilha. Esta relação
impossibilitou a reconstituição gráfica de boa parte das vasilhas, tendo em vista
que quanto menor a porcentagem da borda maior é a incerteza quanto às
medidas de diâmetro e inclinação das bordas, fundamentais para estas
reconstituições. Quanto aos diâmetros de boca, predominam os diâmetros
entre 11 e 16 cm (39% - 85), seguido por vasilhas com diâmetros entre 17 e 22
cm (35% - 75), entre 07 e 10 cm (10% - 22), entre 24 e 30 cm (8% - 17) e entre
32 e 40 cm (5% - 10). Nota-se, pois uma recorrência de vasilhas médias a
pequenas.
A classificação dos lábios observou suas morfologia e espessura. Os
tipos de lábio identificados são: arredondado (45% - 143), plano (41% - 129),
apontado (9% - 28) e biselado (2% - 7). Prevalecem lábios de espessura
média, entre 0,4 e 0,6 cm (61% - 211), seguida por fina, entre 0,2 e 0,3 cm
(14% - 48) e grossa, entre 0,7 e 0,9 cm (13% - 43) e entre 1,0 e 1,3 (12% - 42).
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As bases, assim como bordas e lábios, também foram classificadas de
acordo com a morfologia e tiveram calculados, quando possível (em apenas 10
fragmentos), seu diâmetro e ângulo de inclinação em relação ao corpo da
vasilha. Dentre as bases identificadas, 53% (15) são convexas, 36% (10) são
planas e 4% (2) são planas com pedestal.
As alças, asas e demais apêndices tiveram suas medidas de
comprimento e de largura registradas.
Após a aquisição destes dados foi possível realizar a reconstituição
gráfica de 197 vasilhas. As reconstituições foram baseadas em inferências
obtidas a partir dos dados gerados pela análise das bordas, das bases e da
observação das formas do repertório atual das loiceiras do Agreste Central
Pernambucano, conjuntamente, uma vez que nenhum fragmento desta coleção
apresentou bordas e bases ao mesmo tempo. Dando seguimento aos
desenhos, calculamos seus volumes (através do programa AutoCad).
Conforme veremos mais adiante, a classificação das vasilhas seguiu
categorias êmicas das loiceiras e dos consumidores da loiça de barro
produzida atualmente, uma vez que estamos admitindo a continuidade entre as
produções da loiça atual e no passado. Apenas atentamos para diâmetros e
capacidades volumétricas no momento desta classificação. Destarte, as
vasilhas foram divididas em:
1) panela (usadas na cocção de alimentos, especialmente feijão) e
chaleira (usadas para fazer café);
2) tigela (utilizadas para guisar a carne – carne ensopada – e às vezes
para fazer arroz);
3) prato (para consumo individual de alimentos) ou testo (tampas de
panelas, tigelas, potes e jarras);
4) tacho ou torra-café (utilizado para torrar café);
5) alguidar ou bacia (utilizado para lavar a louça e para o preparo de
alguns alimentos, como ralar milho);
6) pote ou jarra (utilizada para o armazenamento de água).
O repertório de formas do sítio Tacaimbó 2 pode ser observado nas
pranchas em anexo (PRANCHAS 10 até 40)
Posteriormente, ao relacionarmos as formas às funções inferidas, nos
deteremos mais apuradamente sobre esta classificação.
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Por fim, a análise observou atributos decorativos a partir da presença de
fragmentos decorados.
Predominam na amostra fragmentos com decoração pintada (apenas
2% - 43 fragmentos) em detrimento dos com decoração plástica (apenas 1% 27 fragmentos). Dos fragmentos com decoração pintada, 31 possuem pintura
vermelha (caracterizada, em geral, por uma faixa na borda e/ou no lábio das
vasilhas), 7 pintura branca, 3 com pintura vermelha e branca e 1 com pintura
vermelha e preta. Dos fragmentos com decoração plástica, 9 são digitados, 4
digito-ungulado, 3 inciso, 3 aplicado e digitado; os tipos de decoração
nodulado, roletado e beliscado, ponteado, aplicado e digito-ungulado,
impressão, modelagem, roletado mais aplicado e digitado, e incisa profunda
apareceram apenas em um fragmento cada.

Figura 2.50 – Fragmento de borda com

Figura 2.51 – Fragmento de borda com

pintura vermelha na FI (U1).

decoração aplicada e digitada na FE (U1).

Figura 2.52 – Fragmento de borda com

Figura 2.53 – Fragmento de asa com

pintura branca sobre engobo vermelho na FI

decoração digito-ungulada abaixo da asa na

(U3).

FE (U3).

A pouca incidência de fragmentos decorados denota o caráter utilitário
da maior parte da coleção. Considerando os demais elementos já analisados,
como tratamentos de superfície, tipos, tamanhos e concentrações de
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antiplásticos, temos que este caráter utilitário recai, sobretudo, na função de
cocção dos alimentos, o que de certa forma, não é muito diferente do que
ocorre atualmente na produção loiceira do Agreste Central Pernambucano,
como veremos no Capítulo 3.
Efetuamos alguns cruzamentos entre os dados de análise, como forma
de acessarmos esta tecnologia de produção cerâmica, assim como seus usos.
Cruzamos dados relativos ao antiplástico com coloração da pasta, antiplástico
com queima e queima com coloração da pasta. No entanto, estes cruzamentos
não forneceram informações diferentes das observadas nas estatísticas
simples. O cruzamento entre o antiplástico e coloração da pasta, por exemplo,
mostrou que a quantidade e o tipo de antiplástico são proporcionalmente iguais
em todos os tipos de pasta diferenciados, anteriormente, exclusivamente pela
cor.
Os dados mais frutíferos dizem respeito aos cruzamentos entre forma e
os demais atributos de análise, como veremos mais adiante.
Por hora, vale dizer que a presença de diversidade de pastas, bem como
de determinadas decorações, indica contextos de produção diversos para estes
artefatos. Igualmente, evidencia o caráter habitacional deste sítio, constituído
como uma pequena unidade rural, seja de agregados ou de pequenos
proprietários, cujo cotidiano doméstico fica evidenciado pela grande quantidade
de vestígios de loiça de barro.

Análise da loiça de barro por Fluorescência de Raios-X por Dispersão em
Energia (EDXRF)
A Fluorescência de Raios X por Dispersão em Energia (EDXRF) é um
método nuclear não destrutivo que quando aplicado na Arqueometria,
especialmente

na

análise

de

cerâmicas

arqueológicas,

possibilita

a

identificação e a medição dos elementos químicos que compõem a amostra
cerâmica, através da emissão de raios X característicos de cada elemento
presente na mesma (APPOLONI, et. al., 1997, p. 135-149).
Considerando que o sítio Tacaimbó 2 se constitui como um sítio
habitação e que os dados da análise da loiça de barro arqueológica apontaram
contextos produtivos múltiplos, escolhemos a técnica arqueométrica da EDXRF
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por considerarmos que a partir da identificação dos elementos químicos
presentes nas amostras cerâmicas, assim como sua diferenciação e medição,
fosse possível diferenciá-las do ponto de vista da composição das argilas,
refletindo diversidades de fontes e, por conseguinte, multiplicidades de
contextos produtivos (o que implica tanto em regiões e lugares diferentes,
como em loiceiras diferentes).
Uma análise preliminar com o cruzamento dos dados de tipo de
coloração da superfície e de antiplástico da pasta do material coletado em
superfície indicou a existência de, provavelmente, 8 tipos diferentes de loiça de
barro no sítio Tacaimbó 2, a saber: preta com mineral; marrom com mineral;
vermelha com mineral, ocre com mineral, cinza com mineral; ocre com mineral
e argila, ocre com argila; e marrom com mineral e carvão. A partir daí,
selecionamos 32 amostras para análise com EDXRF e desta, apenas 7 foram
analisadas, de modo que as três áreas do sítio puderam ser contempladas. As
análises buscavam a comprovação da hipótese de que estas diferenças
macroscópicas, percebidas pela análise, correspondiam a diferenças de
composição química dos barros e, no limite, contextos produtivos diversos.
As 7 amostras selecionadas estão apresentadas na tabela abaixo:
Amostra

Característica

Ta2 – U1 – 154

Marrom com mineral

Ta2 – U2 – 1028

Marrom com mineral

Imagem do Fragmento
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Ta2 – U1 – 101

Vermelha com mineral

Ta2 – U1 – 321

Ocre com mineral

Ta2 – U3 – 1997

Ocre com mineral

Ta2 – U1 – 188

Ocre com mineral e argila

Ta2 – U1 – 162

Ocre com argila

Tabela 2.1 – Características das amostras selecionadas para análise arqueométrica com
EDXRF.

As análises foram realizadas pelo Prof. Dr. Carlos R. Appolonni, do
Laboratório de Física Nuclear Aplicada, da Universidade Estadual de Londrina,
no Laboratório de Restauração do MAE/USP, com um equipamento de EDXRF
portátil. O equipamento consiste de: detector não criogênico de Si-PIN de
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7mm2 (XR-100CR Amptek); mini Tubo de Raios X com anodo de Ag, máximo
de 40 kV e 100 A, 0.7mm spot size (Moxtek Inc.), que foi utilizado com 28 kV e
A; colimador de Ag de 3mm de diâmetro na saída do tubo de raios X; suporte
especial para colocação conjunta e alinhada do mini tubo de raios X e do
detector (translação XYZ e dois graus de rotação do sistema como um todo;
translação independentes do tubo e do detector); fonte de tensão e
amplificador conjuntos PX2T Amptek; analisador multicanal 8K compacto
MCA8000A Amptec, acoplado a um micro computador portátil para aquisição
de dados e análise dos espectros; e dos aplicativos PMCA, para aquisição de
dados e análise quali-quantitativa durante a tomada de dados e QXAS/IAEA
(AXIL) para análise quantitativa dos espectros posterior à tomada de dados, em
caso de necessidade de aprofundamento5.

Figura 2.54 – Registro das medidas
realizadas com o equipamento portátil de
EDXRF.

Figura 2.55 - Registro das medidas realizadas
com o equipamento portátil de EDXRF.

As amostras foram irradiadas somente na quebra, visando à
determinação da composição química da pasta no núcleo dos fragmentos. As
primeiras medidas foram tomadas de argila certificada padrão SARM 69 para
proceder à calibração do equipamento de EDXRF.
As Figuras 2.56, 2.57 e 2.58 apresentam os espectros obtidos com a
irradiação das amostras através do uso do aplicativo PMCA. Optamos por
apresentá-los, a princípio, em conjunto, numa mesma imagem, para que
ficassem claras as diferenças de composição das pastas de cada amostra.
Posteriormente, na redação da dissertação, estes dados de espectro de cada

5

Dados do equipamento fornecidos pelo Prof. Dr. Carlos R. Appoloni.
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amostra serão apresentados separadamente, acompanhados de uma tabela de
composição química de cada uma delas.
Os picos identificados no espectro pertencem à Energia K alfa dos
elementos.

Figura 2.56 – Espectro das amostras:
Linha verde clara – padrão SARM 69
Linha lilás – amostra 321
Linha azul clara – amostra 101
Linha amarela – amostra 154
Linha verde escura – amostra 188

Neste primeiro espectro (Figura 2.56) já é possível notar uma diferença
de composição química das quatro amostras do sítio. Na amostra 321 há uma
quantidade maior de Sr e Rb; a amostra 101 se diferencia por possuir uma
quantidade maior de Zn; na amostra 154 mais Fe e Sr; e na amostra 188 há
mais Sr, Rb e menor quantidade de Fe.
No caso do segundo espectro (Figura 2.57) as amostras 321, 101, 154 e
188 foram comparadas novamente, junto com a amostra 162. A amostra 162
apresentou maior quantidade de Ca, Zn, Rb e Sr do que as demais.

82

Figura 2.57 – Espectro das amostras:
Linha verde clara – amostra 321
Linha lilás – medida amostra 101
Linha azul clara – amostra 154
Linha amarela – amostra 188
Linha verde escura – amostra 162

No terceiro espectro (Figura 2.58) são comparadas novamente as
amostras 101 e 154, porém, neste caso, com as amostras 1028 e 1997. A
amostra 1028 apresentou muito Ti e Fe, ao passo que a amostra 1997
apresenta grandes quantidades de K e Rb.
Estes dados permitem afirmar com certa segurança que nenhuma das
amostras selecionadas possuem a mesma composição química, o que denota
que as argilas com as quais foram confeccionadas não foram coletadas da
mesma fonte e, possivelmente, em alguns casos, não pertencem ao mesmo
contexto produtivo, o que envolve diversidades espaciais, cronológicas e
populacionais (ao menos de diferentes loiceiras envolvidas na produção). Ao
mesmo tempo, esta diversidade de pasta pode indicar funções específicas para
as vasilhas, como acontece atualmente. É possível que ambas as hipóteses
estejam corretas e sejam concomitantes, tendo em vista os dados obtidos
durante a análise.
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Figura 2.58 – Espectro das amostras:
Linha verde clara – padrão SARM 69
Linha lilás – amostra 154
Linha azul clara – amostra 1028
Linha amarela – amostra 1997
Linha verde escura – amostra 101

Forma e função da loiça de barro do agreste de ontem
Com o andamento da análise da loiça de barro arqueológica, foi possível
iniciar os desenhos das bordas e bases, a fim de projetarmos as formas das
vasilhas, calcularmos seus volumes e inferirmos funções baseadas nas
categorias êmicas utilizadas pelas loiceiras do Agreste Central Pernambucano.
Deste modo, as reconstituições foram apoiadas em inferências obtidas a partir
dos dados gerados pela análise das bordas, das bases e da observação das
formas do repertório atual das loiceiras locais, conjuntamente, uma vez que
nenhum fragmento desta coleção apresentou bordas e bases ao mesmo
tempo, ou pôde ser remontado.
A partir dos desenhos de bordas e bases procedemos às projeções de
197 formas para o sítio Tacaimbó 2. Estes dados de projeções foram
inicialmente separados considerando-se apenas a morfologia das vasilhas
reconstituídas, como veremos adiante. Isto se deu, pois, dados de sinais de
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uso não foram utilizados na inferência de possíveis usos para as vasilhas,
tendo em vista que dispúnhamos da possibilidade de estabelecer correlações
entre as formas arqueológicas reconstituídas e as formas produzidas pelas
loiceiras estudadas. Os cruzamentos entre os dados de formas reconstituídas
com outros atributos da análise, como a presença de fuligem nos fragmentos,
serão abordados posteriormente.
Após a classificação das bordas de acordo com a sua morfologia,
inclinação e espessura e, subsequente mensuração de diâmetro de boca, da
porcentagem existente da peça, essenciais para uma reconstituição gráfica o
mais fidedigna possível (RICE, 1987), iniciamos a projeção das formas,
selecionando aquelas cujos diâmetros e porcentagens estivessem dentro de
uma margem mais segura.
A partir dos desenhos projetados, calculamos seus volumes (através do
programa AutoCad). Ao contrário de proceder a uma classificação das vasilhas
pela sua morfologia, de acordo com a relação de proporção geométrica entre a
altura do vaso e o diâmetro máximo da boca (esféricas, semi-esféricas e
calotas), conforme proposto por Shepard (1995), com seus contornos (simples,
infletido, composto e complexo) e com a estrutura da boca (aberta ou fechada),
como observado por Gomes (2002), optamos por seguir a classificação êmica
das loiceiras e dos consumidores da loiça de barro produzida atualmente, uma
vez que estamos admitindo a continuidade entre as produções da loiça atual e
no passado. Apenas observamos, além das categorias êmicas, diâmetros e
capacidades

volumétricas

no

momento

desta

classificação

e,

assim,

posteriormente separamos dentro de cada conjunto, subconjuntos com
tamanhos diferentes (o que muitas vezes também corresponde a categorias
êmicas distintas).
Destarte, as vasilhas foram classificadas em:
1. Panelas e/ou Chaleiras (PRANCHAS 10 a 14) – usadas na cocção de
alimentos, especialmente feijão, no caso da primeira e para fazer café, no caso
da segunda. Como veremos no Capítulo 3, as duas formas são exatamente
iguais, tanto na forma quanto em todo processo de manufatura, e o que as
diferencia é a presença de duas asas nas panelas e de uma alça e de um
biquinho nas chaleiras. Seguindo a descrição morfológica consagrada na
literatura, podemos dizer também que possuem forma esférica, de contorno
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simples, boca constrita e base convexa. Às vezes apresentam borda
extrovertida externa próximo ao lábio;
2. Tigelas (PRANCHAS 15 a 18) – utilizadas na cocção de alimentos
para guizar a carne – carne ensopada – e, às vezes, para fazer arroz. É
característica por possuir quatro asas. Possui forma elíptica ou semielípitca, de
contorno simples, boca aberta e base convexa. Tal como nas panelas, às
vezes apresentam borda extrovertida externa próximo ao lábio;
3. Tacho ou Torra-café (PRANCHAS 19 e 20) – tacho usado para torrar
café e, em virtude disso também é conhecido como torra-café. Pode ser usado
para preparo de outros alimentos, como ralar milho no São João, ou outros
tipos de cocção. Possui duas alças laterais, paralelas ao beiço (borda). A forma
é semielíptica, de contorno simples, boca aberta, base convexa ou, às vezes,
plana;
4. Pratos e/ou testos (PRANCHAS 22 a 32) – são utilizados para
consumo individual de alimentos, no caso dos primeiros, e como tampas de
panelas, tigelas, potes e jarras, no caso dos segundos. Até o momento,
corporificam a forma mais numerosa. Também possuem tamanhos diversos, o
que levou a classificação de subtipos. A diferenciação entre eles é feita
unicamente pela presença de uma alça na parte interna dos testos. Possuem
forma semiesférica ou semielíptica, contorno simples, boca aberta e base
convexa, ou plana. Alguns pratos também possuem forma de caldeira (como os
pratos de louça e vidro) e forma plana;
5. Alguidar ou bacia (PRANCHA 21) – usadas para lavar a louça e para
o preparo de alguns alimentos, como ralar milho. É uma forma praticamente
extinta atualmente, devido ao uso de bacias de plástico com as mesmas
finalidades. Possui forma cônica (invertida), de contorno simples, boca aberta e
base plana, às vezes, convexa;
6. Quartinhas (PRANCHA 37), Potes (PRANCHAS 33 a 35) e Jarras
(PRANCHA 36) – são recipientes utilizados para armazenar água. Os três
possuem forma similar, mas nomenclaturas diferentes, que correspondem a
variações volumétricas. Deste modo, quartinhas, ou quartas, possuem menor
capacidade volumétrica e gogó afilado, sendo de fácil transporte e
possivelmente sendo utilizadas para servir. É o mesmo que moringa. Os potes
têm capacidades volumétricas medianas, variando entre 1/2 a 2 e1/2 latas
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d’água, tendo em vista que uma lata tem capacidade para 18litros. E jarras
possuem grandes capacidades volumétricas, em geral mais do que 2 e 1/2
latas d’água podendo ter até 12 latas d’água (como relatado em Riacho das
Almas). Possuem forma ovalóide com pescoço, contorno composto, bojudas,
boca constrita e base cônica ou plana.
7. Pé de Pote (PRANCHA 38) – se constitui por uma peça circular, com
altura aproximada entre 20 a 30 cm, dependendo do tamanho do pote ou da
jarras, utilizada para apoiar peças com base côncava, cônica ou plana, mas
cuja sustentação não seja possível por si só.
Além destas formas, há indícios da presença de outras quatro formas
recorrentes, a saber, cuscuzeiro, papeiro, assadeira e fogaleiro ou fogão.
O cuscuzeiro se constitui por duas partes, sendo a de baixo de forma
similar à das panelas e a de cima a um prato, o que torna difícil o
reconhecimento e a projeção desta forma. No entanto, é possível inferir a
presença desta forma não apenas porque ela permanece no repertório das
loiceiras atualmente, como também porque nos deparamos com alguns
fragmentos que se assemelhavam a junções entre as formas de panela e prato
do cuscuzeiro. É utilizada no preparo do cuscuz, base da alimentação local.
O papeiro tem uma forma muito semelhante à de um prato, com
diâmetro maior, sendo que o que o diferencia deste é a presença de quatro
asinhas junto ao beiço, como se fossem orelhinhas. É usado no preparo de
mingais.
A assadeira é usada para fritar carne, como uma frigideira e, do mesmo
modo que o papeiro, tem uma forma muito semelhante à do prato, também
com diâmetro maior. O que a diferencia do prato e do papeiro é a presença de
uma alça em um dos lados e um bico para despejar o óleo da fritura.
A proximidade da forma dos papeiros e assadeiras com pratos dificulta a
identificação destas formas no registro arqueológico.
Por fim, o fogaleiro (fogareiro) ou fogão, como o próprio nome diz, é uma
peça utilizada como um fogareiro, de uma única boca, composto de duas
partes, a de baixo onde se coloca carvão para fazer fogo, e a parte de cima,
onde se apoia a panela para cocção dos alimentos. É muito utilizado durante o
São João para cozinha milho, batata doce, etc. A presença de fogaleiros foi
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atestada por um único fragmento, que compõe a parte de cima da peça, onde
se apoia a panela.
Além disso, fizemos o desenho das bases (PRANCHA 40) e de um
fragmento pertencente a um cachimbo (PRANCHA 39).
A partir da constituição deste repertório de formas, estabelecemos
comparações com outros dados obtidos na análise, visando uma melhor
caracterização deste conjunto cerâmico, bem como a identificação de função e,
no limite, testar as nossas categorias de análise.
Assim, com relação às formas, predominam pratos em 53% (94) da
amostra, seguido por panelas, em 15% (27), tigelas, em 12% (21), potes, em
12% (21), tachos, em 6% (11) e alguidares, em 2%(3).

Tacaimbó 2
Formas das Vasilhas
12%

0%

Panela

15%

Tigela
12%

Alguidar ou bacia
Tacho ou Torra-Café

2%
6%
53%

Prato
Pote ou Jarra
Cachimbo

Gráfico 2.11 – Formas das Vasilhas.

Nota-se uma predominância de formas de pratos que são vasilhas
utilizadas para consumo individual de alimentos. O alto índice destas formas no
registro arqueológico do sítio Tacaimbó 2, pode indicar uma taxa de reposição
maior, além de justificar, de certa forma, a pouca quantidade de louça branca
exógena, como verificado. Há nitidamente uma preferência pelo consumo de
produtos do mercado local, provenientes, provavelmente de redes de troca
estabelecidas nas feiras.
Panelas e tigelas conjuntamente correspondem a quase um terço do
acervo do sítio. Aparecem em menor quantidade que os pratos porque,
provavelmente, são manipulados com menor frequência o que diminui quebras
e a necessidade de trocas. Além disso, panelas e tigelas servem a toda uma
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família e não a um único indivíduo e, neste sentido, não são repostos com tanta
frequência quanto os pratos.
A título de exemplo, em pesquisa de campo recente na área rural do
município de Cupira, Zona da Mata Pernambucana, entrevistamos uma
moradora que nos mostrou uma panela e uma tigela, compradas de loiceiras
de Altinho que, segundo ela, tinham 30 anos cada uma. Tal dado nos permite
refletir sobre o uso de bens duráveis, como a loiça de barro, por populações de
baixo poder aquisitivo e de grande mobilidade em períodos de seca
prolongada, como no caso de sociedades não-capitalistas, e das populações
sertanejas em questão. Nestes contextos, estas populações são forçadas a
adotar de uma cultura material mais expedita, e a se utilizar de processos de
reciclagem e reaproveitamento de matérias-primas e bens duráveis, como a
loiça de barro, além de se assegurar que estes bens tenham o maior tempo de
vida útil possível.
Neste sentido, podemos pensar sobre a validade de análises que
consideram exclusivamente a quantidade e a frequência de vestígios
cerâmicos num sítio, para inferir o tempo de duração de uma determinada
ocupação, bem como a quantidade de habitantes daquele local.
Embora os potes se constituam numa forma essencial para contextos de
secas prolongadas, como é o caso, estes são pouco frequentes no registro
justamente por terem um tempo de vida útil maior. Tanto é que nos deparamos
com inúmeros fragmentos de loiça proveniente do corpo dos potes e que
continham remendos feitos de argamassa.

Figura 2.59 – Fragmento de pote com

Figura 2.60 – Fragmento com argamassa

remendo de argamassa (Estrutura).

aderida à face externa (Estrutura).
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Já no caso dos tachos e alguidares a baixa frequência pode indicar tanto
períodos de uso prolongados, como também funções acessórias dentro dos
contextos domésticos, como parece ser o caso.
Partindo para os cruzamentos dos dados do repertório de formas com os
dados obtidos a partir da análise de outros atributos, comparamos os dados
referentes à tecnologia (como a pasta e tratamentos de superfície), à
decoração e ao uso.
Quanto à tecnologia, o cruzamento entre as formas e os tipos de
antiplástico, bem como as concentrações do mesmo, não evidenciou
diferenças entre elas. O mineral é predominante em todas as formas. Apenas
nos pratos há uma quantidade maior de argila associada ao mineral, mas,
aparentemente, isso se deve à maior proporção desta forma na amostra.
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Gráfico 2.12 – Forma x Antiplástico

O cruzamento entre as formas e as colorações da pasta também não
evidenciou diferenças quanto à escolha de determinada pasta, para
determinada função, pois as colorações variam proporcionalmente em todas as
formas. Na verdade, este dado pode ser considerado como um indício de que
as formas são provenientes de contextos de produção diversos.
Já no caso dos tratamentos de superfície mais elaborados, os
polimentos são predominantes nos pratos e nos potes aparecem em pequena
quantidade. Isso pode ser um indício de que a adoção do polimento das
superfícies possui, além de características de performance funcionais, como a
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impermeabilização

da

superfície,

associadas

à

seu

uso

nos

potes,

características de performance estéticas, associadas ao seu uso nos pratos. O
mesmo pode ser dito com relação ao uso do engobo, que também é
predominante em pratos.
Já no caso das barbotinas, aparece distribuída por igual em todas as
formas, o que se constitui em mais um indício de que elas fazem parte, na
verdade, de uma etapa do alisamento das superfícies, como será discutido nos
Capítulos 3 e 5.
Os dados relativos ao cruzamento das formas com a decoração indicam
que estas aparecem maciçamente em pratos e, em menor quantidade, em
potes, tachos e alguidares. E se constituem predominantemente por linhas de
engobo vermelho na borda e/ou no lábio.
Finalmente, com relação ao cruzamento em forma e sinal de uso, mais
especificamente a presença de fuligem, não aparecem nos alguidares e pouco
aparecem em pratos, potes e tachos; neste último aparecem apenas na face
interna. Panelas e tigelas apresentaram, proporcionalmente, uma maior
quantidade destes indícios de uso, o que, de certa forma, confirma a nossa
classificação.
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Gráfico 2.13 – Forma x Sinal de uso.

Importante dizer que o baixo índice de fuligem está associado, de certo
modo, com a porção do fragmento que foi utilizada para fazer a projeção das
formas. Isso porque, em geral, a fuligem resultante do uso das panelas fica
acumulada entre a porção inferior da vasilha e o diâmetro máximo de seu bojo,
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acumulando igualmente na parte inferior das asas. Como reconstituições
utilizam as bordas, prioritariamente, e os dados de análise utilizados nestes
cruzamentos foram obtidos a partir da análise das bordas, e estas ficam acima
da linha do diâmetro máximo do bojo, é possível que a ausência de fuligem
esteja relacionada a este fator, e não à utilização destas vasilhas para a cocção
de alimentos.

Figura 2.62 – Fuligem acumulada no maior

Figura 2.61 – Depósito carbônico (fuligem) na

diâmetro do bojo e abaixo da asa da tigela

face interna (Estrutura).

(Estrutura).

Outro tipo de sinal de uso que aparece, mas que registramos apenas
nas observações, é a adesão de camadas esbranquiçadas às superfícies
interna e externa. Este embranquecimento da superfície é resultado do uso das
vasilhas para o armazenamento de água. A água permeia de dentro para fora
deixando estes sinais em ambos os lados.

Figura 2.63 – Fragmento de pote com
superfície interna esbranquiçada pelo uso
para armazenamento de água (Estrutura).

Figura 2.64 – Fragmento de pote com engobo
vermelho e polimento na face externa, com a
superfície esbranquiçada pelo uso para
armazenamento de água (Estrutura).

Importante dizer que comparando os dados do repertório de formas com
as áreas do sítio, isto é, com as Unidades 1, 2 e 3, e com a Estrutura,
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observamos que as formas estão distribuídas por igual em toda a extensão do
sítio, excetuando os alguidares, que não foram reconstituídos na Unidade 1.
Deste modo, constatamos certa padronização dos vestígios, sobretudo com
relação às formas. E, além disso, foi possível perceber que apenas com os
dados provenientes da análise cerâmica não é possível estabelecer inferências
quanto ao caráter temporal da ocupação em cada uma das Unidades. É bem
possível, pois, que as três sejam contemporâneas, ainda que os dados de
distribuição e densidade de vestígios em superfície tenham apontado para uma
ocupação mais recente na Unidade 2, devido à presença de vestígios em louça
e vidro em maior quantidade.
Como visto, algumas formas, como os pratos, estão presentes em maior
número em toda a extensão do sítio. Outros, como os alguidares, estão
presentes em menor quantidade. Estes dados, aliados às observações da
produção e comercialização da loiça de barro atual, apontam para uma
alteração na produção ao longo do tempo. Isso porque, nas comunidades
estudadas, a produção de pratos é muito reduzida e os alguidares, por sua vez,
já deixaram de ser produzidos pela maioria das loiceiras. Como veremos
adiante, estas alterações são resultado de mudanças no mercado consumidor,
sobretudo a partir da entrada de bens de consumo duráveis em plástico, como
também em vidro e louça, similares às formas tradicionais da loiça de barro,
porém a preços mais competitivos, que forçam a diminuição da procura pela
loiça, causando estas alterações.
Por fim, vale dizer que estas informações apresentadas na análise do
Sítio Tacaimbó 2 serão utilizadas para a construção de uma matriz de
correlatos, que será apresentada no Capítulo 5.

Sítio Tacaimbó 1
Procedimentos de Campo
O sítio Tacaimbó 1 foi identificado na torre 59-1 do trecho AngelimCampina Grande, nas coordenadas geográficas 24L 803.566 E – 9.073.321 N.
Está implantado em área de média vertente, aplainada, numa altitude média de
624 m, próximo a um minador intermitente, no povoado (ou sítio) Melancia,
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numa área de pasto, com alguns cultivos como o milho. A área do sítio é de
1.400 m² (PRANCHA 43).
Para o sítio Tacaimbó 1, a metodologia adotada para a faixa de servidão
foi a mesma realizada no sítio Tacaimbó 2, e também variou em função do tipo
de torre e do local do resgate – se na faixa de domínio da linha de transmissão,
se fora dela, ou nos locais de sustentação das torres e nas valetas de
contrapeso – e do tamanho do sítio, bem reduzido, como veremos.
Na primeira etapa de resgate, a faixa de servidão teve coleta total de
superfície com estação total. Por se tratar de uma torre estaiada (torres
sustentadas por estais, fixadas no solo, nos quatro cantos de uma área
retangular, em que no centro do retângulo é fixado o mastro central), foram
escavadas 05 quadras (nos pés e estais) e 04 valetas de contrapeso (com 30
cm de largura e 50 cm de profundidade) partindo próxima a quadra do centro
do retângulo. Além disso, procedeu-se a escavação de 20 unidades de 1 m²,
paralelas ao sentido Vante – Ré da linha da faixa de domínio, equidistantes 10
m entre si. As quadras e valetas foram escavadas em níveis arbitrários de 0,10
m, até o esgotamento da camada arqueológica, que no caso esteve em média
aos 0,20 m (PRANCHA 42) (Figura 2.65).

Figura 2.65 – Vista da Torre 57-1 a partir do Sítio Tacaimbó 1.

Na área da faixa de servidão foram coletados aproximadamente 120
vestígios, entre cerâmica e louça, além de sedimentos, sendo que deste total,
71% em superfície, predominando a cerâmica (tanto utilitária, quanto
construtiva – telhas e tijolos).
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Em virtude da pequena área do sítio, com 1.400 m², e da baixa
densidade de vestígios arqueológicos em superfície (a maioria constituída de
cerâmica), na segunda etapa de pesquisa o resgate fora de faixa, em toda área
de ocorrência, contou apenas com a coleta total de superfície com estação
total. Nesta área fora da faixa de servidão foram coletados pouco mais de 90
vestígios, entre cerâmica, louça e vidros, sobressaindo a cerâmica, novamente.
Infelizmente os dados de localização peça a peça da coleta com estação
total na área fora da faixa de servidão foram perdidos (pelo topógrafo), o que
impede a elaboração de um mapa de densidade e concentração de vestígios
em superfície, bem como interpretações mais elaboradas com relação à
distribuição destes vestígios. No entanto não impede a análise tecnológica dos
mesmos. E ainda que não tenhamos a localização exata do material
arqueológico esta informação não foi totalmente perdida, pois através dos
registros de campo sabemos que a coleta se concentrou no intervalo entre a
torre 59-1 e a área lateral de uma pequena casa, que na época das
escavações ainda era ocupada (Figuras 2.66, 2.67 e 2.68).

Figura 2.66 – Sítio Tacaimbó 1 – Vista da área lateral da casa, onde foi realizada a coleta de
superfície.
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Figura 2.67 – Sítio Tacaimbó 1 – lixeira na lateral da casa.

Figura 2.68 – Sítio Tacaimbó 1 – Vista da residência no sítio.

É importante destacar que nesta pequena casa a área destinada à
deposição do lixo parecia continuar a mesma de seus antigos moradores, já
que apresentava tanto vestígios mais atuais, como de antigas ocupações.
Quando retornamos a área do sítio na etapa de campo etnográfica em 2009,
verificamos que esta habitação havia sido abandonada e estava em processo
de desmantelamento.

Procedimentos de Laboratório
Tal como no sítio Tacaimbó 2, todo o material arqueológico resgatado no
sítio Tacaimbó 1 passou por processo de curadoria rigoroso, compreendendo
lavagem, triagem pesagem e numeração de toda coleção. Tendo em vista o
número reduzido de fragmentos não foi realizada separação de fragmentos por
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elementos diagnósticos durante a curadoria. Após a lavagem, triagem e
pesagem, os fragmentos receberam uma numeração que compreende a sigla
do sítio (Ta1) seguida por um número sequencial, garantindo assim, que todas
as informações sobre a procedência dos fragmentos no sítio estivessem
ligadas a ele.
Como vimos, o sítio apresentou uma baixa densidade de vestígios,
incluindo fragmentos de cerâmica construtiva, louças, vidros e, sobretudo, loiça
de barro (cerâmica utilitária), que foram analisados, seguindo os mesmos
procedimentos metodológicos adotados na análise tecnomorfológica do
material coletado nos sítio Tacaimbó 2, como visto anteriormente.
No entanto, devido à baixa densidade de vestígios, apresentaremos
apenas alguns dados gerais e, mais especificamente, os dados relativos à
análise cerâmica.
Dentre os 120 vestígios coletados, 1 é vidro, 3 são louças, 87 são
cerâmicos; os demais se constituem por fragmentos de cerâmica construtiva.
Com relação ao vestígio em vidro, se constitui por um fragmento de base
de garrafa de vidro azul (provavelmente utilizada para o armazenamento de
medicamentos). Já as três louças são faianças finas do tipo whiteware, uma
com decoração por faixas e frisos, uma com decoração Blue Edge e uma com
a logomarca da IRFM (Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo) em base de
malga. A produção da IRFM tem início em 1931 e se encerra em 1960. Neste
sentido, através desta marca é possível estabelecer uma baliza temporal inicial
(terminus post quem).

Figura 2.69 – Base de vidro de medicamento

Figura 2.70 – Borda de prato com decoração

azul.

Blue Edge.
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Figura 2.71 – Borda de prato com decoração

Figura 2.72 – Base de malga com marca

em faixas e frisos (friso vermelho).

IRFM.

Passando à análise cerâmica, ou da loiça de barro arqueológica, 93%
(81 fragmentos) da amostra pôde ser analisada.
Predominam fragmentos de parede (67% - 58 fragmentos), seguidos por
bordas (17% – 15), além de borda e asa (6% - 5), parede e asa (4% - 5) e
parede de cuscuzeira (3% - 2 – identificada pela junção entre o prato e a
panela da cuscuzeira).
A técnica de manufatura foi identificada em 52% da amostra e o
modelado predomina, com 41% (33). As demais técnicas são o roletado (3% 3) e o roletado associado com o modelado (4% - 3).
O antiplástico mineral foi identificado em 94% da amostra (76), além da
argila (1% - 1) e do mineral combinado com a argila (5% - 4). Quanto a
composição, predomina o quartzo em combinação com a mica em 60% (49%).
As queimas redutoras (ou parcialmente oxidada) predominam em 89%
da amostra.
Com relação à coloração da pasta, 60% (49) da amostra são marrom,
19% (15) ocre, 11% (9) preta, 6% (5) cinza e 4% (3) avermelhadas.
95% (77) da amostra possuía alisamento em ambas as faces e 46% (37)
não estavam erodidos. O polimento apareceu em apenas 14% (11) dos
fragmentos, a barbotina em 25% (20) e o engobo vermelho em 7% (6).
A fuligem enquanto sinal de uso aparece em 74% (60) da amostra,
marcas de estria de alisamento ocorrem em 75% (61) e marcas de dedos ou
digitais associadas às estrias de alisamento em 6% (5).
Importante observar que neste sítio, nos fragmentos de loiça de barro
identificados como potes, notamos a presença de uma alteração de uso na
face interna que ainda não tinha sido observada. Trata-se de uma incrustação
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de pontos negros formando uma linha horizontal (em relação ao pote), que
acreditamos ser decorrentes de depósitos de limo formados pela ação da água
parada dentro do pote (Figura 2.77). Estas vasilhas apresentaram também
linhas horizontais e paralelas indicando os diversos níveis da água dentro do
pote, além da superfície interna esbranquiçada ou escurecida (se em contato
com o ar) (Figuras 2.76 e 7.78).
Não foram identificados fragmentos com decoração plástica e a
decoração pintada se resume a 4 fragmentos com pintura branca e 3 com
pintura vermelha.

Figura 2.73 – Borda e asa de tigela.
Observam-se depósitos carbônicos na face

Figura 2.74 – Depósito carbônico (fuligem) na

externa, na altura do diâmetro máximo do bojo

face interna.

e abaixo das asas.

Figura 2.75 – Fragmento de pote com
aplicação de engobo vermelho, polimento e

Figura 2.76 – Fragmento de pote com linhas

pintura branca na face externa. Notam-se

paralelas e horizontais, que indicam os

manchas esbranquiçadas decorrentes da

diversos níveis de água.

ação da água.
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Figura 2.77 – Fragmento de pote com
incrustação de pontos negros em linha
horizontal (provável limo).

Figura 2.78 – Fragmento de borda de pote
com marca do nível da água na face interna.

Com relação ao repertório de formas, a partir dos desenhos de bordas e
bases procedemos à reconstituição de 18 formas, sendo: 11 (61%) panelas ou
chaleiras, 2 (11%) tigelas, 2 (11%) tachos, 2 (11%) pratos, e 1 (6%) pote ou
jarra. A representação gráfica destas formas se encontra inserida nas
Pranchas do anexo (PRANCHAS 44 a 47).
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6%
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11%

61%
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Gráfico 2.13 – Formas das vasilhas.

Embora o tamanho da amostra seja muito reduzido, estes dados indicam
certa similaridade entre a amostra coletada no sítio Tacaimbó 2 e no sítio
Tacaimbó 1, e ambos se caracterizam como um sítio habitação, com
consumidores da loiça de barro de produção regional.
A diferença principal se encontra no tamanho do sítio, que possui
dimensões reduzidas quando comparado ao Tacaimbó 2, mas, que de certa

100

maneira, obedece à um padrão das ocupações históricas da área, com
ocupação do espaço reduzido e cultura material expedita.
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CAPÍTULO 3
A LOIÇA DE BARRO NO AGRESTE DE HOJE:
ETNOARQUEOLOGIA DA PRODUÇÃO CERÂMICA TRADICIONAL EM
COMUNIDADES DO AGRESTE CENTRAL PERNAMBUCANO

“The preoccupation with ceramics as “objects” is
understandable given the concrete and tangible data of
archaeology, but if archaeologists want to infer patterns and
processes of ancient societies, they must move beyond the
ceramics themselves and focus on their relationships to the
sociocultural system as a role.”
(ARNOLD, 1993 p. 04)
“Only by understanding ceramics as part of a living system
can archaeology begin to understand the relationship of pottery to
society in the past.”
(ARNOLD, 1993 p. 10)

Introdução
Durante a realização das escavações dos sítios Tacaimbó 1 e Tacaimbó
21, no ano de 2003, a equipe de arqueólogos teve a oportunidade de encontrar
moradores da região que ainda se dedicavam a atividade de manufatura da
loiça de barro, bem como com loiceiras2 que já haviam encerrado suas
atividades. Os pesquisadores constataram que este tipo de conhecimento se
encontrava em vias de extinção, uma vez que havia poucas loiceiras
1

Projeto de Prospecção e Peritagem Arqueológicas nos acessos e praças de torre das Linhas
de Transmissão 500 kv Xingó-Angelim e 230 kv Angelim-Campina Grande (AL/SE/PE/PB),
realizado pela equipe da Scientia Consultoria Científica, sob coordenação da arqueóloga Dra.
Solange Bezerra Caldarelli, com a participação dos seguintes membros na equipe: Tatiana
Costa Fernandes (coordenadora de campo), Keylla Barros Rodrigues Valença, Maria
Alexandrina Souza Melo, Ms. Renata de Godoy.
2
Como observado na Introdução deste trabalho, localmente o termo loiceira ou louceira se
refere ao artesão que produz utensílios de argila, conhecidos como loiça de barro ou ainda
louça de barro, sejam estes panelas, pratos, testos (tampas), vasilhas, jarras, tigelas, vasos,
cuscuzeiras, entre outros e é utilizado neste trabalho para definir artesãos de ambos os sexos,
uma vez que o gênero feminino é preponderante na atividade da manufatura da loiça de barro.
Adotamos também os termos mais comumente utilizados na designação do artesão e da
cerâmica, quais sejam loiceira e loiça de barro.
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produzindo suas panelas e o desinteresse dos jovens era evidente. Motivados
pelo registro deste conhecimento tradicional, bem como, pela possível
continuidade histórica e cultural entre os fazedores da loiça de barro
arqueológica e da loiça de barro etnográfica, verificada tanto pelas
semelhanças formais, quanto pela proximidade geográfica, os pesquisadores
realizaram quatro entrevistas com loiceiras residentes dos municípios de
Tacaimbó, São Caitano e Caruaru. Para além da possibilidade de uma analogia
histórica direta, o contato com as loiceiras permitiria o incremento do potencial
interpretativo dos vestígios arqueológicos com o estabelecimento de correlatos
entre estas duas tecnologias de produção cerâmica, a arqueológica e a
etnográfica, numa abordagem ainda muito pouco utilizada para a interpretação
de vestígios cerâmicos em sítios históricos.
Dentre as entrevistas obtidas à época das escavações, duas delas foram
realizadas com loiceiras já aposentadas (ambas de Tacaimbó) e duas com
loiceiras ainda na ativa (uma do sexo feminino, residente em Caruaru, e um do
masculino – uma exceção, como veremos mais adiante – residente em São
Caitano). Foram realizadas ainda três entrevistas com moradores de Tacaimbó,
sendo um da área urbana do município e dois deles moradores do sítio
arqueológico Tacaimbó 2, ou Sítio Melancia, como era chamado por seus
antigos moradores. Todas as entrevistas foram gravadas em fitas mini K7, hoje
transformadas em MP3, e as entrevistas com as loiceiras na ativa também
foram filmadas, a fim de que se registrasse todo o processo de confecção das
vasilhas. As entrevistas gravadas em fitas K7 também foram transcritas. Por se
tratarem de entrevistas com loiceiras aposentadas, não foi possível registrar os
processos tecnológicos envolvidos na manufatura da loiça de barro e, destarte,
o conteúdo de tais entrevistas será analisado no Capítulo 4, que abordará os
discursos destas loiceiras no momento da enunciação e transmissão do
conhecimento da manufatura cerâmica. As entrevistas filmadas com as
loiceiras na ativa serviram de apoio para o estabelecimento dos correlatos
arqueológicos entre as duas tecnologias de produção cerâmica, conforme
veremos no Capítulo 5. Por ora, neste capítulo, nos deteremos à análise dos
processos atuais de tecnologia de manufatura da loiça de barro registradas
numa segunda etapa de campo, detalhadamente em uma comunidade do
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Agreste Central Pernambucano e, de forma geral e como contraponto, em
outras seis comunidades da mesma região.
No interstício, entre a pesquisa de campo realizada em meados de 2003
e o início desta pesquisa de mestrado, decorreram cerca de cinco anos. Diante
disso, uma nova etapa de campo era necessária a fim de verificarmos
possíveis continuidades e descontinuidades no processo de produção da loiça
de barro etnográfica, desde alterações na variabilidade artefatual, no regime de
trabalho (como a quantidade de artesãos envolvidos, gênero e idade destes
artesãos, regularidade produtiva dependendo da estação do ano e das
condições climáticas, entre outros), alteração no mercado consumidor, até
questões relativas à existência ou não de padronização, bem como às razões
destas transformações e/ou permanências.
Desta forma, planejamos uma etapa de campo de três meses, entre o
início de setembro e o final de novembro de 2009, no início do período de seca,
conhecido localmente como “verão”. Nesta etapa de campo ampliamos a área
de pesquisa, que inicialmente compreendia apenas os municípios de Tacaimbó
(onde estão localizados os sítios estudados), São Caitano e uma pequena área
rural de Caruaru (mais próxima da área urbana de São Caitano do que de
Caruaru propriamente), e incluímos mais sete, a saber: Agrestina, Altinho,
Bezerros, Belo Jardim, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha e Riacho das
Almas; o que totalizou 10 municípios, todos pertencentes à região Agreste
Central Pernambucana3 (PRANCHA 48).
Tais municípios foram escolhidos a partir da delimitação da área
geográfica de pesquisa tendo os sítios arqueológicos Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2
como pontos de referência centrais, de maneira que, com estes municípios,
estabelecemos

uma

área

circular

no

entorno

destes

sítios,

com

aproximadamente 2.838,51 km², a fim de verificarmos a dispersão geográfica
do conhecimento tradicional envolvido na manufatura cerâmica, bem como
questões de padronização ou ausência de padrões entre estas diferentes
áreas, ou mesmo dentro da mesma área e, no limite, questões de inovações
tecnológicas locais coletivas ou individuais.

3

Segundo informação obtida no site da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de
Pernambuco
(CONDEPE
FIDEM).
In:
<http://200.238.107.167/web/condepeFidem/municipios_ac>
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A partir da seleção destes municípios, antes do início da etapa de
campo, entramos em contato com as Secretarias de Cultura das Prefeituras
locais, como forma estratégica de levantamento das áreas de pesquisa. O
objetivo era saber se as Prefeituras tinham algum registro da existência de
loiceiras em seus municípios e, caso esses existissem, se eram desenvolvidas
políticas públicas junto a elas, especialmente ligadas à cultura e ao patrimônio,
bem como se poderiam nos fornecer informações básicas, como a localização
das mesmas e o dia das feiras-livres, local potencialmente propício para
encontrá-las, uma vez que sabíamos que tradicionalmente a loiça de barro é
comercializada nas feiras nas ruas.
Independente das informações fornecidas pelas Secretarias que, na
maioria dos casos, desconheciam a existência de loiceiras em seus municípios
e não valorizavam este conhecimento como tradicional e como parte da cultura
e patrimônio local, ou, quando conheciam não sabiam precisar, se elas
residiam no município, quantas eram, quais suas demandas, bem como não
valorizavam seus conhecimentos, decidimos percorrer todos os municípios
mencionados em busca destas loiceiras.
Inicialmente, visitamos a Feira de Artesanato e o segmento da Feira das
Panelas na Feira Livre, ambas no Parque 18 de Maio, em Caruaru, numa área
de 40.000m² onde está concentrado todo o comércio popular e tradicional
deste município, bem como o turístico, e de grande importância econômica e
cultural, tanto em termos locais quanto regionais4. Nestes locais obtivemos
informações sobre a origem das panelas. Em ambas as feiras, as panelas são
vendidas por comerciantes atravessadores, uma vez que não há nenhuma
loiceira vendendo suas panelas diretamente nestes locais. É de se notar, no
entanto, que há uma diferença entre as panelas vendidas em uma feira e outra,
diferença essa decorrente, mormente do público a que cada uma destas feiras
se destina. A Feira de Artesanato é voltada ao turista e a Feira Livre é mais
frequentada pelos moradores de Caruaru e demais municípios da região, ainda
que a frequência de turistas nesta feira também seja significativa. Na Feira de
Artesanato encontramos as panelas produzidas no Alto do Moura (considerado
4

Em dezembro de 2006 o IPHAN reconheceu a Feira de Caruaru, concentrada no Parque 18
de maio, como Patrimônio Cultural Imaterial, registrando-a no livro de Registros de Lugares
segundo
processo
de
n.º
01450.002945/2006-24.
In:
<http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=934>
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pela UNESCO o Maior Centro de Arte Figurativa das Américas5), bairro de
Caruaru distante aproximadamente 8 km do centro, tradicionalmente dedicado
ao trabalho com o barro, especialmente à arte figurativa, desde os tempos de
Mestre Vitalino6. As panelas do Alto do Moura diferem bem das demais
tradicionalmente produzidas na região, desde a nomenclatura (pois são
nomeadas como panelas, de certa forma atingindo seu publico turístico, ao
invés de loiça de barro como são conhecidas na região) até a tecnologia de
manufatura, as formas, decorações, acabamentos de superfície, entre outros
aspectos. A loiça de barro, definida pelos comerciantes como mais rústica e
mal-acabada, e cuja destinação é mais popular, é comercializada na Feira das
Panelas na Feira Livre. Ao contrário da Feira de Artesanato, boa parte da loiça
de barro negociada na Feira Livre tem origem em outros municípios,
especialmente Altinho (pertencente ao Agreste Central) e Tracunhaém
(pertencente à Zona da Mata Norte), ainda que seja possível encontrar
algumas panelas produzidas no Alto do Moura. Mais adiante, nos deteremos às
características de cada uma destas feiras e às diferenças tecnológicas entre as
panelas e a loiça de barro. Por ora, digno de destaque, no entanto, é o fato de
que tanto na Feira de Artesanato quanto na Feira Livre poucos são os
comerciantes que se dedicam à venda destas panelas ou da loiça, mais um
indício do processo de deterioração, diminuição e consequente abandono da
produção loiceira tradicional.

5

Ainda que a referência ao reconhecimento do Alto do Moura como Maior Centro de Arte
Figurativa das Américas seja uma constante em Caruaru (com indicações inclusive no portal de
entrada do próprio bairro) não encontrei referências a este título nos documentos produzidos
pela UNESCO sobre o Patrimônio Cultural Mundial no Brasil. Por sua vez, nos documentos
produzidos pelo IPHAN no processo de tombamento da Feira de Caruaru
(n.º01450.002945/2006-24), como no parecer n.º 005/06, há referência ao Alto do Moura como
bem cultural associado que futuramente também deverá entrar no livro de Registros de
Lugares
do
Patrimônio
Cultural
Imaterial.
In:
<http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=947>
6
Vitalino Pereira dos Santos (Ribeira dos Campos, 1909 – Caruaru, 1963), o Mestre Vitalino,
ficou conhecido por retratar em bonecos de barro o cotidiano do homem do agreste nordestino
e sua obra é hoje reconhecia internacionalmente. Para ficar mais perto da Feira de Caruaru,
Vitalino foi morar no Alto do Moura e sua casa abriga hoje a “Casa Museu Mestre Vitalino”. Na
ocasião desta pesquisa de campo Caruaru celebrava os 100 anos de seu nascimento.
Interessante notar que a mãe de Mestre Vitalino era loiceira e que Vitalino começou a modelar
seus bonecos ainda criança com as sobras de barro da loiça produzida por sua mãe. In:
<http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicatio
nCode=16&pageCode=320&textCode=681&date=currentDate>
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Figura 3.1 – Panelas expostas na Feira de Artesanato no Parque 18 de Maio em Caruaru –
PE.

Figura 3.2 – Loiça de barro exposta em banco da Feira das Panelas na Feira Livre do Parque
18 de Maio em Caruaru – PE.

Após o contato inicial com a loiça de barro comercializada nas Feiras de
Caruaru começamos a percorrer as feiras-livres de cada um dos municípios
selecionados, quais sejam Agrestina, Altinho, Belo Jardim, Bezerros, Brejo da
Madre de Deus, Cachoeirinha, Riacho das Almas, São Caitano e Tacaimbó. A
visita às feiras permitiu a constatação de dois tipos diferentes de
comercialização da loiça: diretamente com as loiceiras ou através de feirantes
que compram das próprias loiceiras ou de outros atravessadores. Desta forma,
identificamos também que há alguns municípios que concentram a produção
da loiça de barro (em alguns bairros rurais, conhecidos como sítios) e que, em
geral, são os mesmos em que as loiceiras residem e em que elas próprias
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negociam nas feiras-livres, ao passo que há outros em que não há produção de
loiça e que a comercialização é feita apenas por estes feirantes que compram
das

loiceiras

residentes

em

outros

municípios;

ou

simplesmente

a

comercialização da loiça nas feiras deixou de existir, como ocorreu em
Tacaimbó.
Dentre os municípios visitados acima citados a produção da loiça é
realizada apenas em Altinho (nos sítios Mocó, Espinho Branco e Gameleiro),
Belo Jardim (no sítio Rodrigues), Bezerros (no sítio Fazendinha), Brejo da
Madre de Deus (nos sítio Arara, bairro São Domingos e bairro Fazenda Nova –
este último não visitado devido ao curto tempo de campo), Caruaru (no bairro
Alto do Moura e no sítio Alecrim) e Riacho das Almas (no sítio Jurema). Nos
demais, a loiça comercializada é comprada pelos feirantes e outros
negociantes diretamente com as loiceiras que produzem nestes municípios,
com exceção de Agrestina, em que as próprias loiceiras de Altinho vendem na
feira-livre em virtude da proximidade entre a área urbana dos dois municípios.
Assim, a loiça vendida na feira-livre de Cachoeirinha é produzida em Belo
Jardim e Ibirajuba (município não visitado, também pertencente ao Agreste
Central), na feira-livre de São Caitano, encontramos a loiça produzida em
Caruaru (no sítio Alecrim) e em Tacaimbó, município em que se localizam os
sítios estudados e que à época da pesquisa de campo arqueológica (em 2003)
a loiça era vendida na feira por um loiceiro residente em São Caitano, não há
mais ninguém comercializando, conforme já dito, nem mesmo feirantes
atravessadores, outro indício do decréscimo na produção tradicional da loiça de
barro.
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Figura 3.3 – Banco da Feira Livre de Cachoeirinha – PE, onde encontramos loiça de barro
produzida pelas loiceiras de Belo Jardim e Ibirajuba.

Em cada uma das feiras-livres visitadas nos municípios escolhidos em
que as loiceiras negociavam sua loiça registramos a negociação das vasilhas,
nos aproximamos das mesmas e combinamos com elas o acompanhamento de
todas as etapas do processo produtivo, desde as escolhas de matérias-primas
e locais de coleta, bem como as etapas de elaboração das formas, tempo e
locais de secagem, instrumentos utilizados, processos de queima, locais de
armazenamento, quantidade, idade, sexo e grau de parentesco de pessoas
envolvidas no processo e a divisão do trabalho. Também registramos os tipos e
nomenclaturas locais para cada etapa do processo, cada instrumento, cada
uma das formas elaboradas, assim como as funções a que se destinavam e o
preço mínimo negociado.
Nas próprias feiras, dependendo do grau de intimidade estabelecido com
cada loiceira no primeiro contato, da disponibilidade de cada uma e da
compatibilidade entre o tempo da pesquisa e o tempo que cada uma delas
dispunha, escolhemos apenas uma das loiceiras para acompanhar todas as
etapas do processo produtivo. Assim, com a loiceira escolhida passamos em
média uma semana acompanhando sistematicamente todo o trabalho no barro,
tempo considerado suficiente para o registro de todas as etapas produtivas na
época do “verão”.
Na maioria dos casos, a produção é feita pelas mulheres, em tempo
parcial, o que caracteriza uma produção do tipo household industry (negócio
doméstico), como veremos mais adiante (ARNOLD III, 1991, p. 92-95). Sendo
assim, no período em que as loiceiras escolhidas estavam se dedicando a
outras atividades domésticas, que não o trabalho com o barro, acompanhamos
a produção das demais loiceiras da comunidade de forma assistemática. A
escolha de apenas uma loiceira se deu a princípio por motivos de logística, em
virtude especialmente, do tempo de pesquisa insuficiente para abranger toda a
área selecionada. Ademais, consideramos que as loiceiras de cada um dos
municípios selecionados, constituem uma população de ceramistas (population
of potters), como definido por Arnold (1993, p. 10-11), que possuem um
conhecimento compartilhado através da interação social e da aprendizagem e,
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destarte, constituem uma comunidade socialmente coesa7. Desta forma,
supomos que, em cada comunidade, haveria certa similaridade e padronização
de todo o processo produtivo, o que permitiria eleger apenas uma loiceira cujo
trabalho no barro representasse toda a comunidade. Mesmo assim,
acompanhar, ainda que assistematicamente, a produção dos demais membros
da comunidade possibilitaria verificar a existência de padronização na
produção de cada localidade, bem como variações de ordem idiossincrática
internas a elas e, no limite, semelhanças e diferenças entre as comunidades.
Além dos municípios já citados, visitamos também outros dois, quais
sejam Santa Cruz do Capibaribe e Lajedo. No primeiro, passamos rapidamente
em busca de uma loiceira, Dona Eunice (71 anos), que mora no bairro São
Domingos, em Brejo da Madre de Deus, vizinho da área urbana e da área
destinada à feira-livre de Santa Cruz do Capibaribe. Esta loiceira, além de
outras três (uma delas sua irmã), negociam suas vasilhas naquele local ao
invés de negociá-las em Brejo. Mais adiante, abordaremos melhor o trabalho
desta loiceira. Já a visita à Lajedo, está também ligada a esta mesma loiceira.
Tal como já levantamos anteriormente, o abandono da produção loiceira
tradicional, é uma constante em todos os municípios e tornou-se uma
preocupação para algumas pessoas interessadas na preservação deste
patrimônio cultural. Nos municípios do Agreste Central, especialmente Santa
Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Caruaru esta preocupação é
exacerbada pelo fato de muitos jovens não se interessarem pela produção
loiceira, ou mesmo quando se interessam e chegam a aprender o ofício,
renunciarem-no

em

busca

de

melhor

remuneração

no

ramo

têxtil,

especialmente na costura e no comércio, tendo em vista que a região é um
importante polo de confecções, com feiras como a Sulanca8, que movimentam
as economias locais e também já fazem parte do patrimônio cultural regional. É
o que ocorre com as filhas de Dona Eunice, que não seguiram a profissão da
mãe e que trabalham exclusivamente com costura. A história de Dona Eunice,
7

Importante ressaltar que quando nos referimos à coesão destas comunidades, estamos nos
referindo estritamente ao domínio dos conhecimentos envolvidos na manufatura da loiça de
barro, isto é, desta tecnologia.
8
A Feira da Sulanca ocorre em alguns municípios do Agreste Central, entre eles Caruaru as
terças-feiras e Santa Cruz do Capibaribe as segundas e terças-feiras. Localmente diz-se que a
feira surgiu ainda na década de 60 do século XX a partir da produção e comercialização de
peças de roupas com retalhos de helanca vindos do “sul”, especialmente São Paulo, e que o
termo sulanca teria se originado a partir de uma corruptela das palavras sul com helanca.
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emblemática do processo de deterioração da produção loiceira tradicional
regional, despertou o interesse de um estilista local, Beto Normal, que junto
com a fotógrafa Rachel Ellis registrou o cotidiano de trabalho de Dona Eunice e
realizou uma exposição fotográfica, denominada Do pó ao barro, patrocinada
pela

FUNDARPE

(Fundação

do

Patrimônio

Histórico

e

Artístico

de

Pernambuco), órgão ligado ao Governo do Estado de Pernambuco, que no
período desta pesquisa percorreu quatro localidades, a saber: São Domingos
(no município de Brejo da Madre de Deus), Pão de Açúcar (em Taquaritinga do
Norte) e os municípios de Lajedo e Arcoverde. Através da imprensa de Recife9
soubemos da exposição, assim como da própria existência de loiceiras neste
bairro de Brejo da Madre de Deus, e pudemos visitá-la no período em que
esteve em Lajedo.

Figura 3.4 – Fotos de Dona Eunice na Exposição Do pó ao barro.

9

“O barro que perdeu lugar para a roupa: Série de fotografias mostra o trabalho da louceira
Eunice Clotilde, do Vale do Capibaribe, região que já acolheu muitas artesãs, várias delas hoje
trabalhando no pólo [sic] de confecções”. Jornal de Comércio, Recife, p.6C, 19 set. 2009.
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Figura 3.5 - Fotos de Dona Eunice na Exposição Do pó ao barro.

Figura 3.6 - Foto de Dona Eunice com uma jarra (para armazenar água) produzida por ela, na
Exposição Do pó ao barro.

Figura 3.7 – Miaieiro (cofrinho) produzido por

Figura 3.8 – Reprodução da brincadeira

Dona Eunice na Exposição Do pó ao barro.

tradicional junina do “quebra panelas”, na
Exposição Do pó ao barro.

No período desta pesquisa de campo também fomos convidados pela
Secretaria de Cultura de Bezerros a acompanhar a 1ª Conferência
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Intermunicipal de Cultura, ocorrida neste mesmo município, na qual
participaram os seguintes municípios do Agreste Central: Altinho, Bezerros,
Barra do Guabiraba, Belo Jardim, Bonito, Camocim de São Felix, Cupira,
Riacho das Almas e Sanharó. O encontro visava eleger delegados que
representassem os municípios na 2ª Conferência Estadual de Cultura, que
ocorreria em janeiro de 2010, e discutir eixos temáticos orientadores de
políticas públicas de cultura, como: Produção Simbólica e Diversidade Cultural;
Cultura, Cidade e Cidadania; Cultura e Desenvolvimento Sustentável; Cultura e
Economia Criativa; e Gestão e Institucionalidade da Cultura. A participação
neste encontro favoreceu alguns contatos com pessoas ligadas às Secretarias
de Cultura, bem como obter uma visão mais abrangente do quadro de políticas
públicas envolvendo produção cultural popular tradicional, como a loiça de
barro, que na maioria dos casos é mínima ou nula, quando não controversa e
discutível, como veremos mais adiante no caso de Belo Jardim.

Figura 3.9 – Recepção dos Papangus na 1ª Conferência Intermunicipal de Cultura em
Bezerros – PE.

Com

relação

ainda

ao

trabalho

etnográfico

desenvolvido

nas

comunidades selecionadas acima mencionadas, todo o processo tecnológico
envolvido na produção da loiça de barro em cada uma delas, o trabalho no
barro como dizem as loiceiras, foi acompanhado do registro com utilização de
cadernos de campo, bem como do registro visual, através de fotografias digitais
(mais de 15 mil contabilizadas) e vídeos digitais (cerca de 100 de curta
duração), e do registro oral, através de gravações de entrevistas e diálogos
durante o trabalho das loiceiras em áudios de MP3 (26 entrevistas).
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Na

sequência,

apresentaremos

sinteticamente

cada

uma

das

comunidades e descreveremos alguns processos tecnológicos envolvidos na
manufatura da loiça de barro em cada uma delas, de modo abrangente.
A fim de descrevermos estes processos tecnológicos, nos valemos do
conceito de cadeia operatória desenvolvido por Lemonnier, que expande a
concepção apresentada inicialmente por Leroi-Gourhan (1983 [1964-65]), e
considera que a cadeia operatória se caracteriza pela série de operações
envolvidas em qualquer transformação de qualquer matéria por seres
humanos, o que pode envolver não apenas gestos sequenciais e estágios
sucessivos de transformação destas matérias-primas, como também locais de
ação, tempo e duração em que ocorrem, condições climáticas, instrumentos
utilizados e forma como se utilizam, seleção das matérias-primas, pessoas
envolvidas, bem como seus gêneros, idades, prescrições, enunciações, entre
outros (LEMONNIER, 1992, p. 26).
Neste sentido, lançaremos mão também do modelo proposto por Arnold
(1993, p. 72) segundo o qual o comportamento cultural humano, e a produção
cerâmica, por conseguinte, se constituem como uma série de escolhas. Assim,
descreveremos as cadeias operatórias como uma sequência de escolhas das
loiceiras ao produzir a sua loiça de barro, explicitando de que maneira tais
escolhas estão expressas nos seus produtos, isto é, na própria loiça.
Ao considerar a cadeia operatória como uma série de escolhas é
possível explicitar a variabilidade e mudança artefatual e tecnológica através do
domínio do conhecimento envolvido em todo processo tecnológico, tal como
proposto por Schiffer e Skibo (1995, p. 230-249). Estes autores consideram
que o conhecimento tecnológico é composto por três instâncias essenciais: as
receitas de ação, as estruturas de ensino e a tecnociência. Cada uma destas
instâncias será melhor explicitada no Capítulo 5. Por hora vale dizer que, de
acordo com a definição apresentada por eles, a tecnociência envolve os
princípios subjacentes às operações tecnológicas e explicam por quê
determinadas receitas de ação conduzem ao produto desejado e por quê este
produto realiza determinadas funções, tendo em vista que todo conhecimento
tecnológico possui bases científicas, pois é através da experimentação, da
tentativa e erro, que os artesãos solucionam problemas práticos imediatos e
criam conhecimento científico básico, dentro de cada contexto tecnológico.
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Para Schiffer e Skibo (1995, p. 230-249) toda escolha tecnológica,
expressa na cadeia operatória, envolve uma sequência de comportamentos
que resultam em escolhas técnicas específicas. Estas escolhas determinam as
propriedades formais dos artefatos, ou os atributos. Estes, por sua vez, afetam
as características de performance, isto é, as capacidades comportamentais que
os artefatos possuem ao desempenhar funções específicas. Assim, cada
escolha tecnológica afetará, no limite, uma ou mais característica de
performance. E, do mesmo modo, cada característica de performance pode ser
afetada pelas escolhas tecnológicas e pelas propriedades formais dos
artefatos. Este processo causal complexo contribui para o aumento da
tecnociência envolvida na tecnologia (SCHIFFER; SKIBO, 1995 p. 234-237).
Deste modo, a mudança tecnológica pode ser explicada através da
construção de uma matriz de performance para cada artefato, o que implica, na
prática, na elaboração de uma lista de atributos de performance relevantes
para a realização de cada função dos artefatos durante seu tempo de vida e na
atribuição de valores de importância para cada um deles. Isso permite a
identificação de padrões e o estabelecimento de correlatos com fatores
extratecnológicos, como os campos funcionais e/ou de contexto, levando a
construção de modelos interpretativos (SCHIFFER; SKIBO, 1995 p. 238), como
veremos no Capítulo 5 deste trabalho.
Tem-se, pois, que a análise das cadeias operatórias não ficará restrita
apenas a descrição das etapas do processo produtivo da loiça de barro, mas
visará à identificação de características de performance desejáveis para cada
tipo de loiça produzida que influenciaram em determinadas escolhas
tecnológicas e que, posteriormente, permitirão a identificação de padrões de
produção loiceira regional e, no limite, de identidade daquilo que é
característico e próprio do Agreste Pernambucano, quiçá, nordestino.
Embora

tenhamos

acompanhado

a

produção

loiceira

em

oito

comunidades do Agreste Central Pernambucano, reduzimos a amostragem e,
desta forma, optamos por detalhar a cadeia operatória da manufatura da loiça
de barro apenas em uma comunidade, mais especificamente de uma única
loiceira. Tal decisão está fundamentada no conceito de population of potters
(ARNOLD, 1993, p. 10-11), já abordado anteriormente, admitindo, por
conseguinte, a existência de padronização na produção loiceira tradicional no
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agreste pernambucano. Apresentaremos as demais loiceiras da comunidade,
bem como as demais comunidades apenas buscando semelhanças e
diferenças entre elas a fim de elucidarmos estes padrões regionais para a
produção loiceira, através do desenvolvimento de um quadro comparativo. A
criação deste quadro também nos será útil no estabelecimento de correlatos
tecnológicos, conforme veremos no Capítulo 5.
Dentre as oito comunidades em que pudemos acompanhar todo o
trabalho no barro, selecionamos Altinho como emblemática da produção
loiceira no Agreste Central Pernambucano. Isso porque é o local onde ainda há
uma quantidade considerável de loiceiras, bem como a sua produção tem um
alcance geográfico mais amplo, em comparação com as demais comunidades,
tendo em vista que a loiça de barro proveniente de lá é comercializada também
em Agrestina, Caruaru e Xexéu (este último na divisa com o Estado de
Alagoas, na Zona da Mata Sul Pernambucana, a aproximadamente 120 km de
distância de Altinho) e, possivelmente, também em Ibirajuba e Cupira.
Embora a loiça produzida em Belo Jardim também tenha estas mesmas
características descritas para o caso de Altinho (maior quantidade de loiceiras
e dispersão geográfica ampla) optamos por este segundo município em virtude
da maior proximidade com Caruaru, importante centro econômico do Agreste
Central, e pela consequente comercialização da sua produção loiceira na Feira
das Panelas da Feira Livre do Parque 18 de Maio, o que dá maior visibilidade a
esta produção local e em alguns momentos pode inclusive se tornar referência
do saber-fazer loiça de barro do agreste, sobretudo em termos turísticos10.
Além disso, a escolha por Altinho em detrimento de Belo Jardim também se
deve a uma maior facilidade de acesso às loiceiras neste município, já que em
Belo Jardim enfrentamos alguns problemas de ordem política, como a
interferência da Prefeitura na produção das loiceiras e a criação de alguns
obstáculos à pesquisa.
Sendo assim, apresentaremos a seguir os processos de produção da
loiça de barro em Altinho e, posteriormente, exporemos as demais
comunidades no intuito de caracterizarmos melhor a produção loiceira do
10

A título de exemplo vale destacar que a loiceira Dona Lêo nos informou que panelas
produzidas por ela, entre outras loiceiras, disponíveis na Feira das Panelas da Feira Livre do
Parque 18 de maio em Caruaru, tinham sido compradas pela Rede Globo de Televisão para
uso em telenovelas sobre o Nordeste.
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Agreste Central Pernambucano. Posteriormente, desenvolveremos um quadro
comparativo entre elas buscando semelhanças e diferenças a fim de
estabelecermos possíveis padrões regionais para a produção loiceira, que no
Capítulo

5

também

serão

úteis

no

estabelecimento

de

correlatos

arqueológicos.
Vale dizer ainda que optamos por apresentar as etapas do processo
produtivo e a descrição das cadeias operatórias envolvidas na manufatura da
loiça de barro utilizando as definições dadas pelas próprias loiceiras, isto é,
suas categorias êmicas e seus discursos nos momentos de enunciação de
cada etapa11, como uma das formas de se adotar perspectivas mais
multivocais e descolonizadas, como proposto no Capítulo 1.

Altinho
Altinho pertence à região de desenvolvimento do Agreste Central,
microrregião do brejo pernambucano. Limita-se com Caruaru e São Caitano ao
norte, Ibirajuba, Panelas e Cupira ao sul, Agrestina a leste e Cachoeirinha a
oeste e dista 163,1 km da capital, Recife. Em seus aspectos físicos localiza-se
no Planalto da Borborema, na bacia hidrográfica dos Rio Una e Rio Ipojuca, a
uma altitude de 454 m, com clima semiárido quente e vegetação de caatinga
hiperxerófila. Possui área de 454,486 km² e uma população de pouco menos
de 22.000 pessoas (segundo Censo de 2007), das quais quase 10.000 residem
na área rural, nos sítios (CODEPE FIDEM, Acesso em: 25 fev. 2010).
O primeiro contato com as loiceiras de Altinho se deu no setor da Feira
das Panelas na Feira-Livre do Parque 18 de maio em Caruaru. Enquanto
estávamos procurando pelos poucos bancos12 que ainda vendem loiça de barro
nos deparamos com uma loiceira, Dona Zefa de Paulo (Josefa, 56 anos), e seu
filho entregando a loiça encomendada pelo banco de Nélia das Panelas.

11

Utilizamos não apenas os termos das loiceiras como também as suas formas de falar,
transcrevendo os sotaques e a cadência das palavras, de modo que o leitor possa acompanhar
também o ritmo dos discursos nos momentos de enunciação.
12
Regionalmente barracas de feira-livre são denominadas bancos.
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Figura 3.10 – Dona Zefa de Paulo e seu filho entregando a loiça de barro no banco de Nélia
das Panelas, na Feira das Panelas no Parque 18 de Maio em Caruaru – PE.

No momento em que a encontramos, Dona Zefa de Paulo se recuperava
de um problema de saúde, portanto não faria loiça naquele período. No
entanto, nesta ocasião informou que além dela, em Altinho havia mais loiceiras,
todas residindo mais ou menos próximas, nos sítios Mocó, Gameleiro e
Espinho Branco, algumas já se aposentando, mas a maioria ainda na ativa, e
que boa parte delas negociava as vasilhas nas feiras-livres de Agrestina e
Altinho. Além disso, nos passou o seu contato e explicou como chegar à
comunidade de loiceiras nestes sítios de Altinho (PRANCHA 49).
Com as demais loiceiras o contato inicial se deu na feira de Agrestina,
que ocorre às segundas-feiras. Nesta feira três loiceiras negociam suas
vasilhas: Dona Lêo (Leonice, 46 anos), Dona Fofa (Marlene, 51 anos) e Dona
Zefa de Paulo. A exposição da loiça não é feita em bancos como no restante
da feira, mas sim diretamente sobre o piso da rua e no meio-fio. O segundo
contato ocorreu pouco mais tarde, na feira de Altinho, que acontece às quartasfeiras, em que participam também Dona Lêo, Dona Fofa, Dona Zefa de Paulo
(que, por motivos de saúde, era representada por seu filho), além de Dona
Severina (77 anos) e Dona Maria das Panelas (Maria do Carmo, 49 anos). Tal
como na feira de Agrestina, as peças ficam expostas no meio-fio, sem o uso
dos bancos.
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Figura 3.11 – Feira de Agrestina – Dona Zefa (de pé, à esquerda, com boné rosa), Dona Fofa
(sentada, à direita, de boné rosa) e Dona Lêo (sentada, à direita, de blusa e boné rosa).

Figura 3.12 – Feira de Altinho – Dona Severina e sua loiça de barro.

Figura 3.13 – Feira de Altinho – Dona Fofa (à esquerda) auxiliando Dona Severina a guardar
sua loiça no final da feira. Ao fundo a loiça de Dona Maria das Panelas.
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Figura 3.14 – Feira de Altinho – Dona Maria das Panelas no final da feira carregando na
cabeça e no carro de mão a loiça de barro não vendida, em direção ao quartinho em que são
armazenadas.

Tanto em uma feira quanto em outra as loiceiras transportam a loiça dos
sítios em que residem até a rua13 através de carros de mão até a pista da
rodovia PE 149 – numa caminhada que chega até 1 km, dependendo da
proximidade da residência da loiceira com a rodovia – onde pegam os carros14
de transporte coletivo, também conhecidos como custom ou lotações, que as
levam até a feira. Cada viagem com a loiça custa em média R$5,00. As peças
são colocadas em grandes fardos de sacos de farinha de trigo e milho,
cuidadosamente encaixadas umas nas outras. Chegando a feira os fardos são
desfeitos e as peças arrumadas na rua. Algumas peças são transportadas até
o local destinado às loiceiras usando o carro de mão ou mesmo em caixotes
levados na cabeça. Ao final da feira as loiceiras acondicionam a loiça de barro
não vendida em quartos e garagens alugados na rua e pagam um aluguel de
R$10,00 mensais.

13

Regionalmente referem-se à área urbana, ao centro e a cede do município como rua.
Entre a maioria dos municípios do Agreste Central faltam meios de transporte
intermunicipais. Apenas alguns municípios dispõem de transporte público regulamentado. Na
maior parte dos municípios o transporte é realizado de forma informal por veículos comuns,
adaptados ao transporte coletivo, em geral “Toyotas Bandeirantes” estendidas ou Veraneios
GM, conhecidos como custom. Ambos os veículos são conhecidos apenas como carros ou
raramente denominados como lotações. No caso de Altinho e Agrestina há uma companhia de
transporte coletivo que realiza este trajeto, no entanto, apesar de praticarem o mesmo preço
dos carros, as loiceiras preferem este transporte aos ônibus, pois é mais fácil carregar os
fardos com a loiça nos carros, além de que eles chegam mais próximos da residência de cada
uma, mais cedo do que os ônibus (antes de 5h da manhã) e de que os ônibus não carregam os
fardos.
14

120

Das loiceiras citadas apenas Dona Severina estava aposentada há
pouco tempo e a loiça comercializada por ela na feira é produzida por sua filha,
quando a mesma está desempregada, ou comprada de outras loiceiras da
comunidade. Nas comunidades de Altinho nem todas loiceiras negociam na
feira, e nem toda loiça de barro negociada por elas é produzida por elas
mesmas. Há algumas loiceiras que negociam sua loiça com outras loiceiras
que, em geral, fazem encomendas a elas e compram a loiça ainda crua para
queimá-las em seus próprios fornos. É o caso de Dona Zefa de Bernardino
(Josefa, 51 anos) e de Dona Zizi (Josina, 56 anos) que vendem sua produção
ainda crua para Dona Lêo que, depois de queimá-las, as revende nas feiras de
Altinho, Agrestina e para os bancos da Feira das Panelas em Caruaru. Isso
acontece, pois frequentemente Dona Lêo recebe mais encomendas do que é
capaz de produzir, uma vez que trabalha sozinha e em tempo parcial e, desta
forma, encomenda o excedente às estas outras loiceiras.
Interessante notar também que algumas loiceiras, sobretudo Dona Lêo e
Dona Zefa de Paulo, além da loiça de barro produzida por elas, ou por outras
loiceiras da comunidade, comercializam também outros tipos de peças
utilitárias e decorativas trocadas por sua loiça na Feira das Panelas, como
miaieiros (de todos os tipos, como formas de porquinhos, potes e botijões de
gás), cinzeiros, caqueiras, caqueiras de rosa, bonecos e bonecas, quartinhas,
potes e jarras d’água, pratos, testos e jarrinhos de flores15. Desta forma,
aumentam as suas possibilidades de venda e de lucro e acabam compensando
a pouca rentabilidade que conseguem apenas com sua própria loiça. Isto
15

Regionalmente são chamados de miaieiros os cofrinhos para guardar moedas; quartinhas,
potes e jarras são recipientes de armazenar água, com uma forma similar, mas cujas diferentes
nomenclaturas refletem variações volumétricas distintas; e caqueira é a designação para
qualquer tipo de vaso de planta, sendo que há uma denominação específica para a caqueira de
rosa, que é um tipo de vaso de forma circular, raso, com aproximadamente 30 cm de diâmetro,
com um orifício central, vazado, de aproximadamente 10 cm, que é colocado diretamente na
terra e em que a planta é colocada no orifício central e em volta dela, isto é, dentro da
caqueira, é colocada água, o que impede a infestação de formigas nas rosas. No entanto,
percebemos no quintais das loiceiras que a caqueira de rosa também é utilizada para outras
plantas. Segundo o dicionário Houaiss (versão monousuário 2.0.1 – Outubro de 2007) caqueiro
é uma palavra originária do Alentejo que designa, naquela região, a “parte inferior de cântaro
de barro usado e quebrado, que se enche de terra e se aproveita para o cultivo de plantas
ornamentais ou se coloca água para a criação de aves”. É muito provável, pois, que caqueira
seja uma apropriação e ressignificação deste termo português no contexto regional do agreste
pernambucano, em que não se utiliza o fragmento quebrado do fundo das vasilhas com este
nome, mas se cria um tipo específico de forma cerâmica que possui esta função (ainda que
saibamos que o aproveitamento de fragmentos de fundos de vasilhas cerâmicas para colocar
plantas e alimentar os animais também exista, porém não com esta denominação).
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porque uma peça utilitária produzida por elas vale entre R$0,50 e R$5,00
dependendo do tipo e principalmente do tamanho, raramente alcançando o
valor de R$15,00 para seus potes, ao passo que as demais peças de barro
produzidas em outras localidades (aparentemente em Tracunhaém e no Alto do
Moura) são vendidas a preços mais vantajosos, já que, por exemplo, uma jarra
pode ser entregue a R$30,00.
Têm-se também que a venda da loiça de barro é mais proveitosa para
algumas loiceiras do que para outras, bem como a sua antecedente produção.
Uma loiceira que comercializa apenas sua própria loiça, numa feira boa
consegue vender pouco mais do que 10 peças; considerando um preço médio
de R$3,00, que é o preço praticado para maior parte da loiça, principalmente
panelas e tigelas, que são as que têm mais procura, no final da feira a féria da
loiceira não sai por mais do que R$30,00. Não se esquecendo de considerar
que essa é uma boa féria e que poucas loiceiras fazem mais de uma feira na
semana. E é com esse dinheiro que a loiceira paga o transporte nos carros, o
aluguel do quartinho pra armazenar a loiça na rua e, muitas delas, sustentam a
própria casa. Essa diferença é notada, entre outras formas, pelas condições
materiais de existência de cada família, sobretudo no que diz respeito ao
acesso a água potável (se em cisternas ou barreiros – como são chamados os
açudes em virtude da qualidade da água) e ao saneamento básico
(restringindo-se a existência ou não de banheiros, vasos sanitários e locais de
banho), sendo que as loiceiras que diversificaram mais a oferta de bens de
consumo de barro nas feiras, sejam estes utilitários ou apenas decorativos, e
não se limitaram a comercialização apenas das suas peças aumentaram as
suas condições econômicas, bem como ampliaram as chances de seus filhos.
O baixo preço praticado na comercialização da loiça de barro, aliado ao
grande esforço (sobretudo esforço físico) que o trabalho com o barro exige é
um dos motivos, senão o principal, do desinteresse dos jovens. Segundo as
próprias loiceiras é um serviço que não dá futuro.
Além das loiceiras já citadas, tivemos contato com Dona Marlene de
Neco do Doce (Marlene Maria da Silva, 51 anos) e com sua mãe (Dona Maria
Quitéria de Jesus), a mais antiga loiceira ainda viva na comunidade, com quase
100 anos, mas que infelizmente não conseguimos conversar, pois estava muito
fraca e adoentada. Também entramos em contato com Dona Guida (Margarida
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Maria da Silva, 48 anos) e Dona Josefa (Josefa Julia da Silva, 64 anos), tia de
Guida. Estas últimas na época não estavam produzindo, pois estavam
construindo mais um cômodo em sua casa.
No contato ocorrido na feira de Altinho, Dona Maria das Panelas
concordou que acompanhássemos todas as etapas do processo produtivo da
loiça de barro manufaturada por ela. Desta forma, combinamos um dia para o
início do acompanhamento da produção que correspondesse também ao início
do processo, com o preparo da matéria-prima, de modo a acompanhar a
produção em sua sequência, sem atrapalhar o desenvolvimento do trabalho de
Dona Maria e, deste modo, registrando as cadeias operatórias de forma mais
fidedigna.
Além de acompanhar a produção de Dona Maria, acompanhamos
também algumas etapas produtivas de Dona Lêo, Dona Fofa, Dona Zefa de
Bernardino e Dona Zizi.

Figura 3.15 – Dona Lêo colocando a boca no pote e dando do acabamento (alisando).
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Figura 3.16 – Dona Fofa abrindo uma tigela.

Figura 3.17 – Dona Zefa de Bernardino formando uma panela.

Figura 3.18 – Dona Zizi colocando asinha na tigela (tradicionalmente tigelas possuem quatro
asas).

Na sequência apresentaremos cada passo no processo de manufatura,
da loiça de barro em Altinho, tendo como parâmetro a produção de Dona
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Maria,

partindo

da

seleção

e

coleta

das

matérias-primas;

técnicas,

procedimentos e etapas utilizados na elaboração de cada forma; tempo e local
de secagem e armazenamento; procedimentos de queima; divisão de trabalho
(por gênero, idade, grau de parentesco e quantidade de pessoas envolvidas),
definição das categorias êmicas de nomenclatura das etapas do processo,
instrumentos, matérias-primas, bem como da classificação das formas e das
funções, além do registro do processo de comercialização através do inventário
dos preços praticados para cada tipo.

Seleção e preparo de matérias-primas
Antes da seleção das matérias-primas, especialmente do barro, a
loiceira tem que ter em mente qual será a função daquela loiça. Isto porque há
uma distinção entre vasilhas destinadas a cocção de alimentos, genericamente
tratadas por panelas, e as vasilhas destinadas ao armazenamento de líquidos
(sobretudo água, artigo indispensável, porém pouco frequente na região em
determinadas épocas do ano, especialmente durante o verão), genericamente
chamadas de potes.
Para cada tipo de loiça há um barro específico. O domínio do
conhecimento tradicional das propriedades das argilas por parte das loiceiras,
que podemos chamar também de etnosaber, etnociência ou tecnociência
segundo Schiffer e Skibo (1995 p. 233), indica pelo menos três tipos de barros,
a saber: barro de pote ou barro de massapê, barro preto e barro vermelho.
Embora se identifique três tipos de barro, em Altinho o barro de panela é
obtido pela mistura entre os barros preto e vermelho. Isso porque segundo
Dona Maria só o preto não serve porque racha e o preto pipoca porque fica
muito forte (isto é, estoura e racha durante a queima e/ou durante o uso) e só o
vermelho também não serve porque a panela fófa (ou seja, mina e vaza
líquido). A solução adotada pelas loiceiras, portanto, é proceder à mistura dos
dois tipos, de modo que a panela não pipoque, não rache e não fófe. Mesmo
efetuando esta mistura, ainda assim, o barro de panela resultante é impróprio
para a confecção de potes, pois também fófa. No caso do barro de massapê,
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não serve pra panela porque racha com o uso, tal como acontece com o barro
preto, porque também é um barro forte, isto é, pipoca e racha.
Empiricamente, o que diferencia um barro de panela de um barro de
pote além da cor (preta, vermelha e acinzentada para o massapê) é a presença
de pedrinhas e de maior liga (plasticidade) no primeiro em detrimento do
segundo16. Ao contrário do barro de panela, encontrado em barreiros17
distantes de cursos d’água, em solos do tipo Planossolos, que segundo Alves
(2006: 9) possuem uma grande quantidade de sódio, que dificulta a produção
agrícola, o barro de massapê, por ser retirado de barreiros localizados às
margens dos cursos dos rios, tem uma grande quantidade de matéria orgânica
e menor plasticidade, pois é mais arenoso.
A presença de pedrinhas é que gera um bom barro de panela. Em
excesso, porém, não é desejável, pois a probabilidade de quebra é maior,
devido à diminuição da resistência aos choques, além de tornar difícil a
manipulação do barro durante o processo de manufatura. A experiência
mostrou às loiceiras que o quartzo presente nas argilas aumenta a resistência
ao choque térmico e potencializa o cozimento dos alimentos, embora aumente
sua permeabilidade, isto é, sua capacidade de reter líquidos. Ao mesmo tempo
em que demonstrou que a ausência destes elementos minerais torna o barro
mais maleável e a loiça menos porosa, reduzindo sua permeabilidade, bem
como sua resistência térmica18.
Segundo Dona Lêo, loiceiro é curioso, [fia], tudo que é canto bota o dedo
pra ver se o barro dá liga. Daí que o requisito para achar um bom barreiro é, a
curiosidade, aliada ao conhecimento das propriedades físicas de cada barro
desejáveis para as performances, técnicas e/ou funcionais de cada artefato.
Este tipo de teste empírico das propriedades de uma argila para a sua seleção
já foi observado em diferentes populações ceramistas (Silva 2000, p. 182).

16

Embora tenhamos realizado coletas destes três tipos de barros, bem como da mistura entre
os barros vermelho e preto, não realizamos análises arqueométricas que validassem as
observações empíricas das loiceiras, por termos optado, nesta pesquisa de Mestrado, por
salientar os processos de manufatura da loiça, estabelecendo os correlatos arqueológicos. No
entanto, tais amostras serão utilizadas em pesquisas futuras.
17
Barreiro é a denominação êmica dada pelas loiceiras para o local de extração do barro.
18
A relação entre a presença de antiplásticos naturais, como o quartzo, e as características de
performance das argilas já foi pesquisada em outros contextos. Vide, por exemplo, os trabalhos
de Rye (1981), Rice (1987) e Schiffer e Skibo (1995).
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A seleção de um barreiro novo depende de alguns fatores como a
proximidade da residência da loiceira, facilidade de acesso à propriedade em
que ele se encontra (já que algumas vezes estão em terrenos particulares de
proprietários que impedem a coleta, temerosos de que os buracos estraguem a
terra e possam causar acidentes com pessoas ou animais), esgotamento de
um barreiro e/ou perda da qualidade do barro19. A qualidade, como vimos, é
medida pela presença das pedrinhas, além da plasticidade. Portanto, camadas
muito superficiais dos barreiros são descartadas por conter uma quantidade
maior de raízes e matéria orgânica, ao mesmo tempo em que as camadas mais
profundas também, pois estão no nível da piçarra, ou pedra mole. Em geral a
coleta é feita a partir dos 10 cm, e um barreiro pode chegar a ter até 2 m de
profundidade.
Infelizmente durante o período em que estivemos com as loiceiras de
Altinho não conseguimos acompanhar a coleta do barro de massapê, pois
aquelas que ainda produzem potes possuíam quantidades suficientes de barro
estocadas. No caso de Dona Maria das Panelas não havia barro de massapê
estocado e nem etapa reservada para sua coleta, tendo em vista que ela só
trabalha com encomendas de potes e, naquele momento ela já tinha em
estoque uma quantidade suficiente para atender tal demanda. Além disso,
Dona Maria estava diminuindo já há algum tempo a produção de panelas e
potes em virtude do grau de dificuldade e dedicação de sua elaboração,
incompatíveis com um processo de artrose que ela começou a desenvolver nas
mãos, decorrentes da atividade loiceira. Atualmente temos notícias de que em
decorrência deste problema de saúde ela não está mais produzindo a loiça.
Outrossim, embora estivessem preocupadas em explicitar e prescrever
corretamente a importância do uso deste barro na fabricação dos potes, muitas
delas confessaram que às vezes utilizam o barro de massapê misturado ao
barro de panela (junção dos barros preto e vermelho), como Dona Lêo, pra
poder dar liga, porque o massapê é muito solto e também porque sozinho ele
pipoca quando queima. Podemos interpretar tal escolha tanto como uma
variação idiossincrática desta loiceira quanto como um aprimoramento do
conhecimento tecnocientífico, que por ora pode ser de domínio apenas dela,
19

Arnold ([1985] 1997; [1993] 2003), por exemplo, observou estes mesmos aspectos em outros
contextos de produção cerâmica.
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mas que pode representar em pouco tempo uma mudança tecnológica que
incrementa as performances de queima, em princípio, como também de uso
das vasilhas, como veremos no Capítulo 5.
Já com relação aos barros preto e vermelho, registramos os locais de
coleta e os procedimentos adotados durante a coleta. No caso da loiça de
Dona Maria das Panelas o responsável pela coleta é seu marido, Seu João
Sebastião da Silva (73 anos). Ele também é o responsável por amassar e pisar
o barro no preparo da massa efetuando a mistura entre os dois barros, quando
é o caso de preparo de panelas.
O barreiro vermelho dista aproximadamente 40m da casa de Dona
Maria, já o barreiro preto dista pouco mais de 200m. Vale notar que o barreiro
preto fica dentro de uma lagoa intermitente, distante aproximadamente 250m
do Rio Una, o que justifica sua coloração em decorrência de maior quantidade
de matéria orgânica por ser uma área alagadiça, mais lodosa; ao mesmo
tempo em que explica também a afirmação de que é um barro forte, como o
massapê, porém este último muito mais arenoso, mais solto. (ver PRANCHA
49).
Quando necessário Seu João vai ao barreiro munido de um carro de
mão, um balaio e uma enxadinha de cabo curto e, com a ajuda deste último
cava o barreiro até a profundidade onde se encontra o barro bom, o que
acontece em torno dos 10 cm de profundidade. A profundidade do barreiro
depende da espessura da camada do barro de loiça e do início da camada de
piçarra. Como vimos, alguns barreiros podem chegar a 2m, porém dificilmente
as loiceiras cavam até esta profundidade, visto que o solo fica instável e o risco
de acidentes de desmoronamento é grande, como de fato já ocorreu certa vez
com Dona Lêo e Dona Zefa de Paulo, tendo a segunda permanecido
parcialmente soterrada por alguns minutos. O solo é argiloso, seco e duro,
portanto cavar o barro requer certa força e habilidade. São retirados grandes
torrões que são colocados em balaios de cestaria e transportados até sua
residência com o auxílio do carro de mão.
Segundo Seu João, a mistura ideal do barro de panela deve conter
quatro balaios do barro preto e um balaio do barro vermelho, porque vermelho
é sempre poco. Mas essa não parece ser uma regra, já que Dona Zefa de
Bernardino (51 anos) mistura os dois barros em partes iguais. Muito
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provavelmente esta diferenciação se deva aos barreiros cujos barros possuem
características plásticas diversas, já que Dona Maria e Dona Zefa moram há
aproximadamente 1.500 m de distância e cada uma delas faz uso de barros
provenientes de barreiros diferentes. Tal dado nos faz recordar de trabalhos
etnoarqueológicos que problematizaram a validade de determinadas análises
que levem em consideração exclusivamente atributos de composição da pasta
para definição de filiação cultural20.
Depois de transportados os barros ficam armazenados numa pequena
edícula, junto com as ferramentas agrárias, cobertos com sacos de ráfia,
originalmente destinados ao armazenamento de grãos de milho e feijão.

Figura 3.19 – Seu João observa o buraco do

Figura 3.20 – Seu João mostra um bloco de

barreiro preto.

barro preto.

Figura 3.21 – Buraco do barreiro preto.

Figura 3.22 – Seu João retira com a
enxadinha pequenos blocos de barro preto.

20

Ver por exemplo Arnold (1971).
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Figura 3.23 – Seu João e a filha caminhando

Figura 3.24 – Seu João inicia a cava o

no meio da roça de milho em direção ao

barreiro vermelho.

barreiro vermelho.

Figura 3.25 – Seu João indica o início da

Figura 3.26 – Seu João mostra os torrões de

camada de barro vermelho.

barro vermelho.

Figura 3.27 – Balaio onde o barro utilizado

Figura 3.28 – Seu João na porta da edícula

como medida da quantidade de coletado.

onde guarda suas ferramentas e o barro.

No caso da loiceira Dona Lêo, os barreiros que ela utiliza para produzir
sua loiça se encontram bem distantes de sua residência nos terrenos próximos
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a residência de outras duas loiceiras. O barro preto Dona Lêo retira do barreiro
localizado no interior de uma lagoa intermitente próximo a casa de Dona Zizi
(56 anos, irmã de Dona Maria das Panelas), loiceira que comercializa sua loiça
ainda crua para ela, a pouco mais de 1.500 m de distância de sua residência,
ao passo que o barro vermelho é retirado de um barreiro próximo à casa de
Dona Marlene do Neco do Doce (51 anos, filha da loiceira mais velha ainda
viva na região, Dona Maria Quitéria de Jesus, com 100 anos na época),
distante aproximadamente de 650 m da casa de Dona Lêo.

Figura 3.29 – Dona Lêo observa o
buraco do barreiro preto.

Figura 3.30 – Aspecto do barreiro
preto.

Figura 3.31 – Tipo de feição da

Figura 3.32 – Dona Lêo e Dona

superfície do solo indicativa de um bom

Marlene do Neco do Doce observando o

barreiro preto.

barreiro vermelho.

O preparo do barro para fazer loiça se inicia um dia antes21. O barro é
depositado sobre um saco de ráfia no quintal, no local em que será pisado, é
quebrado com um pau, é aguado e coberto com outro saco. Além dos torrões
21

Embora os procedimentos adotados para o preparo do barro de loiça sejam os mesmos para
o barro de pote, conforme as loiceiras, aqui descreveremos apenas o preparo do barro de loiça,
tendo em vista que foi o que pudemos acompanhar durante a etapa de campo do verão de
2009.
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de barro, são colocados também restos de barro que sobram do processo de
manufatura (que se tornam inutilizáveis, como as raspas do pé e do bucho,
muito secas e o barro mole que sobra nas mãos ao levantar as panelas), além
de panelas e potes que rachem e/ou quebrem durante o processo de secagem.
No dia seguinte o barro é pisado para que os torrões se dissolvam, a massa
fique homogênea e os dois barros se misturem, no caso do barro de panela.
Quem pisa a loiça de Dona Maria é Seu João e, eventualmente, um de
seus filhos homem. No entanto, essa divisão de gênero não se observa com as
demais loiceiras. Dona Zefa de Bernardino pisa o próprio barro, sendo
eventualmente auxiliada pelo filho.
É provável que no passado a participação masculina neste processo,
como também no de coleta do barro, fosse mais efetiva, mas, em virtude de
uma mudança no mercado de trabalho, em que os homens são cada vez mais
requisitados

a

fazer

serviços

na

rua,

muitas

vezes

de

alugado22,

paulatinamente as mulheres tem assumido tarefas antes exclusivamente
masculinas, não só com a coleta e pisa do barro, como também com a coleta
da lenha, com a queima e com o transporte.
Com relação ao processo de pisa do barro, este consiste inicialmente
em amassar os torrões de barro já umedecidos com as mãos, juntando-os em
pequenos bolos de barro que vão sendo empilhados e, posteriormente, em
amassá-los com os pés (com movimentos constantes, de cima para baixo),
repetindo o movimento até que a massa fique inteiramente enegrecida. Como
dito, além de usar os pés, a pisa também envolve as mãos, pois
constantemente é preciso utilizá-las também para separar grandes bolos de
barro que são jogados um por cima do outro, numa grande pilha, e
posteriormente voltam a ser misturados com os pés. Durante toda pisa do barro
vai-se acrescentando água de modo que a massa fique nem muito mole, nem
muito dura, senão a mulhé não alevanta a panela [entendêsse?] (Seu João).
Por fim, são separados bolos de barro que são empilhados e formando um
grande bolo de barro, como uma espécie de torre. Após o empilhamento dos
bolos, a superfície lateral é regularizada com as mãos, com movimentos

22

Trabalhar de alugado é o mesmo que executar um serviço temporário, eventual, geralmente
de curta duração, sem vínculo empregatício. Tal termo remonta ao ofício dos vaqueiros, ainda
no período colonial (ANDRADE, 1961 p. 58).
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ascendentes e descendentes. Por fim, são cobertos com plásticos e
armazenados, ou então já são imediatamente usados (mesmo assim
mantendo-se o plástico para que o barro não endureça durante o processo). A
loiceira vai cortando estes bolos com um arame, ou fio de nylon, para separálos em bolos menores que são utilizados durante o processo de manufatura de
cada peça. Cada um destes grandes bolos de barro permite a confecção de
aproximadamente 20 loiças. Este tipo de escolha técnica tem implicações
arqueológicas que serão discutidas mais adiante no Capítulo 5.

Figura 3.33 – Torrões de barro preto

Figura 3.34 – Restos de barro

e vermelho sobre o saco de ráfia, ainda

utilizados na manufatura da loiça e

secos, separados para a pisa.

depositados junto ao quintal para serem
reaproveitados numa nova mistura.

Figura 3.35 – Fragmento quebrado

Figura 3.36 – Dona Zefa de

durante processo de secagem (em ponto de

Bernardino separando e misturando com as

couro), a ser incorporado em nova mistura de

mãos os primeiros bolos de barro

barros.

umedecidos.
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Figura 3.37 – Dona Zefa de

Figura 3.38 – Dona Zefa de

Bernardino separando e misturando com as

Bernardino empilhando os bolos de barro

mãos os primeiros bolos de barro

amassados inicialmente com as mãos.

umedecidos.

Figura 3.39 – Barros preto e
vermelho empilhados.

Figura 3.41 – Seu João iniciando a
pisa do barro.

Figura 3.40 – Seu João umedecendo
os bolos de barro, após terem sido
amassados e empilhados com as mãos.

Figura 3.42 – Filho de Dona Zefa de
Bernardino pisando o barro.
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Figura 3.43 – Barro pisado por Seu

Figura 3.44 – Filho de Dona Maria

João. É possível notar as diferenças de

das Panelas separando os bolos de barro

coloração dos barros.

para empilhá-los e dar continuidade a pisa.

Figura 3.45 – Filho de Dona Maria

Figura 3.46 – Filho de Dona Maria

das Panelas empilhando os bolos de barro

das Panelas separando os bolos de barro

para dar continuidade à pisa.

para empilhá-los e dar continuidade a pisa.

Figura 3.47 – Grande bolo de barro
pronto para uso, antes de regularizar a

Figura 3.48 – Regularização do bolo
de barro com o uso das mãos. Foto de Dona
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superfície lateral do bolo, e antes de ser

Rosinha de Belo Jardim (esse processo não

coberto com o plástico.

foi registrado por foto em Altinho).

Antes de passarmos à descrição das etapas de manufatura da loiça de
barro apresentaremos o processo de produção de um instrumento utilizado
para alisar as peças, que é o pau de alisar.
O pau de alisar é produzido com um galho de mameleiro (marmeleiro –
Croton sp.). Seu João é o responsável por coletar o mameleiro e fazer o pau.
Ele caminha entre 50 m e 100 m aproximadamente, metade deste caminho
dentro da caatinga em sua própria propriedade, até encontrar o pé do
mameleiro. Identificado o pé, seu João escolhe um galho, cujos comprimento e
espessura dependem do tamanho de pau de que Dona Maria precisa, e corta o
galho com uma foice. Na ocasião em que acompanhamos a coleta do galho
para confecção do pau de alisar, seu João recebeu a recomendação de Dona
Maria para que coletasse o suficiente para fazer dois paus, um fino e um
grosso.
Após cortar o galho escolhido e dividi-lo em partes, Seu João retorna
para casa e inicia a confecção do pau de alisar. Primeiro ele corta com a foice
os galhos em pedaços equivalentes ao tamanho do pau que será necessário.
Em seguida, ainda utilizando a foice, ele descasca o pau deixando-o, porém,
chato, até que a casca tenha saído completamente. Neste momento, Seu João
começa a usar o facão para retirar as rebarbas e eventuais nódulos na
madeira, até que o pau fique bem lisinho. Depois, usando um pau em uso
como medida, ele corta e arredonda as pontas do pau, também com o auxílio
do facão. E, a partir deste momento, o pau de alisar está pronto para o uso.
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Figura 3.49 – Seu João escolhe o
galho do mameleiro e corta com a foice.

Figura 3.51 – Seu João corta o
pedaço do galho do mameleiro equivalente ao

Figura 3.50 – Seu João corta o galho
do mameleiro em partes para poder
transportá-lo.

Figura 3.52 – Seu João começa a
tirar a casca do galho usando um facão.

tamanho do pau de alisar.

Figura 3.53 – Seu João retira a casca
do galho dando uma forma achatada ao pau.

Figura 3.54 – Seu João começa a
usar o facão para retirar as rebarbas e acertar
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a forma do pau.

Figura 3.55 – Seu João utiliza um pau
de alisar usado como medida.

Figura 3.56 – Paus de alisar: dois
novos e um em uso (o mais escuro).

Etapas de manufatura: procedimentos e técnicas empregadas na
elaboração das loiças de barro
O processo de manufatura da loiça se divide, basicamente, em três
etapas, com intervalos de secagem entre elas, a saber: 1) formar; 2) abrir e 3)
dar acabamento que consiste em rapá, alisar, colocar a asinha e rapá o pé23.
Esta sequência é reproduzida por todas as loiceiras de Altinho, bem como,
pelas loiceiras de outras comunidades nos demais municípios, como veremos
mais adiante, com pequenas variações decorrentes de diferenças de
nomenclatura, sobretudo, e de disponibilidade de matérias-primas.
Dando prosseguimento ao exposto, apresentaremos cada uma destas
etapas de elaboração das formas, seguidas pelos demais passos do processo
de manufatura.
Vale dizer que, na descrição da manufatura da loiça de barro, além das
fotografias de cada uma das etapas, apresentaremos também desenhos dos
gestos utilizados pelas loiceiras em cada uma delas, explicitando os processos
tecnológicos e as escolhas envolvidas nesta manufatura24.

23

Adotamos as denominações êmicas para as etapas do processo de manufatura da loiça de
barro.
24
Todos os desenhos descritivos das etapas da manufatura da loiça de barro apresentados a
seguir foram elaborados por Erêndira Oliveira, com base nos registros fotográficos e
audiovisuais realizados durante a etapa de campo do verão de 2009.
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Todo o processo de levantar a panela é inteiramente manual e
majoritariamente modelado.
Como visto anteriormente, inicialmente as loiceiras misturam dois barros
(vermelho e preto) para as panelas, pois são mais resistentes ao choque
térmico (mais fortes) e utilizam apenas o barro de massapê para os potes e
jarras, pois, do contrário, mina a água. Embora desde a seleção da matériaprima fique nítida a diferenciação dos tipos de vasilhas em virtude de suas
funções, as etapas do processo de levantar a panela, isto é, o formar, o abrir e
o dar acabamento, são praticamente as mesmas para qualquer tipo de forma
que se pretenda levantar. A distinção principal não se encontra na sequência
de movimentos da cadeia operatória, mas sim em alguns itens pontuais, como
o tamanho final pretendido e a consequente quantidade de barro adicionada,
bem como a geometrização das formas, mais ou menos arredondadas, mais ou
menos alongadas, mais ou menos achatadas, entre outros elementos que
influirão nos resultados finais obtidos, nas formas finais das vasilhas. Diante
disso, apresentaremos apenas a sequência de movimentos da cadeia
operatória da manufatura de um único tipo de loiça de barro, qual seja a
panela, por ser o elemento mais comumente produzido. As diferenciações
observadas na cadeia operatória dos demais tipos serão apenas apontadas,
oportunamente, no decorrer do processo descritivo.
Antes, porém, é necessário apontar que, para a realização de todas as
etapas do processo de levantar a panela, a loiceira dispõe de um cômodo
exclusivo para este trabalho, um quartinho abrigado do calor excessivo,
embora mal iluminado, que também é utilizado como local de armazenamento
das vasilhas em processo de secagem e após a queima, antes de serem
transportadas até a rua. Interessante notar que, neste quartinho também são
guardados alimentos para as criações, como quirera para os pintinhos e,
especialmente no período do inverno, também são armazenadas sementes,
insumos agrícolas e alimentos colhidos, como feijão e milho, dividindo o espaço
entre a loiça e a loiceira. Este mesmo padrão de organização do espaço foi
observado na produção da loiça de todas as loiceiras de Altinho, não apenas
de Dona Maria das Panelas.
Para levantar a panela a loiceira precisa inicialmente formar, isto é, fazer
uma fôrma, ou dar uma forma inicial, que servirá de base para a loiça e que em
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quase nada lembra a forma final da vasilha. Basicamente, as fôrmas são
semelhantes para todos os tipos de loiças. Nesta etapa nenhum instrumento é
utilizado, com exceção das mãos das loiceiras.
Para formar as panelas a
loiceira

prepara

três discos

de

barro, com aproximadamente 15 cm
de diâmetro e 5 cm de espessura
(quantidade

e

dimensões

que

variam em função do tamanho a ser
produzido).

Estes

discos

são

preparados a partir da seleção dos
bolos de barro, já descritos, que são
Figura 3.57 – Formar a loiça
(Desenho: Erêndira Oliveira)

manipulados

para

retirada

de

pedrinhas e cacúlos25 grandes, até
a obtenção da forma discal. Ela,
então, sobrepõe os discos em uma
tábua de apoio (Figura 3.57).
A loiceira, então, achata os
discos

sobrepostos

dando

pequenos tapas com as mãos,
tornando-os um bloco único, mais
ou menos compacto (Figura 3.58).
A
Figura 3.58 – Formar a loiça

partir

deste

ponto,

a

loiceira perfura o centro deste bloco

(Desenho: Erêndira Oliveira)

25

São chamados de cacúlos os pedacinhos de barro ressecados, resultantes dos resquícios de
barro inutilizados durante o processo, e que são reciclados e reinseridos numa nova mistura,
como já descrito, ou ainda dos torrões de barro retirados dos barreiros, ambos não
completamente incorporados à massa durante a pisa, e que permanecem endurecidos. Em
Belo Jardim os cacúlos recebem o nome de mondrongos e em Bezerros são chamados por
sarugos.
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utilizando apenas ambos os dedos
polegares (Figura 3.59).
E

segue

pressionando

o

barro contra os demais dedos, em
um

movimento

de

pinça,

ou

belisco26, ascendente, dando forma
inicial às paredes e permitindo o
estreitamento das mesmas (Figura
3.60).
Posteriormente, com a mão

Figura 3.59 – Formar a loiça
(Desenho: Erêndira Oliveira)

direita,

a

loiceira dá

pequenos

socos no orifício central obtido com
o beliscado inicial da fôrma, de
modo a aprofundar o interior da
mesma, facilitando o processo de
estreitamento

das

paredes,

ao

mesmo tempo em que mantém a
estrutura no lugar, com a ajuda da
mão

esquerda,

impedido

deformidades (Figura 3.61).
Figura 3.60 – Formar a loiça
(Desenho: Erêndira Oliveira)

Tanto

o

processo

de

pressionar as paredes, quanto o de
socar a fôrma e regularizar a
superfície interna, são repetidos
tantas

vezes

quantas

forem

necessárias, até a loiceira alcançar
a espessura desejada para as
mesmas, que ficam em torno de
3cm, de modo que a fôrma se
mantenha estruturada e não se

26

A literatura de arte e artesanato e os artesãos que trabalham com argila denominam este
movimento como beliscado (CHAVARRÍA, 1997:49 e BE-A-BÁ da cerâmica, Disponível em:
<http://www.ceramicanorio.com/beaba.html> Acesso em: 20 ago. 2012).

141

Figura 3.61 – Formar a loiça

desmantele.

(Desenho: Erêndira Oliveira)

Na

sequência,

a

loiceira

começa a levantar as paredes da
fôrma. Primeiro, ela regulariza a
superfície interna (tanto da base,
quanto das paredes) utilizando a
lateral externa do dedo indicador da
mão

direita

(por

ser

destra)

dobrado, puxando o barro para as
laterais e para a parte superior das
fôrmas,
Figura 3.62 – Formar a loiça
(Desenho: Erêndira Oliveira)

isto

é,

para

suas

extremidades27.

Depois, com a mão e os dedos posicionados da mesma maneira, ela
levanta o barro da face externa (Figura 3.62). Em ambos os movimentos a
loiceira usa a mão esquerda como apoio, em oposição à mão direita, dentro ou
fora da fôrma, compensando a pressão exercida pelo movimento.
Importante

ressaltar

que

ambos

os

movimentos

são

verticais,

ascendentes e paralelos, e que apenas o barro, primeiro da face interna e
depois da face externa da fôrma, é puxado para cima. Deste modo, são criadas
duas camadas paralelas, de forma não intencional, como se fossem duas
paredes. Como veremos no Capítulo 5, este movimento deixa traços visíveis,
embora de difícil identificação, nas fraturas dos fragmentos cerâmicos.

27

Embora a maioria utilize as mãos da forma descrita, algumas loiceiras utilizam os quatro
dedos da mão direita (indicador, médio, anelar e mínimo) em forma de concha para puxar o
barro para cima na face interna das fôrmas, o que pode ser interpretado como uma variação
idiossincrática, que pode ser reflexo da habilidade e da facilidade com que cada uma executa
determinado tipo de movimento.
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A fim de integrar as duas
camadas formadas ao se puxar o
barro das faces interna e externa da
fôrma, a loiceira pressiona mais
uma vez as paredes com os dedos
em

movimentos

de

beliscar,

estreitando ainda mais as mesmas
(Figura 3.63).
Tal como ocorre com as
Figura 3.63 – Formar a loiça

etapas iniciais de pressionar e socar

(Desenho: Erêndira Oliveira)

as fôrmas, estes dois movimentos,
o de puxar e o de, novamente,
pressionar

as

paredes,

são

repetidos até a exaustão do barro,
isto é, até que a espessura das
paredes

se

torne

delgada

o

suficiente para impedir a repetição
deste

movimento

e

manter

a

estrutura da fôrma.
A loiceira, então, começa a
Figura 3.64 – Formar a loiça
(Desenho: Erêndira Oliveira)

dar o acabamento nas fôrmas,
alisando a face interna com o dedo
indicador

direito

dobrado,

em

movimentos no sentido de fora para
dentro, horizontais e paralelos; ao
mesmo tempo em que inclina as
paredes da fôrma para dentro com
a ajuda da mão esquerda, mão esta
que apoia as paredes fechando o
contorno e a boca da fôrma (Figura
Figura 3.65 – Formar a loiça

3.64).

(Desenho: Erêndira Oliveira)
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Vale dizer que, este fechamento da boca das fôrmas ocorre apenas nas
formas constritas, como as panelas. Nas tigelas e tachos, por exemplo, as
bocas permanecem abertas.
Neste momento, a loiceira confecciona, então, uma arrudia, isto é, um
rolete bem espesso (com aproximadamente 4,5 cm de diâmetro), e a adiciona
à extremidade superior da fôrma, pela face externa, prendendo-a com pressões
do dedo polegar direito (como observado na Figura 3.65). O uso destes roletes
espessos no final do processo, as arrudias, se faz necessário porque os discos
de barro selecionados no início do processo, dependendo do tamanho
pretendido para as panelas, e após as paredes terem sido levantadas, não são
suficientes para concluir as fôrmas. Não há uma quantidade fixa de arrudias a
ser colocadas; a loiceira coloca a quantidade que julgar necessária para atingir
o tamanho final desejado para a panela.
Importante lembrar que, ao contrário do que ocorre com a Dona Maria
das Panelas, algumas loiceiras adicionam as arrudias na face interna das
fôrmas. Esta parece ser apenas uma variação idiossincrática entre as loiceiras,
que pode tanto ser um índice da habilidade de cada loiceira no domínio desta
etapa do processo, como também das estruturas de ensino-aprendizagem nas
quais cada uma delas estava inserida, representando origens diversas para a
aquisição deste conhecimento. Similarmente, tal variação pode também
representar algum incremento de performance da manufatura das vasilhas,
como uma melhora da capacidade da vasilha manter-se em pé durante o
processo de formar as panelas, ou ainda e, talvez, como uma melhoria do
processo de secagem, facilitando a mesma e impedindo quebras, embora tais
inferências careçam de maiores dados empíricos que as atestem.
Esta adição de roletes espessos pode ser compreendida não como uma
técnica roletada em si, mas como uma etapa de um processo de modelagem
das vasilhas, uma vez que as vasilhas não são construídas por roletes desde o
início do processo, e a maneira como estes roletes são aderidos às fôrmas
(paralelamente às faces interna ou externa) faz com que eles percam suas
características enquanto roletes (cordéis circulares de argila) e adquiram
aspectos semelhantes ao de placas adicionadas às paredes. Devido a isto e as
próprias características destes roletes, sobretudo no que concerne ao tamanho
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e a espessura dos mesmos, adotamos o termo pseudorroletes, para designálos.
Este tipo de processo de manufatura, a modelagem, deixa traços
característicos nas quebras de fragmentos cerâmicos arqueológicos, embora
poucos e de difícil visualização, como veremos no Capítulo 5, e tanto estão
ligados à formação das camadas duplas nas paredes, decorrentes do processo
de arrastar o barro, acima descrito, como à aplicação deste pseudorrolete na
finalização das fôrmas.
Prosseguindo,

a

loiceira

passa, então, ao alisamento da
superfície externa das fôrmas. Para
isso ela se utiliza de movimentos de
vai e vem diagonais, ora com o
dedo polegar – arrastando o barro
para baixo –, ora com o dedo
indicador semidobrado – trazendo o
barro para cima –, sempre usando a
Figura 3.66 – Formar a loiça
(Desenho: Erêndira Oliveira)

mão

direita

para

executar

o

movimento e a mão esquerda como
contraponto

e

forma

de

apoio

(Figuras 3.66 e 3.67).
Importante ressaltar que de
todos

os

processos

regularização

da

de

superfície

das

fôrmas – que também podem ser
denominados
alisamentos

como
–

tipos

descritos

até

de
o

momento, resultam determinados
resíduos, obtidos pelo acúmulo do
barro no dedo da loiceira, que são
Figura 3.67 – Formar a loiça
(Desenho: Erêndira Oliveira)

jogados de lado e, posteriormente,
incorporados às novas misturas dos
barros, como já dito na descrição da
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seleção das matérias-primas.
A loiceira passa, então, ao
acabamento da fôrma, que consiste,
primeiramente, na regularização do
beicinho, isto é, do seu lábio, que
através do uso das unhas dos
dedos indicador e médio da mão
direita, posicionados dobrados em
forma de gancho, ou como uma
tesoura
Figura 3.68 – Formar a loiça
(Desenho: Erêndira Oliveira)

curva

(como

um

“C”),

cortam o beicinho, deixando-o plano
(Figura 3.68).
Similarmente, a loiceira retira
o excesso de barro que sobrou
entre a fôrma e a tábua suporte de
madeira,

posicionando

o

dedo

indicador junto à fôrma, rente à
tábua e em pé, e girando a fôrma,
até que a mesma se desprenda do
suporte, sem que ela se desfaça
(Figura 3.69).
Figura 3.69 – Formar a loiça
(Desenho: Erêndira Oliveira)

Então a loiceira retira a fôrma do suporte e a coloca para secar, junto às
demais, cobrindo-as com um plástico ou saco de ráfia aberto, de modo que a
secagem seja gradativa e elas não ressequem e/ou rachem por desidratarem
repentinamente, devido ao intenso calor e à baixa umidade relativa do ar
durante esta época do ano. Interessante observar que, segundo as loiceiras
relataram, o uso destas coberturas não é necessário no inverno, tendo em vista
que a grande quantidade de chuvas e a alta umidade relativa do ar fazem com
que a secagem ocorra, naturalmente, de forma mais lenta.
Toda a etapa de formar as panelas, dura em torno de 5 a 6 minutos,
dependendo do tamanho das fôrmas e do tipo de vasilha que se está
formando.
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Importante observar que durante todo o processo de levantar panela, na
manipulação do barro, seja no momento da elaboração dos discos de barro
iniciais, seja pressionando, levantando, regularizando e alisando a superfície
das paredes das fôrmas, constantemente a loiceira retira do barro pedrinhas ou
pedacinhos de barros ressecados, os cacúlos. Estas pedrinhas podem
comprometer as etapas de formar e de abrir, causando, por exemplo, buracos
nas paredes das fôrmas, por se desprenderem facilmente durante alguns
processos destas etapas, como o alisamento ou o corte, descrito mais a frente.
Além disso, pedrinhas e cacúlos muito grandes podem prejudicar algumas
características de performance, como provocar rachaduras durante a secagem,
ou mesmo a pipocar, isto é, quebrar durante a queima, ou mesmo durante o
uso28.

Figura 3.70 – Dona Maria das Panelas

Figura 3.71 – Os discos de barro são

prepara os discos de barro para as fôrmas.

sobrepostos sobre a tábua de suporte.

Figura 3.72 – A loiceira (aqui Dona Zefa de

Figura 3.73 – As paredes da fôrma são

28

Embora a presença de elementos antiplásticos minerais, naturais ou não, influa
positivamente na performance das vasilhas, aumentando a condutividade térmica (SCHIFFER;
SKIBO, p. 1995), segundo o relatos das loiceiras, pedrinhas muito grandes não são desejáveis,
por estas razões apontadas.
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Bernardino) perfura os discos com os

pressionadas em movimentos de belisco.

polegares e os pressiona contra os demais
dedos em movimentos beliscados.

Figura 3.74 – A fôrma é socada.

Figura 3.75 – As paredes da face interna são
levantadas e a superfície é regularizada e
alisada com movimentos ascendentes,
verticais e paralelos.

Figura 3.76 – Superfície interna da fôrma em

Figura 3.77 – As paredes da face externa são

processo de regularização e alisamento.

levantadas com movimentos ascendentes,
verticais e paralelos.

Figura 3.78 – A superfície levantada da face

Figura 3.79 – Pressão das paredes da fôrma,
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externa é pressionada em movimentos de

incorporando o barro levantado.

belisco para incorporação da camada de barro
nas paredes.

Figura 3.80 – Alisamento da face interna da

Figura 3.81 – Alisamento da face interna da

fôrma, em movimentos de fora para dentro,

fôrma e fechamento da boca da fôrma.

horizontais e paralelos.

Figura 3.82 - Confecção da arrudia.

Figura 3.83 – Fixação da arrudia na face
externa da fôrma.

Figura 3.84 – Exemplo de fixação da arrudia

Figura 3.85 – Detalhe da posição dos dedos

na face interna da fôrma.

da loiceira no processo de alisamento da face
externa – movimento diagonal, de cima para

149

baixo, utilizando o dedo indicador.

Figura 3.86 - Detalhe da posição dos dedos

Figura 3.87 – Detalhe da posição dos dedos

da loiceira no processo de alisamento da face

da loiceira, em forma de gancho, ao cortar o

externa – movimento diagonal, de baixo para

beicinho da fôrma com as unhas.

cima, utilizando o dedo polegar – e dos
resquícios de barro acumulados no dedo.

Figura 3.88 – Detalhe da posição da mão e

Figura 3.89 – Excesso de barro retirado da

dos dedos da loiceira ao retirar o excesso de

base da fôrma, que será posteriormente

barro entre a fôrma e a tábua de suporte.

reaproveitado numa nova pisa do barro.

Figura 3.90 – Dona Maria retira a fôrma da

Figura 3.91 – No primeiro plano, diversos

panela e coloca para secar junto às demais

tipos de fôrmas da loiça de barro aguardando
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fôrmas.

a secagem. Ao fundo loiça acabada
aguardando a queima e loiça queimada.

Após um dia de secagem se inicia a próxima etapa do processo de
manufatura das loiças, em que as fôrmas são abertas, o que quer dizer que as
vasilhas começam a adquirir o seu formato final. Este intervalo de tempo para
secagem nesta época do ano, o verão, corresponde ao limite máximo de tempo
desejável, pois, do contrário, as fôrmas racham ao serem manipuladas29. Com
um dia de secagem as fôrmas adquirem um ponto em que a maleabilidade do
barro ainda é possível; este ponto pode ser definido como uma etapa anterior à
conhecida por artesãos como ponto de couro30. Antes deste intervalo as fôrmas
ainda estão encharcadas, por assim dizer, o que impede que as mesmas
tenham suas formas transformadas e sejam abertas. É possível notar que a
escolha do momento correto para a abertura das fôrmas influi nas
características de performance das vasilhas, impedindo deformidades (no caso
de um tempo de secagem inferior) e/ou rachaduras (no caso de um tempo de
secagem superior).
Na etapa de abrir a loiça, as loiceiras começam a utilizar alguns
instrumentos para a confecção das mesmas, como o pau de alisar, a paieta de
caco de cuia, o ferro e o pano31.

29

No inverno, época úmida e chuvosa, este intervalo aumenta para dois dias.
Ponto de couro, ou dureza do couro é definido pela literatura em arte e artesanato como um
estado em que a argila está parcialmente endurecida, embora ainda preserve umidade
(CHAVARRÍA, 1997, p. 187) e pode ser definido também como um dos três estágios de
secagem das argilas. Segundo Andrade (1995, p. 20-21) o processo de secagem de peças
cerâmica ocorre em três etapas, num período de aproximadamente sete dias. A primeira etapa
dura em torno de 12 horas e a peça encolhe entre 5 a 7%. A segunda etapa dura dois dias e
meio, aproximadamente, e a peça termina o processo de contração. Entre o terceiro e o sétimo
dia a peça continua eliminando água, embora não sofra mais contrações. O ponto de couro
está inserido nesta última etapa de secagem. O ponto que estamos descrevendo se insere
entre a primeira e a segunda etapa de secagem, pois as fôrmas ainda estão eliminando água e
a manipulação ainda é possível.
31
A confecção do pau de alisar já foi descrita anteriormente. A paieta de caco de cuia é feita de
forma similar, porém com pedaços de cabaça, que são cortados de variados tamanhos,
dependendo do uso, isto é, do tamanho da vasilha que será alisada. De forma geral, os cacos
de cuia são cortados com o serrote e tem as bordas arredondadas com uma faca. O ferro, ou
faca como também é chamado, é qualquer pedaço de metal, muitas vezes proveniente de
ferros velhos, ou mesmo antigas facas. O pano utilizado geralmente é o jeans, por ser de fácil
acesso, de maior durabilidade e mais mole e, por isso, próprio para acertar o beiço, embora
sejam usados também pedaços de couro, em geral aproveitados de luvas de E.P.I.s velhas (é
provável que originalmente todos os panos de alisar fossem pedaços de couro, já que este uso
resiste em comunidades de outros municípios, como o Rodrigues, em Belo Jardim, e que esta
tenha sido uma adaptação decorrente da escassez deste recurso).
30
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A loiceira inicia o processo de abrir as panelas umedecendo a superfície
superior externa da fôrma (o que corresponde ao seu bojo superior), próximo à
boca da mesma, e segurando o ferro com a mão direita, posicionando-o
perpendicularmente e levemente inclinado junto à peça, segue alisando e
raspando levemente esta parte com movimentos de vai e vem diagonais,
apenas arrastando e deslocando o barro da superfície de um lado para o outro,
sem que ele seja retirado (Figura 3.92).
Na

sequência,

corta

levemente o beiço da fôrma, com
o ferro ou, dependo da forma,
com

as

indicador

unhas
e

direita32,

dos

médio

dedos

da

como

mão

descrito

anteriormente para o processo
de

formar,

deixando-o

mais

plano. Dependendo do tipo de
Figura 3.92 – Abrir a loiça

fôrma este processo de corte e

(Desenho: Erêndira Oliveira)

acerto do beiço antecede o
alisamento e a raspagem inicial
com o ferro, especialmente no
caso de formas abertas, como
pratos, tachos e tigelas.
Findada esta etapa, no
próximo passo há uma diferença
entre o processo de abrir as
panelas – ou qualquer outra
forma de boca constrita – e o
das

Figura 3.93 – Abrir a loiça
(Desenho: Erêndira Oliveira)

demais

vasilhas,

como

tigelas, pratos e tachos – que
são formas de boca aberta.

Isso porque, ao contrário das demais, as panelas, embora possuam boca

32

O ferro tende a ser mais utilizado para cortar as fôrmas de formas com boca aberta, como
tigelas, tachos e pratos, ao passo que as unhas dos dedos indicador e médio são mais
utilizadas para cortar o beiço das fôrmas de formas com boca constrita, como as panelas.
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constrita, tem um contorno infletido próximo à boca. Deste modo, nesta etapa,
para abrir a fôrma das panelas a loiceira curva a borda próximo ao beiço,
utilizando um pano molhado com água (Figura 3.93). Ela posiciona o pano
dobrado acima do beiço, envolvendo-o e segurando-o, e vai girando a fôrma de
fora para dentro, enquanto curva a borda para fora, deixando-a em posição
vertical. Como dito, esta etapa ocorre apenas nas fôrmas de panelas.
A loiceira, então, começa o processo de abrir propriamente dito, isto é de
expandir lateralmente as paredes da fôrma, estreitando-as, dando forma às
vasilhas e aumentando os seus volumes. Para isso ela utiliza uma ou mais
paietas de caco de cuia, cujos tamanhos e formatos empregados dependem do
tamanho da fôrma, bem como da porção da mesma que se pretende alisar
(superior, central ou inferior) e, desta maneira, durante este processo ela pode
trocar de paieta tantas vezes quantas julgar necessárias33.
Com a mão direita, então,
a loiceira vai passando a paieta
na face interna das paredes da
fôrma,

com

movimentos

horizontais, de fora para dentro,
enquanto com a mão esquerda
vai girando a fôrma de dentro
para fora (Figura 3.94).

Figura 3.94 – Abrir a loiça
(Desenho: Erêndira Oliveira)

A loiceira principia este movimento na porção superior das fôrmas,
abrindo os ombros e, na medida em que estes vão se expandindo lateralmente
e reduzindo a espessura das paredes, ela conduz a paieta no sentido da
porção inferior e da base das mesmas (para abrir o meio e para abrir a parte de
baixo), de modo que a fôrma vai paulatinamente ganhando os contornos de

33

Quando acompanhamos a produção de Dona Maria das Panelas, a loiceira possuía quatro
tipos de paieta, cada um com uma função e um formato diferente, sendo algumas mais planas
e alongadas e outras mais curvas e arredondadas, a saber: 1 paieta para abrir os ombros; 1
paieta para abrir o meio; 1 paieta para abrir a parte de baixo; e 1 paieta para dar acabamento.
Todas elas utilizadas apenas na face interna das vasilhas. No entanto, cada loiceira tem uma
forma de abrir e cada uma utiliza a quantidade de paietas que desejar; algumas utilizam
apenas uma ou duas.
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uma vasilha mais buxuda e de altura reduzida, quando comparada às fôrmas
iniciais. Algumas vezes, assim como no processo de formar, é necessário dar
alguns socos na base, para facilitar a expansão das paredes e a redução da
espessura da base quando do uso da paieta, uma vez que este movimento
promove uma reorganização destas partículas do barro. Vale dizer que na
porção inferior da fôrma, na base, o movimento da paieta ainda é de fora para
dentro, mas em diversos sentidos.
Enquanto a loiceira abre as panelas é possível observar que as fôrmas
vão ganhando um aspecto similar ao de um cogumelo, com uma espécie de
pedestal ou pedúnculo, e que, na medida em que segue abrindo a porção
inferior e, às vezes, socando, este pedestal vai desaparecendo e a vasilha
passa a ter uma forma mais globular.
Importante notar que estes movimentos, ao mesmo tempo em que
expandem as paredes e dão forma final às vasilhas, permitem a regularização
e o alisamento da superfície da face externa das mesmas. Tanto é que, mesmo
depois das fôrmas terem sido completamente abertas e as vasilhas já estarem
com seu aspecto formal final, as loceiras prosseguem alisando com uma paieta
específica para o acabamento interno das vasilhas, seja ainda nesta etapa ou
nas demais.
Este tipo de alisamento interno com a paieta de caco de cuia, assim
como o alisamento com os dedos, relatado na descrição do processo de
formar, também gera resíduos de barro que, neste caso, ficam acumulados nos
bordos do caco e são constantemente retirados pela loiceira e reservados para
novas misturas, em novas pisas do barro. Retirando estes resíduos a loiceira
garante a eficiência do utensílio e aumenta a sua vida útil, que no caso das
paietas dura aproximadamente um mês de uso constante, se as cuias ou
cabaças que as originaram forem fortes, ou 15 dias, caso sejam fracas
(condição que, segundo a loiceira, só é possível reconhecer depois que as
mesmas são colocadas em uso). Igualmente, a loiceira limpa constantemente
o ferro, com o mesmo objetivo, no entanto, este costuma durar mais tempo, em
torno de quatro meses, sendo substituído apenas quando fica muito fino.
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Finalmente,

a

loiceira

inicia o acabamento da etapa de
abrir as panelas acertando o
beicinho, através do uso do pano
molhado, de forma similar ao
acima descrito (Figura 3.95).
Assim, envolve e segura o beiço
com o pano dobrado e gira a
vasilha de dentro para fora, ao
mesmo tempo em que gira o
Figura 3.95– Abrir a loiça
(Desenho: Erêndira Oliveira)

pano

no

sentido

oposto

e,

depois, gira apenas o pano em
movimentos de vai e vem.

As vasilhas são, então, cobertas com sacos plásticos ou de ráfia para
que a secagem ocorra de forma gradativa, tal como já descrito ao final da etapa
de formar.
Importante dizer que a loiceira constantemente joga água na tábua de
apoio, para que seja possível girar a loiça durante a execução dos movimentos
da etapa de abrir
Todo este processo de abrir as panelas dura em torno de 5 minutos,
dependendo do tamanho das fôrmas e, por conseguinte, das vasilhas.
Assim como o registrado durante o processo de formar, durante a etapa
de abrir as loiceiras também retiram as pedrinhas e os cacúlos grandes que
encostam e sobram nos dedos das loiceiras, ou que “batem” na paieta no
momento do alisamento, pelos mesmos motivos já apontados. A diferença é
que neste momento, devido ao fato das vasilhas já estarem mais secas, o ato
de retirar essas pedrinhas e esses cacúlos faz com que, algumas vezes, se crie
pequenos buracos nas paredes das vasilhas – alguns deles chegando a
transpassá-las – que são imediatamente tampados com os resíduos de barro
resultantes dos alisamentos.
Nota-se também que no processo de abrir as panelas, o molhar a
superfície e o arrastar o barro, seja com o ferro, com a paieta ou com o pau de
alisar, como veremos adiante, são processos que produzem resultados
similares na superfície das vasilhas e que, desta forma, possuem algumas
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implicações para o estabelecimento de correlatos arqueológicos que serão
abordados no Capítulo 5.
Ainda com relação à etapa de abrir as panelas observamos que algumas
formas abertas, como as tigelas, quando possuem dimensões aumentadas, ou
maiores do que as comumente confeccionadas, também tem o beiço virado
com o uso do pano, assim como as panelas.

Figura 3.96 – Início do processo de abrir: a

Figura 3.97 – Dona Maria das Panelas acerta

loiceira alisa a face externa do bojo superior

o beicinho cortando com as unhas dos dedos

da fôrma com o ferro.

da mão direita.

Figura 3.98 – Uso do pano molhado para

Figura 3.99 – Com a paieta de caco de cuia a

curvar a borda, tornando-a infletida.

loiceira abre a panela, iniciando pelo bojo
superior.
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Figura 3.100 – Com a paieta de caco de cuia

Figura 3.101 – Dona Maria das Panelas

a loiceira segue abrindo a panela, entre o bojo

segue abrindo o meio da vasilha.

superior e a metade da vasilha. Nota-se a
aparência de cogumelo que a mesma ganha
nesta etapa.

Figura 3.102 – A loiceira soca o interior da

Figura 3.103 – Após ter concluindo a abertura

vasilha, para dar prosseguimento a abertura

da vasilha, Dona Maria prossegue o

junto à porção inferior e à base da vasilha.

alisamento da face interna em toda a vasilha
com a paieta de caco de cuia.

Figura 3.104 – A loiceira alisa a face interna,

Figura 3.105 – Detalhe do movimento das

junto ao beicinho, acertando o mesmo com as

mãos durante o alisamento com a paieta de
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mãos, também procurando por imperfeições

caco de cuia, próximo à base.

no alisamento e por pedrinhas e cacúlos.

Figura 3.106 – Detalhe do movimento das

Figura 3.107 – Alisamento e acerto da boca e

mãos durante o alisamento com a paieta de

do beicinho com o uso do pano.

caco de cuia, próximo à borda.

Figura 3.108 – Detalhe do movimento das

Figura 3.109 – Detalhe das linhas horizontais

mãos no momento do acerto do beicinho com

e paralelas obtidas pelo processo de

o pano.

alisamento da face interna com a paieta de
caco de cuia.

Figura 3.110 – Tipos de paietas de caco de

Figura 3.111 – Exemplo do início da etapa de

cuia: um para abrir os ombros; um para

abrir uma tigela. Observa-se o tipo de fôrma
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abrir o meio; um para abrir a parte de

mais aberta.

baixo; e um para dar acabamento.

Figura 3.112 – Exemplo de início de processo

Figura 3.113 – Exemplo de início de processo

de abrir um prato, ou assadeira ou papeiro

de abrir um prato, pela loiceira Dona Fofa.

(todos com a mesma forma).

Figura 3.114 – Dona Fofa abrindo um pote

Figura 3.115 – A loiceira Dona Fofa abrindo

(que possui fôrma similar as das panelas).

uma tigela.
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Figura 3.116 – Dona Maria das Panelas

Figura 3.117 – Panelas e tigelas abertas em

armazenando as loiças abertas para aguardar

processo de secagem.

a secagem e a última etapa de produção.

Após um dia de secagem tem início a terceira e última etapa do
processo de levantar as panelas, o acabamento, que se subdivide em rapá,
alisar (com o pau e com a paieta) botar as asinhas, acertar o beicinho, rapá o
pé e tapar os buraquinhos. Grosso modo, todas as etapas de acabamento
observadas, com exceção do rapá o pé, são executadas no mesmo dia (para
rapá o pé é necessário aguardar mais um dia de secagem).
Assim como no intervalo de secagem entre o formar e o abrir, no período
do verão um dia é suficiente para enxugar a vasilha depois de abri-las, antes
de iniciar o acabamento34. Neste estágio de secagem não é mais possível
modificar as formas das vasilhas, pois embora elas ainda estejam
desidratando, não há mais contração e a maior parte delas já adquiriu o ponto
de couro. Na verdade, o ponto de secagem descrito parece se inserir entre
segunda e a terceira etapas de secagem, quando a peça começa a adquirir o
ponto de couro35. O que notamos é que, quando a loiceira inicia a etapa de
acabamento algumas peças ainda estão sofrendo contrações, ao passo que
outras não, embora ainda estejam perdendo água. Em outros casos, as bases
de algumas delas ainda estão bem úmidas e sofrendo contrações, já que
praticamente mantém a grossa espessura das fôrmas, que só serão afinadas
durante a próxima etapa de acabamento. O calor e a baixa umidade relativa do
ar aceleram muito o processo de secagem e talvez por isso ocorram estas
variações nas peças, ou na mesma peça. Acreditamos que as peças estejam
34

Já no inverno são necessários de dois a três dias para que a secagem seja completa.
Para maiores informações sobre tempos e estágios de secagem de peças em argila ver
Chavarría (1997, p. 187) e Andrade (1995, p. 20-21).
35
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nesta fase de secagem, pois em algumas a manipulação ainda é possível,
sobretudo da base. E naquelas em que não é possível e que, portanto,
estariam em ponto de couro, a loiceira utiliza artifícios, como molhar e/ou
acrescentar mais barro a superfície externa, para facilitar o alisamento e a
manipulação, quase que constantemente, como veremos adiante.
Inicialmente a loiceira umedece toda a superfície externa da loiça,
sobretudo a porção superior, pela qual inicia o processo de acabamento. Ela
aplica uma grande quantidade de água na loiça, depositando-a com ambas as
mãos e espalhando sobre toda a superfície da face externa.
Após umedecer bem a loiça, a loiceira começa a rapá a superfície da
face externa com o ferro.
Começando pela porção
inferior, junto à base – embora a
excetue – ela inclina a vasilha
para o lado, sustentando-a com
a mão esquerda no seu interior e
deixando a boca voltada para o
seu corpo, e segurando o ferro
com a mão direita, posicionado
de

forma

superfície

perpendicular
e

à

ligeiramente

inclinado, corta o barro mais
superficial
Figura 3.118 – Rapá a loiça com ferro (dar
acabamento)

com

movimentos

diagonais, de baixo para cima,
retirando uma película ressecada

(Desenho: Erêndira Oliveira)

de

barro,

de

aproximadamente

2

a

4mm
(Figura

3.118).
Ela repete estes processos de umedecer e de rapá a superfície na
porção do meio e na porção superior da loiça, nos ombros e junto à boca. Em
geral, esta etapa é repetida por três vezes, uma para cada porção da vasilha,
embora a loiceira possa repeti-la tantas vezes quantas julgar necessárias. Há
uma diferença sutil entre o sentido do movimento realizado na porção inferior e
média, com o da porção superior. Nesta última a loiceira não chega a inclinar a
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vasilha e movimenta o ferro horizontalmente, em movimentos de vai e vem,
mas mais arrastando o barro de um lado ao outro, tal como na etapa de abrir,
do que retirando a película de barro, que por esta razão cria um resíduo muito
menor. Esta diferença de sentidos entre o rapá a porção inferior e a porção
superior, provavelmente, se deva a adequação do movimento em cada uma
destas porções, buscando uma maior facilidade na execução dos mesmos.
Isso resulta numa espessura diminuta da porção inferior, em relação à porção
superior, e têm implicações no estabelecimento de correlatos arqueológicos,
como veremos no Capítulo 5.
Algumas vezes, se a loiça já estiver muito seca, em ponto de couro, fase
em que não é possível executar a ação de rapá devido à dureza da superfície,
além de umedecer a face externa com água, a loiceira aplica uma camada de
barro umedecido sobre a superfície que será rapada e, só então, inicia o
processo de rapá. Na maior parte das vezes, quando isso acontece, ao invés
de retirar a película ressecada formada durante o processo de secagem
enquanto a loiceira rapa a loiça, o que ocorre é que este barro passa a ser
espalhado e redistribuindo sobre toda a superfície, formando uma espécie de
película, uma camada sobreposta à camada superficial original. Esta
constatação permitiu uma reflexão mais apurada sobre a análise de
tratamentos de superfície em vestígios cerâmicos arqueológicos, necessária
para o estabelecimento de correlatos arqueológicos, como veremos no
Capítulo 5.
É no curso da ação de rapá a loiça que são retirados a maior parte das
pedrinhas e dos cacúlos grandes que, como já dissemos, comprometem
algumas características de performance das mesmas, e que também são
removidos nas etapas anteriores. Isso porque, durante o movimento de rapá, o
ferro toca estas pedrinhas e cacúlos, e estes acabam sobressaindo para
superfície e se desprendendo sozinhos, ou então são retirados se perfurando
as paredes da loiça junto às pedrinhas, com a ponta do ferro, e são excluídos.
Estes movimentos provocam pequenos buracos nas paredes das loiças, sendo
que alguns deles chegam a atravessá-las.
Como pudemos observar, a ação do ferro sobre a superfície da face
externa das vasilhas é mais eficiente do que a paieta de caco de cuia, ou o pau
de alisar, na retirada destes elementos antiplásticos naturais.
162

Além disso, a ação do ferro também causa, em certa medida, uma
reorientação e reorganização destas partículas minerais, como as pedrinhas
(de quartzo, por exemplo, que são maiores e em maior quantidade) e os
cacúlos, localizadas mais superficialmente na paredes da loiça, que ficam
agrupadas paralelamente, de forma diagonal. Uma observação atenta da
superfície de cacos cerâmicos arqueológicos pode constatar tal orientação,
como veremos no Capítulo 5.
A

fim

buracos

e

de

corrigir

imperfeições

os
que

ficaram na superfície das loiças
devido à retirada de pedrinhas e
cacúlos, a loiceira aplica uma
pequena quantidade de rapa
nestes buraquinhos, isto é, dos
resquícios de barro obtidos com
os alisamentos com a paieta e o
Figura 3.119 – Alisar a loiça e tapar os buraquinhos
(dar acabamento)
(Desenho: Erêndira Oliveira)

pau e as raspagens com o ferro,
como

já

dito

anteriormente

(Figura 3.119).

Segurando o barro bem umedecido com as pontas dos dedos indicador
e polegar da mão direita, ela o arrasta de um lado ao outro com o polegar,
preenchendo completamente todos os buraquinhos. Depois ela regulariza a
superfície da vasilha rapando o ferro ou alisando com o pau de alisar – ambos
utilizados com movimentos de vai e vem –, dependendo da etapa do
acabamento que está sendo executada.
As rapas resultantes do ato de rapá a loiça permanecem grudadas no
ferro e precisam ser constantemente retiradas, garantindo assim, a eficiência
deste instrumento.
Também durante esta etapa, assim como nas já descritas, em alguns
momentos a loiceira soca o fundo da vasilha, na face interna, tanto para
arredondá-lo como para diminuir sua espessura.
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Após

rapá

a

loiça

a

loiceira começa a alisar a face
externa com o pau de alisar.
Para isso ela, mais uma vez,
umedece

toda

a

superfície

externa da vasilha, espalhando a
água

com

as

mãos.

Na

sequência, segura a loiça com a
mão esquerda na borda, pela
face interna, mantendo-a em pé
Figura 3.120 – Alisar a loiça com pau de alisar (dar
acabamento)
(Desenho: Erêndira Oliveira)

ou inclinando-a para seu lado
dependendo

do

tamanho

da

vasilha36;

E fricciona o pau de alisar em movimentos de vai e vem diagonais,
começando pela porção inferior da loiça (Figura 3.120), regularizando e
alisando a superfície.
Tal como ocorre na etapa de rapá, a loiceira reproduz este movimento
em cada uma das porções das vasilhas, sempre umedecendo a superfície, e
quantas vezes julgar necessárias. Similarmente, também neste caso é possível
notar uma diferença entre os movimentos realizados na porção inferior das
vasilhas e os realizados na porção superior, próximo à boca, já que estes
últimos possuem uma orientação horizontal.
A fim de realizar o alisamento em toda a face externa, a loiceira precisa
seguir girando a loiça e, para isso, ela joga água na tábua constantemente.
Importante notar que no alisamento com o pau próximo à boca das
vasilhas, devido à curva da inflexão da borda, isto é, à mudança de direção do
contorno da vasilha, é gerado um acúmulo de barro neste ponto de inflexão,
que se caracteriza como uma linha de depósito de barro entre o corpo e a
borda da loiça. Esta linha foi observada em alguns dos vestígios arqueológicos
cerâmicos analisados, cujos resultados foram apresentados no Capítulo 2.

36

Vasilhas maiores dificultam este tipo de manipulação, então são alisadas em pé, apoiadas na
tábua. Já vasilhas menores são alisadas mais facilmente quando tem seu eixo inclinado para
dentro, em direção ao corpo da loiceira.
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Além de alisar a face externa das paredes da loiça, a loiceira também
regulariza a face interna do beiço com o pau de alisar. Ela segura o pau
verticalmente na palma da mão, prendendo-o entre os dedos polegar e anelar,
e posicionando os dedos indicador e médio na borda da vasilha, prendendo-a
e, desta forma, passa a lateral do pau no beiço, em movimentos de vai e vem,
horizontais e paralelos (Figura 3.137).
Algumas vezes, em algumas vasilhas, a loiceira alterna entre o rapá com
o ferro e o alisar com o pau, dependendo da porção da vasilha com a qual está
trabalhando. Assim, se principia a etapa rapando a porção inferior logo na
sequência alisa com o pau, antes de rapá a porção superior. Porém este
comportamento se caracteriza como uma exceção. A regra é primeiro rapá com
o ferro toda a superfície da loiça para, só depois, alisar com o pau.
Vale dizer ainda que, assim como procede com o ferro, a loiceira limpa o
pau de alisar constantemente, retirando os resquícios de barro, as rapas, com
as mãos ou mergulhando-o na água, garantindo que o instrumento mantenha
suas características de performance. Um pau de alisar costuma durar
aproximadamente quatro meses.
Antes de inserir as asas e acertar o beicinho a loiceira alisa, novamente,
a face interna das vasilhas utilizando a paieta de caco de cuia, que é
umedecida em água para esta finalidade. Neste momento, ela também retira
algumas pedrinhas e cacúlos grandes, que esbarram na paieta, com a ponta do
ferro, preenchendo com a rapa o buraco formado e alisando novamente com a
paieta, até regularizar totalmente a superfície.
A loiceira realiza as etapas de rapá com o ferro e alisar com o pau de
alisar em todas as loiças abertas para, a partir daí, voltar em cada peça e dar
continuidade à primeira etapa processo de acabamento botando as asinhas e
acertando o beicinho.
Importante ressaltar que antes de botar as asinhas a loiceira,
novamente, alisa a face interna com a paieta de caco de cuia umedecida,
retirando quaisquer rebarbas e regularizando a superfície.
Em seguida ela seleciona um novo bolo de barro – que possui uma
mistura diferente do barro utilizado para o corpo das vasilhas37 – e o amassa
37

Para as asinhas a loiceira faz uma nova mistura, acrescentando mais barro vermelho.
Segundo Dona Maria das Panelas, a adição do barro vermelho a mistura do preto e do
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misturando a pasta e procurando por pedrinhas e cacúlos que são retirados
com as pontas dos dedos.
Ela, então, faz uma nova arrudia, que é dividida em duas metades, e
cada uma destas é posicionada na porção superior da panela, acima do ombro.
Não há nenhuma intervenção na superfície das paredes e/ou das arrudias no
sentido de facilitar a aderência das asinhas.
Prosseguindo, a loiceira
adere

a

asa

na

parede

pressionando a arrudia entre o
polegar e o indicador da mão
direita,

num

movimento

de

beliscos sucessivos, no sentido
de dentro para fora (Figura
3.121). E mantendo os dedos na
mesma posição e exercendo a
Figura 3.121 – Botar as asinhas na loiça (dar

mesma pressão, os arrasta para

acabamento)

dentro e para fora, repetindo

(Desenho: Erêndira Oliveira)

este vai e vem até que a asa
esteja completamente alisada.
Após alisar a asa apenas
com os dedos a loiceira repete o
movimento usando o pano. Ela
mergulha

o

deixando-o

pano
bem

na

água,

molhado,

e

envolve a asinha com o mesmo,
alisando-a com movimentos de
vai e vem (Figura 3.122).
Figura 3.122 – Botar as asinhas na loiça (dar
acabamento)
(Desenho: Erêndira Oliveira)

Toda

esta

mesma

sequência é repetida na outra

vermelho é necessária porque sendo ele um barro fraco impede que as asas se quebrem
durante a queima (o que acontece em misturas iguais, ou com uma maior quantidade de preto).
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asa.
Concluído o alisamento, a
loiceira retira as rebarbas da
extremidade da asinha passando
a ponta do dedo indicador nas
mesmas, de fora para dentro,
formando uma espécie de meio
arco na ponta da asa.
Para finalizar esta etapa,
a loiceira, então, passa o mesmo
pano molhado no beicinho da
Figura 3.123 – Acertar o beicinho da loiça (dar
acabamento)

panela, com movimentos de vai
e vem horizontais, tornando-o

(Desenho: Erêndira Oliveira)

liso e sem rebarbas (Figura
3.123).
Ainda com relação ao acerto do beiço é importante dizer que o uso do
pano não é regra, tendo em vista que em algumas vasilhas a loiceira opta pela
regularização do mesmo utilizando apenas os dedos da mão umedecidos,
passados por ele em movimentos de vai e vem. Pelo que pudemos notar, o uso
do pano é mais frequente em vasilhas cujo alisamento do beiço durante o
processo de manufatura não adquiriu características de performance estéticas
desejáveis, isto é, não ficou liso o suficiente, aos olhos da loiceira.
Toda esta etapa de acabamento, que compreende rapá com ferro, alisar
com pau, botar a asinha e acertar o beicinho dura aproximadamente 7 minutos.

Figura 3.124 – A loiceira umedece a face

Figura 3.125 – Dona Maria das Panelas

externa da tigela.

começa a rapá com o ferro a porção inferior
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da tigela.

Figura – Detalhe do ferro rapando a loiça. É

Figura – A loiceira soca o fundo da tigela

possível observar a orientação do barro na

durante o processo de rapá.

superfície e os buracos causados pelas
pedrinhas e pelos cacúlos retirados.

Figura 3.126 – Detalhe das mãos da loiceira

Figura 3.127 – A loiceira rapa a porção

umedecendo a porção superior da tigela para

superior da tigela.

iniciar a etapa de rapá.

Figura 3.128 – Com a ponta do ferro são

Figura 3.129 – Detalhe do buraco causado

retiradas as pedrinhas e os cacúlos muito

pela retirada de uma pedrinha ou cacúlo.

grandes.
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Figura 3.130 – A loiceira tampa o buraco

Figura 3.131 – E espalha a rapa por toda a

com a rapa de barro.

superfície, alisando com o ferro.

Figura 3.132 – A loiceira umedece novamente

Figura 3.133 – Alisamento da porção inferior

a tigela para começar a alisar com o pau de

da tigela com o pau de alisar, em movimentos

alisar.

de vai e vem diagonais.

Figura 3.134 – Alisamento da porção superior

Figura 3.135 – Depois de rapá e alisar com o

da tigela (no ombro e acima dele) com o pau

pau todas as loiças, a loiceira volta a alisar a

de alisar, em movimentos de vai e vem

face interna da panela com a paieta de caco

horizontais.

de cuia.
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Figura 3.136 – Detalhe do alisamento da face

Figura 3.137 – Detalhe do alisamento da face

externa com o pau, próximo à boca, gerando

interna do beiço com o pau de alisar.

uma linha de barro junto ao ponto de inflexão
da borda da panela.

Figura 3.138 – A loiceira amassa um novo

Figura 3.139 – A loiceira confecciona a

bolo de barro para fazer as arrudias, e retira

arrudia para fazer a asa.

pedrinhas e cacúlos.

Figura 3.140 – A loiceira posiciona a arrudia

Figura 3.141 - Posicionamento das arrudias

no local da asa.

no local da asa.
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Figura 3.142 – Adesão da asa com beliscos

Figura 3.143 – Alisamento da asa com os
dedos.

Figura 3.144 – Alisamento da asa com o

Figura 3.145 – Detalhe das asas e parede da

pano.

panela umedecidas pelo pano molhado.

Figura 3.145 – Retirada das rebardas da

Figura 3.146 – Acerto do beiço com o pano

extremidade da asa com a ponta dos dedos.

molhado.
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Figura 3.147 – Ferros e paus de alisar

Figura 3.148 – Armazenamento da loiça

utilizados por Dona Maria das Panelas.

depois da primeira etapa de acabamento.

Após mais um dia de secagem durante o verão, quando todas as
vasilhas, bem como todas as porções das mesmas, já estão bem enxutas e se
encontram em ponto de couro a loiceira principia a última etapa de
acabamento, a saber: rapá o pé38.
Para executar esta etapa do acabamento, a loiceira se vale do ferro,
bem como do pau de alisar.
Emborcando a panela no
colo e deixando a base da
vasilha virada para cima, ela
rapa o pé, isto é, corta as quinas
e arestas do fundo, segurando o
ferro

com

a

mão

direita

e

utilizando a mão esquerda como
apoio. Ela executa esta etapa
com movimentos paralelos, de
fora para dentro, acompanhando
Figura 3.124 – Rapá o pé da loiça com o ferro (dar

a

curvatura

da

vasilha,

de

acabamento)

maneira que a base vá ficando,

(Desenho: Erêndira Oliveira)

pouco a pouco, arredondada,
convexa (Figura 3.124).

38

Assim como já descrito para as demais etapas de manufatura, no período do inverno são
necessários mais dias para a secagem (em torno de 2 a 3 dias).
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Ainda que as vasilhas estejam muito secas, nesta etapa a loiceira não
umedece a superfície, pois, do contrário, o ferro pode atravessar a peça e
retirar o fundo completamente.
Durante a rapa do pé da loiça, são retiradas as pedrinhas e os cacúlos
grandes, da mesma forma já descrita na etapa anterior, de rapá as paredes.
Similarmente ao que ocorre em relação à variação de espessura entre a porção
inferior e a porção superior das vasilhas – sendo as primeiras mais finas do que
as segundas –, os pés, isto é, as bases costumam ficar com uma espessura
reduzida em relação às paredes39. Isto, porque, não é possível ter muito
controle da profundidade com que o ferro corta o pé, tendo em vista que as
vasilhas permanecem emborcadas durante este processo. Tanto é que, mesmo
com as vasilhas secas é possível que sejam atravessadas pelo ferro, ou então
que algumas das pedrinhas e cacúlos retirados provoquem perfurações na
base. Por esta razão que, ao terminar de rapá o pé, a loiceira verifica o interior
da loiça, procurando por indícios de que as paredes estejam muito finas, ou
mesmo perfuradas, e preenche estes espaços com as rapas umedecidas.
Somente após rapar o pé e verificar o interior de todas as vasilhas que a
loiceira passa para o próximo passo, que é alisar o fundo, isto é, a face externa
da base, com o pau de alisar.
Para

tanto,

a

loiceira,

inicialmente, umedece todo o
fundo da loiça, esfregando as
duas

mãos

superfície.
começa

Em
a

buraquinhos

molhadas

na

seguida

ela

preencher

os

formados

pela

retirada das pedrinhas e dos
cacúlos com o barro das rapas
Figura 3.125 – Alisar a loiça e tapar os buraquinhos

umedecidas e, na sequência,

(dar acabamento)

esfrega este barro sobre todo o

(Desenho: Erêndira Oliveira)

39

Já foi observado que a espessura reduzida das paredes contribui para o aumento da
condutividade térmica, isto é, da capacidade de aquecimento das vasilhas (SCHIFFER ;
SKIBO, 1995) e, portanto, é uma característica de performance desejável para recipientes cuja
função é a cocção, como é o caso das panelas e tigelas.
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fundo, usando ambas as mãos.
Feito isso, a loiceira levanta a vasilha, deixando-a de lado, com a boca
voltada para o seu lado esquerdo e, enquanto a segura com a mão esquerda
por dentro, com a mão direita passa o ferro inclinado sobre toda a superfície,
em movimentos de vai e vem horizontais e paralelos, apenas na parte do fundo
que está mais acima e, portanto, mais próxima da visão da loiceira. Conforme
conclui o alisamento neste pedaço, gira a vasilha, de dentro para fora, a fim de
alisar as demais partes (Figuras 3.1133 e 3.134). A vasilha é girada, em
média, quatro vezes, até que todas as partes do fundo estejam rapadas e
alisadas (o que acaba formando linhas de alisamento quadradas com o meio
não alisado, como podemos observar na Figura 3.134) e, por fim, a loiceira
passa o ferro da mesma maneira na parte central do fundo (no meio do
quadrado de alisamento formado).
Depois que as rapas de barro são completamente espalhadas e que a
superfície está mais seca, ela umedece o fundo novamente, passando a mão
molhada, e repete este alisamento com o ferro por, pelo menos, mais uma vez.
Mais do que alisar e regularizar a superfície, este movimento desloca e
arrasta o barro de um lado ao outro, permitindo que todos os buracos e os
poros abertos pelo ato de rapar sejam fechados, o que, de certa forma, diminui
a porosidade e aumenta a impermeabilidade da loiça, que são características
de performance desejáveis em vasilhas de cocção, uma vez que contribuem
para o aumento da condutividade térmica40.
Concluindo o alisamento com o ferro, a loiceira posiciona a peça de lado
novamente, com a boca voltada para o seu lado direito, e volta a alisar a face
interna com a paieta de caco de cuia, embora, desta vez, sem umedecê-la,
incorporando as rapas que tinha sido adicionadas para tampar os buraquinhos.
Alisar sem umedecer a vasilha e/ou a paieta provoca determinados traços na
superfície como a criação de um pseudopolimento. Este pseudopolimento é
gerado pelo atrito da paieta seca em contato com o barro seco da loiça em
ponto de couro. Tendo em vista que a intenção da loiceira não é polir a
superfície da vasilha – seja esta interna ou externa –, este pseudopolimento
deixa alguns traços visíveis em pequenos espaços da superfície – como linhas

40

Este tipo de correlato físico-químico já foi observado por Schiffer e Skibo (1995).
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espessas e paralelas – e não em toda a vasilha e, além disso, tais traços são
observáveis, na maioria das vezes, apenas enquanto as vasilhas ainda estão
cruas – embora apareçam, raramente, quando a vasilha já foi queimada. Esta
observação tem implicações no estabelecimento de correlatos, como veremos
no Capítulo 5.
Finalmente,
conclui

o

a

loiceira

processo

de

acabamento alisando o fundo
com o pau de alisar. Para isso,
ela emborca mais uma vez a
panela, deixando o fundo virado
para

cima,

e

umedece

a

superfície, esfregando ambas as
mãos molhadas. Então, passa o
pau de alisar com a mão direita,
em movimentos de vai e vem
Figura 3.126 – Alisar a loiça com o pau de alisar (dar
acabamento)
(Desenho: Erêndira Oliveira)

horizontais
maneira

e

paralelos,

semelhante

a

de
que

utilizou o ferro anteriormente
para alisar o fundo da loiça.

Só que, neste caso, a loiceira segue alisando de parte de cima até a
metade do fundo da vasilha e, só depois disso, gira a peça de dentro para fora
para alisar as outras quatro partes. E segue alisando o pé da loiça com o pau
até a que a superfície esteja completamente lisa e seca novamente.
Assim como ocorre todas as vezes que a loiceira alisa a superfície, seja
com o ferro, com o pau ou com a paieta, também agora ela retira as pedrinhas
e os cacúlos. Tais preocupação e operação denotam um grande cuidado em
garantir a manutenção de características de performances funcionais (como a
condutibilidade térmica, já apontada anteriormente) e estéticas da loiça (como
o alisamento perfeito e impecável, assegurando uma superfície sem furinhos).
Todo processo de acabamento do pé da loiça dura entre oito e nove
minutos aproximadamente.
A loiça é então armazenada descoberta para que termine de enxugar,
aguardando a próxima etapa: a queima.
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Figura 3.127 – A loiceira começa a rapá o pé

Figura 3.128 – Aspecto da panela com o

da tigela com o ferro.

fundo arredondado, ao final da etapa de rapá
o pé da loiça.

Figura 3.129 – Na sequência a loiceira cobre

Figura 3.130 – A loiceira umedece o fundo da

os buracos e aumenta a espessura do fundo

tigela com ambas as mãos.

acrescentando o barro das rapas.

Figura 3.131 – Dona Maria cobre os buracos

Figura 3.132 – A loiceira espalha o barro das

e poros com as rapas de barro.

rapas por toda a superfície do fundo da loiça.
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Figura 3.133 – E inicia o alisamento com o

Figura 3.134 – Detalhe das linhas de

ferro.

alisamento formando um quadrado no fundo
da tigela.

Figura 3.135 – Início do alisamento do pé

Figura 3.136 – Detalhe da loiceira

com o pau de alisar.

preenchendo os buraquinhos com a rapa e
alisando com o pau.

Figura 3.137 – Detalhe do preenchimento de

Figura 3.138 – Tigela completamente alisada

buraquinhos com a rapa de barro e das linhas

após o término da etapa de rapá o pé da loiça.

de alisamento. É possível observar o brilho da
superfície obtido com o pseudopolimento.

177

Figura 3.139 – Vasilhas prontas e em

Figura 3.140 – Vasilhas prontas aguardando

processo de alisamento do fundo após rapá o

a queima e, ao fundo, vasilhas queimadas.

pé. É possível observar o brilho das vasilhas
obtido com o pseudopolimento

As etapas e os processos de manufatura descritos acima se aplicam pra
quase todas as formas do repertório das loiceiras de Altinho. Uma exceção que
pudemos registrar pode ser feita para os potes que, como veremos, são
vasilhas para o armazenamento de água. No caso dos potes, as fôrmas se
assemelham às fôrmas de panelas, embora maiores. Durante a etapa de abrir
a espessura de suas paredes é levemente reduzida, praticamente não havendo
alteração do volume, e a face interna é muito pouco alisada e regularizada, por
conta mesmo da dificuldade de acesso ao interior da vasilha. Já no
acabamento, depois de rapada e alisada a face externa, a loiceira coloca a
boca no pote, ou no gogó, isto é, produz algumas arrudias que são sobrepostas
formando o pescoço e a boca do mesmo. Apenas depois de inserir o gogó é
que ela dá o acabamento no mesmo, rapando e alisando, e rapando o pé do
pote. Os potes ficam, então, com uma forma semelhante à de uma ânfora,
embora com a base plana.
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Figura 3.141 – Aqui Dona Lêo coloca as

Figura 3.142 – E, na sequência levanta o

arrudias na fôrma do pote.

gogó.

Figura 3.143 – Depois o gogó tem a boca

Figura 3.144 – Detalhe do momento em que a

infletida.

boca do gogó é infletida com o uso do pano.

Figura 3.145 – Término do alisamento do

Figura 3.146 – Dona Lêo rapa o pé do pote.

pote.

Interessante notar que nas diferentes etapas descritas os processos de
alisamento são similares, seja nas faces interna ou externa das vasilhas. Em
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geral, a superfície a ser alisada é umedecida e, só depois, a loiceira procede ao
alisamento com a paieta de caco de cuia, com o pau de alisar, ou até mesmo
com o ferro. Além disso, os buracos e poros abertos obtidos pelo corte do ferro
no ato de rapá ou pela retirada de pedrinha e cacúlos são tampados e
eliminados com as rapas de barro, que são espalhadas por toda a superfície.
Tanto o umedecimento da superfície, quanto a aplicação de rapas de barro
umedecidas provocam um deslocamento das partículas de barro mais
superficiais nas vasilhas, bem como uma reorganização destas partículas. Tais
movimentos deixam traços que se assemelham a aplicação de um banho, ou
de uma nova camada de barro, como uma barbotina. No entanto, o objetivo da
loiceira não é adicionar uma nova camada de barro à superfície, distinta do
barro que compõe a vasilha – o que caracteriza uma barbotina – nem aplicar
um banho de barro suspenso em água – o que define um banho –, mas apenas
executar a regularização e o alisamento da superfície. Destarte, optamos por
denominar estes traços de alisamento visíveis na superfície das vasilhas como
uma pseudobarbotina ou um pseudobanho41. Como veremos no Capítulo 5,
esta observação tem implicações no estabelecimento de alguns correlatos
arqueológicos.

Queima: procedimentos empregados para a queima das vasilhas
Após a conclusão de todas as etapas de manufatura, a loiça é, então,
queimada. Até o dia da queima a loiça permanece enxugando por mais cinco
dias o que, somando os outros quatro dias dedicados a cada uma das etapas
de manufatura, totaliza nove dias entre o trabalho e a secagem.
A queima é realizada em fornos redondos e abertos na parte superior,
permitindo o acesso à câmara em que são dispostas as vasilhas (Figura
3.147). O forno é construído especificamente para esta finalidade com tijolos e
argamassa e cobertura de barro. Na parte de baixo do forno está localizada a
fornalha, com uma única abertura frontal em aico (arco), onde são dispostas as
lenhas durante o processo de queima (Figura 3.150). O interior do forno é
composto por aicos (arcos), acima da fornalha, constituindo a câmara onde são
41

La Salvia e Brochado (1989) definem barbotina e banho e já apontam a existência de
pseudobarbotinas e pseudobanhos decorrentes de processos de alisamento.
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dispostas as vasilhas a serem queimadas (detalhe dos aicos nas Figuras
3.148 e 3.149). Importante ressaltar que os espaços entre os aicos interligam a
câmara à fornalha.
Todo o processo de queima é de responsabilidade de Seu João, marido
de Dona Maria das Panelas42 – e vale a pena ressaltar que enquanto ele se
ocupa em queimar a loiça, Dona Maria já está preparando novas fôrmas. Esta
responsabilidade engloba desde a construção do forno, até a seleção e coleta
da lenha, bem como a organização e montagem das vasilhas na câmara, o
controle de todo o processo de queima, a desmontagem do forno e o
armazenamento das vasilhas. Segundo Seu João, este forno foi feito por ele,
com a ajuda de outro rapaz há alguns anos (sem que soubesse precisar
exatamente quantos). Como dito, a estrutura do forno é de tijolos, recobertos
com barro, tanto na parede quanto nos aicos. No caso destes últimos, há um
revestimento de telhas sobre os aicos, e no interior dos mesmos há também
estruturas de ferro.
As precauções com a manutenção do forno também podem ser
inseridos nos procedimentos de queima. A durabilidade e resistência do forno é
resultado dos cuidados que o envolvem, inclusive quando este não está em
uso. Um dos cuidados básicos, segundo Seu João, é a cobertura da estrutura
do forno com plásticos, como também com chapas metálicas, principalmente
durante o inverno, pois, do contrário, quando a chuva bate, derrete. Outro
cuidado é a limpeza permanente do interior do forno, sobretudo da fornalha,
retirando as cinzas e restos de lenha, o que contribui para a eficiência da
queima.
Junto

ao

forno

–

que

fica

no

quintal

da

loiceira,

distante

aproximadamente 50m do quartinho em que ela produz a loiça, bem como de
sua residência – há uma grande quantidade de fragmentos de loiça que
quebraram durante outros processos de queima, e que ficam depositados
empilhados diretamente sobre o solo. Estes fragmentos são armazenados ao
lado do forno, de modo que fiquem disponíveis para serem reciclados e
reutilizados a cada queima, como veremos adiante.
42

Outras loiceiras, que não dispõem da colaboração masculina (seja porque são solteiras,
como Dona Guida e Dona Zefa, ou porque os maridos possuem outras ocupações, nas roças
ou na rua – área urbana –, como Dona Lêo) executam esta atividade sozinha, embora,
segundo elas, tradicionalmente esta seja uma função masculina.
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Para iniciar a queima, Seu João principia a montagem e organização do
forno logo no começo da manhã, por volta das sete horas. Isso porque, como o
processo da queima é demorado, durando em média duas horas e meia,
iniciando-o logo cedo é possível que a mesma termine antes de o sol ficar a
pino e o dia muito quente, e ainda é factível desenfornar a loiça no final do
mesmo dia. Assim, evita-se a exposição excessiva ao calor e a suscetibilidade
a doenças, como pneumonia ou mesmo derrame; segundo as loiceiras, senão
estupora. Tanto é que durante todo o período da queima não se pode beber
água, e nem por no mínimo duas horas após a conclusão da mesma. Banhos
gelados, por exemplo, são proibidos neste dia, sendo possíveis banhos
quentes após um intervalo de, pelo menos, uma hora.
Com relação à montagem do forno, a loiça é disposta emborcada, sendo
as vasilhas maiores em baixo, sobre e entre os vãos dos aicos, e as menores
acima das maiores. Um forno do tamanho do de Dona Maria das Panelas
comporta cerca de 50 vasilhas, dependendo do tamanho das mesmas43.
Alguns cacos de loiça são colocados entre as vasilhas para acomodá-las
melhor dentro do forno. Após a disposição de todas as vasilhas, o forno é
coberto com os fragmentos de loiça empilhados ao lado do forno. Primeiro são
colocados os cacos grandes, cobrindo a maior parte das loiças, e os cacos
pequenos são dispostos logo acima, para tapar os buracos, porque se não
cobrir, não limpa [a loiça]. Quando os buracos não são tampados a loiça fica
preta. O domínio do conhecimento tecnocientífico envolvido na queima, pelas
loiceiras, indica que uma queima só é completa quando a coloração final das
vasilhas se torna mais limpa, mais clara, o que só ocorre pelo tapamento da
abertura do forno com os cacos.
Isto quer dizer que, para a queima ser bem sucedida e a loiça ficar
limpa, isto é, amarelinha, vermelhinha, o ambiente do forno deve ser vedado,
diminuindo a troca de oxigênio com o meio externo – embora não evitando
totalmente –, e mantendo o controle da atmosfera do entorno das vasilhas 44.
43

Essa quantidade média de vasilhas engloba tipos e tamanhos variados. No caso da queima
que acompanhamos havia pouco mais de 40 peças, incluindo potes grandes, panelas médias e
pratos e testos pequenos.
44
Como veremos mais adiante, no Alto do Moura, em Caruaru foram instituídos fornos de
abóba ou abóbora (abóboda), com o auxílio do SENAI, que são fornos cobertos, mas com
respiros que garantem a troca do oxigênio entre os ambientes interno e externo do forno.
Algumas panelas possuem queimas pretas, devido a uma demanda turística por panelas
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Com este controle obtém-se uma queima oxidada, em que as partículas
orgânicas, carbonáceas, são eliminadas, os minerais que compõem a pasta,
como o ferro, são oxidados, e a vasilha limpa, passando da coloração escura,
marrom acinzentada, para uma coloração clara, alaranjada. Deixando as
vasilhas no forno descoberto, ou não tapando bem os buraquinhos, não há
controle da atmosfera do entorno das vasilhas e a loiça mantém a matéria
orgânica da pasta, além de sofrer adição de fuligem da lenha em sua superfície
e, desta forma, fica preta. No entanto, este controle da atmosfera no interior do
forno não é completamente assegurado pelos cacos de loiça que recobrem o
forno, uma vez que, ao observarmos os fragmentos de loiça quebrada
percebemos a presença de núcleos escurecidos, que indicam que ainda há
matéria orgânica na pasta e são indícios de uma queima parcialmente oxidada.
Além disso, e conforme vermos adiante, durante o processo de queima é
possível observar as labaredas que transpassam a câmara e os fragmentos
que recobrem o forno, evidenciando que a eficácia da cobertura é relativa. E
neste sentido, o que nos parece é que para a loiceira, e para o responsável
pela queima, mais do que saber se a queima foi completamente oxidada, isto é,
se a vasilha ficou inteiramente limpa (incluindo o seu núcleo), o que importa é
que ela aparente estar limpa, que a superfície externa da loiça esteja
inteiramente limpa.
Deste modo, parece evidente que a coloração amarelinha e vermelhinha
da loiça é uma característica de performance estética desejável, e uma queima
eficiente deve garantir a manutenção destas características. Além disso, ela é
garantia de uma queima melhor, no mínimo parcialmente oxidada. Tem-se que
a observação de atributos como coloração da superfície, em fragmentos
cerâmicos arqueológicos, pode ser mais apropriada para a definição destas
características, e até mesmo do tipo de queima, do que apenas a observação
do tipo de queima isoladamente. Mesmo porque, como veremos abaixo, dentro
de um mesmo forno, numa mesma queima, podemos identificar tipos de
queima diversos nas vasilhas, em virtude da proximidade da peça com a

semelhantes às capixabas e, para obter esta coloração nas panelas, ao final da queima estes
respiros são tampados e, assim, o ambiente interno passa a ficar carregado de fuligem que
adere às paredes das vasilhas, deixando-as pretas. Esta técnica foi desenvolvidas nas oficinas
do pai do Sr. Zé Galego, no Alto do Moura, há pouco menos de 20 anos.
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fornalha e o fogo e, às vezes, mais de um tipo de queima e de coloração em
uma mesma vasilha.
A queima é dividida em duas etapas. Na primeira, o esquenta, o forno é
aquecido devagar para que a loiça esquente aos poucos, termine de enxugar e
não rache. Na segunda, o cardear, o fogo é forte e intenso, e a finalização do
processo de queima é mais rápida.
Após a montagem do forno, Seu João retira com uma pá o excesso de
cinza que ainda havia dentro da fornalha, resultante da queima anterior, para
que o fogo se ascenda mais fácil e adequadamente, e inicia o preparo do forno
para o esquenta.
Ele inicia o processo de esquenta queimando o pau de mulungu
(Erythrina mulungu), que é uma lenha grossa, com estrume de vaca45. Prepara
um bascuio, isto é, uma mecha com folhas, raízes e galhos secos misturados
com o estrume, dispõe sobre o mulungu que, por ser uma lenha maneira,
queima lentamente, sem esquentar demais e, por isso, é escolhido para o
esquenta, e ascende o fogo com um fósforo na boca da fornalha, em sua
porção mais externa, quase fora do forno. A maior parte dos tocos de mulungu
utilizados é proveniente de antigas cercas na região que, ao serem desfeitas,
são trazidas em carroças de burro e aproveitadas como lenha grossa pelas
loiceiras. Os tocos são, então, partidos com o uso de machados e aproveitados
integralmente no esquenta, inclusive os faleros (farelos).
Em seguida dispõe chapas metálicas no entorno do forno, que ele
chama de latas, para alimpá a loiça mais ligeiro, do contrário a força do vento
diminui o fogo e a queima demora mais. E segue tampando os buracos que
ainda acha no topo do forno com os cacos de loiça pequenos.
Durante esta etapa, não pode apertar muito o fogo, não, tem que ser
maneiro! Se o fogo ficar forte a loiça pipoca46. Deste modo, Seu João
prossegue alimentando o fogo na fornalha com o mulungu, devagar, mexendo

45

O termo utilizado por Seu João e as demais loiceiras para se referir ao estrume: é bosta de
vaca.
46
Pipocar é uma onomatopeia em referência ao barulho ouvido quando a loiça estoura e se
quebra durante a queima. Segundo as loiceiras o que faz a loiça pipocar são as pedrinhas
dentro dela que não foram retiradas durante as diferentes etapas da manufatura. Porém,
observamos também que além da dilatação da loiça, a dilatação do forno também faz com que
se ouçam pipocos, visto que durante o processo de queima observado ouvimos muitos pipocos
e, entretanto, não havia loiça pipocada quando da desmontagem do forno.
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a lenha com um pau de jurema (Mimosa tenuiflora) (embora possam utilizar
qualquer outro pau).
A etapa do esquenta dura, em média, uma hora e meia, até que se
coloque toda a lenha de mulungu para alimentar o fogo e os cacos de loiça que
cobrem o forno comecem a ficar com as beiradas enegrecidas de fuligem (na
Figura 3.167 é possível observar as extremidades dos cacos enegrecidas).
Neste momento, Seu João já sabe que é hora de começar a cardear. Segundo
Seu João e outras loiceiras, há outra técnica para saber se já se pode cardear
a loiça. Consiste em espirrar uma pequena quantidade de água com as mãos
e, caso ela evapore imediatamente em contato com os cacos, já é o momento
de iniciar o cardeio.
Neste momento, então, Seu João começa a alimentar o fogo com a
lenha fina, colocando primeiro os garranchos de espinheiro47 e catingueira
(Poincianella bracteosa), que são garranchos mais grossos e, em seguida, vai
colocando os garranchos de mameleiro (Croton sp.), velame (Croton
heliotropiifolius), café de bode48 e ani49, mais finos. Ele pega uma rama destas
lenhas e insere com as mãos na fornalha, empurrando-a para dentro com o
pau de jurema.
O fogo responde quase que imediatamente à colocação dos garranchos,
aumentando muito de intensidade. O forno começa a expelir uma fumaça negra
e a exalar um cheiro semelhante ao de plástico queimado, embora bem
diferente disso, e muitas labaredas transpassam os cacos que recobrem o
forno, chegando a três ou quatro metros de altura, que crescem ainda mais
conforme sopra o vento forte. Os cacos da cobertura do forno ficam
enegrecidos de fuligem (Figura 3.169). Quando os garranchos mais grossos e
também mais fortes são colocados, como os da catingueira e do espinheiro, é
possível ouvir uma quantidade maior de pipocos, possivelmente porque a
intensidade maior do calor faz com que haja uma dilatação maior do forno, e
também das vasilhas que, talvez, ainda não estivessem muito quentes.

47

Não conseguimos precisar exatamente a espécie, mas é provável que seja Acacia
glomerosa.
48
Não foi possível precisar a espécie.
49
Possivelmente também conhecida como anil. Esta indefinição, no entanto, impediu a
identificação da espécie.
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Ao contrário do mulungu usado no esquenta, os garranchos de cardear
são obtidos nos matos e nos cercados50, especialmente no inverno, porque
aumentam bem devido às chuvas. Todas as ramas (observadas na Figura
3.151) são consumidas durante a etapa de cardear que, segundo Seu João,
come ramo, viu?
A etapa de cardear dura aproximadamente 1 hora. Antes de meio dia
todo o processo de queima já foi concluído. Seu João sabe que a loiça está
queimada quando os cacos de cima ficam tudo alvinho, isto é, quando as
extremidades destes cacos, que antes estavam enegrecidas de fuligem, ficam
brancas (Figuras 3.171 e 3.173). Neste momento ele para de alimentar o fogo
e com o auxílio do pau de jurema retira todo o resto de lenha e as brasas do
interior do forno e da fornalha, e as apaga (Figura 3.172), pois, do contrário, a
fumaça produzida pelas brasas pode deixar a loiça preta. E retira as latas que
continham o vento. Observando por entre os cacos que recobrem o forno é
possível verificar que, neste momento as vasilhas possuem uma coloração
vermelha intensa, incandescente.
A loiça só é retirada do forno depois de, aproximadamente, seis horas,
no final da tarde. Para pegá-las Seu João utiliza um pano, porque mesmo
depois de todo este tempo as vasilhas permanecem muito quentes. Por esta
razão, também, não são armazenadas no quartinho imediatamente, mas ainda
aguardam resfriar ao lado do forno, até quase o anoitecer.
Enquanto desenforna a loiça Seu João mostra alguns dos defeitos que
podem ocorrer durante um único processo de queima, como a loiça que pipoca
(Figuras 3.180 e 3.183), a loiça que entroncha (fica torta – Figura 3.181) ou
fica preta por excesso de fogo (Figura 3.179 e 3.181) e a loiça que fica preta
por falta de fogo51. Defeitos leves, como as manchas pretas não são

50

Algumas cercas “vivas” são feitas com ramas destas espécies citadas, utilizadas como
garranchos durante a queima.
51
Dependendo da posição da vasilha dentro do forno elas podem receber mais ou menos calor
durante a queima, bem como podem entrar em contato direto ou não com as labaredas.
Vasilhas muito próximas ao fogo tendem a ficar com a superfície enegrecida (com queima
reduzida por ter tido pouco contato com o oxigênio dentro da atmosfera do forno), enquanto
aquelas próximas o suficiente para manterem contato direto com as labaredas além de
enegrecidas tendem a deformar, ficando tronchas. Vasilhas posicionadas mais distantes do
fogo, próximas aos cacos do topo, por exemplo, podem receber uma quantidade de calor
insuficiente para concluir a queima (mantendo a superfície enegrecida, bem como núcleos com
a mesma coloração, por ainda manterem matéria orgânica na composição da pasta,
constituindo uma queima reduzida).
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considerados e as vasilhas são comercializadas junto com as demais (às vezes
tem um desconto no valor final, pedido pelo consumidor, em virtude do defeito).
Já vasilhas quebradas, pipocadas e entronchadas são separadas, quebradas
(caso ainda estejam inteiras) e empilhadas ao lado do forno, junto aos demais
cacos, para serem reaproveitadas em novas queimas.
No verão, como as condições climáticas são favoráveis, isto é, o tempo
é seco e sem chuvas, em geral é feita uma queima por semana. Já no inverno,
em que as chuvas são frequentes e a umidade relativa do ar é mais alta, as
queimas ocorrem a cada vinte ou trinta dias. Isso porque além da loiça demorar
mais tempo para enxugar, as chuvas são frequentes e não é possível queimar
durante elas. Quando uma queima está sendo realizada e começa a chover
toda a produção de semanas pode ser perdida, porque as vasilhas podem
pipocar com o choque térmico (entre as vasilhas quentes e incandescentes em
contato com água gelada da chuva). O forno também pode ser comprometido
com o choque térmico, podendo tanto pipocar e rachar como derreter,
dependendo da intensidade da chuva. Além disso, o problema maior nos
eventos de chuva durante as queimas nem está tento na loiça, uma vez que
estão cobertas pelos cacos no forno, mas é a saúde das loiceiras, que estão
com o corpo quente e podem adoecer pelo choque térmico. Deste modo,
mesmo que as vasilhas estejam enxutas a queima só é realizada quando a
loiceira tem certeza que enquanto durar a queima não vai chover.

Figura 3.147 – Forno redondo e aberto no

Figura 3.148 – Detalhe dos aicos no interior

topo, localizado no quintal da loiceira. À

do forno, cobertos por telhas.

esquerda e na entrada da fornalha podemos
observar os cacos de loiça quebrados em
queimas anteriores empilhados.
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Figura 3.149 – Detalhe dos aicos no interior

Figura 3.150 – Detalhe dos aicos no interior

do forno, cobertos por telhas.

do forno, vistos a partir da fornalha.

Figura 3.151 – Garranchos utilizados durante

Figura 3.152 – Seu João montando o forno.

a queima.

Figura 3.153 – Seu João coloca pequenos

Figura 3.154 – Detalhe do caco servindo de

cacos para apoiar as vasilhas dentro do forno.

apoio da vasilha dentro do forno.
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Figura 3.155 – Vasilhas dispostas no entorno

Figura 3.156 – Detalhe de panela emborcada

do forno, aguardado serem enfornadas.

dentro do forno (vista a partir da fornalha para
a câmara).

Figura 3.157 – Após montar o forno, Seu

Figura 3.158 – Detalhe da cobertura das

João começa a cobri-lo com os cacos.

vasilhas no topo do forno com os cacos.

Figura 3.159 – Finalização da cobertura do

Figura 3.160 – Retirada das cinzas de dentro

forno com os cacos.

do forno.
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Figura 3.161 – Montagem do bascuio para

Figura 3.162 – Início do processo de

ascender o fogo, sobre o pau de mulungu.

esquenta. A lenha grossa é posicionada na
porção mais exterior da fornalha.

Figura 3.163 – Forno montado no início do

Figura 3.164 – Seu João alimenta o fogo do

esquenta, com as latas contendo o vento e a

esquenta com o pau do mulungu.

lenha grossa no carro de mão.

Figura 3.165 – Seu João mexe no fogo com o

Figura 3.166 – Detalhe da intensidade de

pau de jurema.

fogo durante o esquenta.

190

Figura 3.167 – Seu João começa a colocar os

Figura 3.168 – À medida que Seu João insere

garranchos de lenha fina para cardear. Os

os garranchos na fornalha, o forno começa a

cacos da cobertura estão com as

exalar uma fumaça preta.

extremidades enegrecidas.

Figura 3.169 – Detalhe dos cacos da

Figura 3.170 – Seu João inserindo os

cobertura do forno que se tornam enegrecidos

garranchos com o auxílio do pau de jurema.

de fuligem no início da etapa de cardear.

Figura 3.171 – Detalhe dos cacos da

Figura 3.172 – Seu João apaga as brasas

cobertura do forno com as extremidades

com o pau de jurema.

alvinhas, indicando a hora de parar a queima.
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Figura 3.173 – Aspecto do forno após o

Figura 3.174 – Seu João começa a

término da queima.

desmontar o forno.

Figura 3.175 – Detalhe das vasilhas

Figura 3.176 – Seu João dispõe as vasilhas

queimadas, ainda no interior do forno.

queimadas no entorno do forno.

Figura 3.177 – Detalhe da retirada das

Figura 3.178 – Vasilhas queimadas

vasilhas de dentro do forno.

aguardando resfriamento junto ao forno.
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Figura 3.179 – Defeito na loiça: mancha preta

Figura 3.180 – Defeito na loiça: pipocada.

por excesso de fogo (vasilha estava junto ao
aico, próximo ao fogo).

Figura 3.181 – Defeito: loiça

Figura 3.182 – Asinha quebrada indicando

entronchada e preta por excesso de

queima parcialmente oxidada (núcleo

calor (loiça de Brejo da Madre de

enegrecido indicando a presença de matéria

Deus).

orgânica) (loiça de Dona Zefa de Paulo na
Feira das Panelas, em Caruaru).
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Figura 3.183 – Defeito: loiça pipocada e

Figura 3.184 – Armazenamento da loiça

rachada.

queimada de Dona Fofa.

Figura 3.185 – Loiça de Dona Maria das

Figura 3.186 – Loiça de Dona Maria das

Panelas colocados no quintal, próximo ao

Panelas queimada e guardada no quartinho

quartinho, antes de serem guardadas.

de trabalho, antes de serem transportadas
para a feira e o quartinho na rua.

Decoração
Com relação às decorações, praticamente inexistem na produção
loiceira em Altinho. Apenas os potes recebem decoração pintada branca, no
ombro e no beiço, assim como as tampas na face interna das bordas, ambos
após a queima. A pintura é feita com tinta látex branca, na ausência do toá, que
é um barro branco, provavelmente caulim, proveniente de Alagoas52. Como o
toá é uma matéria-prima escassa, algumas loiceiras, como Dona Maria das
Panelas, adotaram a tinta látex branca em substituição a ele, já que esta é
economicamente mais acessível. A pintura é feita com um palito de fósforo com
um pedaço de palha de aço enrolado na ponta, ou com um cotonete,
umedecidos na tinta ou no toá. O motivo decorativo é geométrico e se constitui
por uma sequência de espirais verticais e paralelas, localizadas no ombro, e
semicírculos ou traços perpendiculares à borda no beiço.

52

Dona Zefa de Júlia e Dona Margarida, embora não estivessem produzindo loiça, tinham uma
pequena quantidade de toá armazenado, em virtude da dificuldade em se conseguir esta
matéria-prima que, neste caso, era proveniente de Xexéu, Alagoas. Nas demais comunidades
visitadas este barro branco é conhecido como giz, ao passo que toá, taoá ou tauá é a
denominação para o barro vermelho, utilizado em engobos.
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Loiceiras mais velhas como Dona Severina comercializavam pratos com
pintura branca no beiço53, o que pode ser um início de que esta técnica
decorativa seria comum em tempos mais remotos, e que teria desaparecido,
talvez pela dificuldade de acesso da matéria-prima54.

Figura 3.187 – Barro de toá (ou giz).

Figura 3.188 – Pote decorado com toá (ou
giz).

Em Altinho não registramos o polimento, também conhecido como burnir
e burnidura, comum em outras comunidades, como veremos mais adiante.
Embora não tenham decorações, a preocupação com a manutenção de
características de performance estéticas aparece constantemente com o,
aparentemente, excessivo cuidado com o alisamento da superfície das
vasilhas, como visto na descrição das etapas da manufatura.

Formas – denominações êmicas e descrições das formas e funções das
vasilhas
A loiça de barro produzida em Altinho possui um caráter essencialmente
utilitário e doméstico. Registramos a presença de dezoito tipos de formas no
53

A pintura em pratos, especialmente no beiço, é comum em outras comunidades, como em
Brejo da Madre de Deus e em Belo Jardim, embora nestes municípios a coloração adotada
seja vermelha, pelo uso do tauá, uma argila vermelha, cujo acesso é mais difícil, uma vez que
é pouco comum nos solos da região. Nestes municípios também é comum o uso de pintura
com o tauá no beiço e nas asinhas das loiças, como panelas e tigelas, entre outras formas.
Como veremos mais adiante, em Bezerros, Belo Jardim e Brejo da Madre de Deus há o uso do
engobo vermelho, produzido a partir do tauá (cujo nome sofre pequenas variações dependendo
da comunidade), em toda a superfície dos potes, além do polimento sobre o engobo e, só
depois, aplicação da pintura com o giz (no caso de Brejo e Belo Jardim), antes da queima.
54
Nas feiras de Agrestina e Altinho é possível observar outras peças com pintura branca e até
mesmo vermelha, no entanto elas são provenientes de outras localidades, como Caruaru, e
são obtidas por meio de trocas, como ocorre com a loiça comercializada por Dona Lêo, já
descrito no início deste capítulo.
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repertório produzido pelas loiceiras, sendo que destes, quinze podem ser
relacionados às atividades de subsistência e os demais tipos podem ser
ligados às atividades do cotidiano doméstico.
Dentro do universo de formas ligadas à subsistência relacionamos as
vasilhas cujas funções principais são a manipulação, o preparo e a cocção de
alimentos, e o armazenamento de líquidos. Já as do cotidiano doméstico, estão
ligadas às atividades do dia a dia, como a jardinagem e o armazenamento de
valores monetários.
Nem todos os tipos do repertório das loiceiras foram produzidos durante
esta etapa de campo. No entanto, registramos a presença destes tipos
armazenados nos quartinhos de trabalho das loiceiras, aguardando a
comercialização, assim como nas feiras. Além disso, questionamos as loiceiras
sobre as formas produzidas nos seus repertórios e sobre as funções de cada
uma delas.
Em geral, a denominação êmica de cada vasilha tem relação com sua
função específica. Deste modo, embora a maior parte das vasilhas se destine a
cocção, cada uma está reservada a cozer um ou mais tipos específicos de
alimentos e, destarte, suas nomenclaturas fazem referências a estes tipos, se
não direta, pelo menos indiretamente. É o caso, por exemplo, das cuscuzeiras,
cuja função é cozinhar o cuscuz.
Antes de prosseguirmos, é interessante notar que a maior parta das
vasilhas possui a base convexa. Provavelmente isso se deve a uma
característica de performance funcional, uma vez que o fundo convexo permite
um melhor encaixe nas bocas dos fogões à lenha.
A partir destes dados, construímos a listagem abaixo, com cada uma
das formas do repertório, indicadas segundo suas denominações êmicas.
Inserimos dados relativos às formas (considerando sua geometria – i.e.
esférica, semiesférica –, seu contorno – i.e. simples, infletido, composto –, e
sua estrutura – aberta ou fechada)55, às dimensões56, às funções a que se
destinam e ao preço praticado nas feiras57.
55

A classificação das formas das vasilhas segundo dados de geometria, contorno e estrutura
foram adaptados de Shepard ([1956] 1995).
56
Na definição das dimensões consideramos os tamanhos referenciados pelas loiceiras (na
maioria das vezes, pequeno – P –, médio – M – e Grande – G) e apenas indicamos a variação
média destes tamanhos registrados, uma vez que esta variação é grande, especialmente nas

196

Panela
Descrição da Forma: esférica, com contorno
infletido, boca constrita e base convexa. Duas
asas.
Dimensões: P, M, G – Ø Boca 13 – 20 cm
H 17 – 27 cm
Função: Cozinhar feijão e milho.
Preço: P – R$2,00
M – R$3,00
G – R$4,00
Figura 3.189

Tigela
Descrição da Forma: Forma elíptica, com
contorno simples, boca fechada e base
convexa. Quatro asas.
Dimensões: P, M –

Ø Boca 16 – 23 cm
H 12 – 17 cm

Função: Cozinhar carne guisada (ensopada) e
arroz.
Preço: P – R$2,00
M – R$3,00
Obs.: As explicações para a presença das
quatro asas nas tigelas se resumem à
manutenção

das

características

de

performances funcionais, porque se uma
Figura 3.190

quebrar,

ainda

tem

outras

três,

e

de

performance estética, pois, assim, é mais
bunitcho. Embora a explicação funcional seja
satisfatória, ela é admissível em todas as
demais formas – e curiosamente esta não se
aplica

as

demais,

embora

seja

muito

formas básicas como panelas e tigelas, que muitas vezes possuem tamanhos especiais, feitos
sob encomenda. Nas vasilhas em que há indicação das dimensões, registramos apenas o
diâmetro da boca (Ø Boca) e a altura (H) das vasilhas; o diâmetro da base não foi registrado,
tendo em vista que a maior parte das vasilhas possui base convexa, como já dito. As formas
que estão sem dados de dimensões foram registradas em outros contextos, que não o de
produção, como nas feiras, ou em outras comunidades, e fazem parte da lista visando o
registro do repertório de formas da loiça de barro em Altinho.
57
Os preços foram registrados quando da etapa de campo em 2009, e podem ter sofrido
alterações.
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pertinente – e, neste sentido deduzimos que a
presença destes quatro elementos está muito
mais ligada à manutenção de características
de performance estéticas do que funcionais.

Cuscuzeira
Descrição

da

semiesférica

Forma:
(panela

Forma
+

esférica

prato),

+

contorno

composto, boca aberta, base convexa.
Dimensões: P, M, G – Ø Boca 16 – 26 cm
H 18 – 26 cm
Função: Cozinhar cuscuz.
Preço: P – R$1,50
M – R$2,00
G – R$3,00
Obs.: A cuscuzeira é construída pela junção
de duas formas feitas separadamente, a
saber: a panela e o prato. Depois que as
fôrmas destas formas são abertas, rapadas e
alisadas interna e externamente, o prato é
sobreposto à panela, é feita uma junção entre
Figura 3.191

ambos e o centro do prato é perfurado,
permitindo o acesso ao conteúdo da panela.
Em outras comunidades, além deste furo
central, são produzidos pequenos furos (com
pauzinhos) na junção entre panela e prato.

Chaleira
Descrição da Forma: Forma esférica, com
contorno

infletido,

boca

constrita,

base

convexa. Uma alça e um bico.
Dimensões: Tamanho Único

Ø Boca 13 cm
H 16 cm

Função: Ferver água para café.
Preço: Único – R$2,00
Obs.: A fôrma da chaleira é a mesma do
prato, porém, no acabamento, a loiceira,
Figura 3.192

insere a asa (alça) e o bico.
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Tacho ou Torra-Café
Descrição da Forma: Forma semielíptica,
contorno simples, boca aberta, base convexa.
Duas alças (asas).
Dimensões: M –

Ø Boca 40 cm
H 17 cm

(registrado apenas o tamanho médio)
Função: Torrar café, debulhar e ralar milho,
torrar farinha, torrar (assar) carne.
Preço: P – R$2,00
M – R$3,00

Figura 3.193

Assadeira
Descrição da Forma: Forma semielíptica (ou
calota), contorno simples, boca aberta, base
convexa. Duas alças e dois apêndices (asas).
Dimensões: Único -

Ø Boca 28 cm
H 7 cm

Função: Assar carne no óleo (mesmo que
fritar – como frigideira), fazer beiju.
Preço: Único – R$2,00
Figura 3.194

Papeiro
Descrição da Forma: Forma semiesférica,
contorno simples, boca aberta, base convexa.
Um

cabo

e

um

bico

(para

verter

–

confeccionados por e para destros).
Dimensões: Tamanho Único – sem registro de
dimensões (fotografado na feira de Caruaru).
Função: Cozinhar papa.
Figura 3.195

Preço: Único – R$2,00
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Pratos
Descrição da Forma: Forma semielíptica (G)
ou semiesférica (P), contorno simples, boca
aberta, base plana ou convexa.
Dimensões: P, M, G -

Ø Boca 16 – 28 cm
H 6 – 9 cm

Função: Consumir alimentos (atualmente de
uso pouco comum; consta que se consome,
preferencialmente, feijão com farinha).
Preço: P – R$1,50
M – R$2,00
G – R$3,00

Figura 3.196 e 3.197

Alguidar
Descrição da Forma: Forma cônica (invertida),
contorno simples, boca aberta e base plana.
Às vezes com contorno infletido próximo à
borda.
Dimensões: Tamanho Único – sem registro de
dimensões (fotografado na feira de Caruaru).
Função: Lavar louça, debulhar e ralar milho,
depenar galinha, colocar roupa de molho,
colocar água para animais.
Preço: Sem registro do preço.
Obs.: A dificuldade no registro das dimensões
e dos preços se deve ao fato de que esta é
Figura 3.198

uma forma em extinção. Todas as loiceiras
admitiram que não fazem mais este tipo de
vasilha, porque atualmente não há muita
procura, já que a forma vem sendo substituída
por bacias de plástico, de durabilidade maior,
quando não de preço menor.
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Pote
Descrição da Forma: Forma ovalóide com
pescoço cilíndrico (gogó), contorno composto,
boca constrita, base convexa. Decorada.
Dimensões: P, M, G -

Ø Boca 17 – 22 cm
H 42 cm

Função: Armazenamento de água.
Preço: P – R$3,00
G – R$10,00
Obs.: Os potes tem capacidade volumétrica
mediana, entre 1/2 a 2 e 1/2 latas d’água,
sendo que uma lata tem capacidade para
Figura 3.199

18litros.

Quartinha
Descrição da Forma: Forma ovalóide com
pescoço cilíndrico afilado (gogó), contorno
composto,

boca

constrita,

base

plana.

Decorada.
Dimensões:

Sem

registro

de

dimensões

(fotografado na feira de Caruaru).
Função: Armazenamento de água.
Preço: Sem registro do preço.
Obs.: As quartinhas, ou ainda as quartas, tem
capacidade

volumétrica

pequena,

para

poucos litros. É possível que o nome seja uma
Figura 3.200

referência a um quarto de litro. Pode ser
facilmente

carregada.

É

o

mesmo

que

moringa.
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Jarra
Descrição da Forma: Forma ovalóide com
pescoço cilíndrico (gogó), contorno composto,
boca constrita, base plana. Decorada.
Dimensões:

Sem

registro

de

dimensões

(fotografado na casa de Dona Maria das
Panelas e possivelmente proveniente da feira
de Caruaru).
Função: Armazenamento de água.
Preço: Sem registro de preço.
Obs.: As jarras tem capacidade volumétrica
maior, entre mais do que 2 e 1/2 latas d’água.
A pesquisa registrou em Riacho das Almas
um relato de uma jarra com capacidade
Figura 3.201

volumétrica para 12 latas d’água (lembrando
que uma lata d’água tem capacidade para 18
litros).

Testo
Descrição da Forma: Forma semielíptica (ou
calota), contorno simples, boca aberta, base
convexa. Com asa (alça). Decorada
Dimensões: P, M, G – Ø Boca 18 – 29 cm
H 3 – 7 cm
Função: Cobrir as panelas e potes. Mesmo
que tampa.
Preço: P – R$0,50
M – R$1,00
Figura 3.202

G – R$1,00
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Fogaleiro
Descrição da Forma: Forma cônica, contorno
simples, boca aberta e base plana. Com três
apêndices semicirculares (apoios para as
panelas) e boca (abertura retangular frontal)
para fornalha (para inserção de carvão).
Estrutura

interna

composta

por

base

perfurada (com os dedos), separando a
fornalha da porção superior do fogaleiro.
Dimensões: P, M, G – Ø Boca 21 – 24 cm
H 22 – 26 cm
Função: Mesmo que fogão ou fogareiro, para
aquecer panelas, tigelas, entre outras formas.
Preço: P – R$3,00
M – R$3,00
G – R$4,00
Figura 3.203

Obs.: Muito utilizada durante as festividades
juninas (o São João) para cozinhar o milho e
assar a carne (como churrasqueira), como
forma do povo da rua retomar as tradições
(segunda as próprias loiceiras).

Pé de Pote
Descrição

da

Forma:

Forma

hiperbólica

vazada, contorno infletido e bocas abertas
(com abertura em ambos os lados).
Dimensões:

Sem

registro

de

dimensões

(fotografado após a queima de Dona Maria
das Panelas).
Função: Base/apoio para potes e jarras com
base convexa.
Preço: Sem registro de preço.
Figura 3.204
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Miaieiro
Descrição

da

Forma:

Sem

registro

de

produção em Altinho, embora haja referências
à produção no local. Tendem a ser bojudas e
de base plana.
Dimensões: Sem dimensões (fotografia tirada
em Bezerros – produzida pela oficina de Seu
Zezinho).
Função: Recipientes para guardar moedas.
Mesmo que cofrinho.
Preço: Sem registro de preço.
Obs.: Em geral, os miaieiros comercializados
pelas loiceiras de Altinho, possuem formas
variadas,
Figura 3.205

algumas

zoomorfas

(como

porquinhos) ou em forma de objetos (como
bujões de gás).

Caqueira
Descrição da Forma: Forma cônica, contorno
infletido, boca aberta e base plana.
Dimensões: Sem registro das dimensões
(fotografado após a queima de Dona Maria
das Panelas).
Função: Jardinagem – cultivo de plantas.
Preço: Sem registro de preço.
Figura 3.206

Caqueira de Rosa
Descrição da Forma: Forma semielíptica e
circular, rasa, contorno complexo, com orifício
central vazado.
Dimensões: Tamanho Único
Ø Boca ≅30 cm
Ø Orifício interno ≅10 cm
H ≅ 6 cm
Função: Jardinagem – cultivo de rosas, entre
outras plantas.
Figura 3.207

Preço: Sem registro de preço.
Obs.: A caqueira de rosa tem um formato que
impede a infestação de formigas, pois a planta
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é

colocada

dentro

do

orifício

central,

diretamente sobre a terra, e no anel formado
no entorno é colocada água. Na Figura
3.2018 é possível observá-la em uso.

Figura 3.208 – Caqueira (à esquerda) e caqueira de rosa (no meio) em uso, além de pote
descartado (à direita).

Como dissemos anteriormente, a relação das formas do repertório da
loiça de barro produzida em Altinho, apresentada acima, foi obtida a partir da
observação da produção, mas também da memória das loiceiras, sobretudo no
caso das formas que não se encontravam estocadas, ou que não estavam
mais sendo produzidas.
Este é o caso, por exemplo, do alguidar, que tem sido substituído por
bacias similares de plástico, e deixou de ser produzido devido a pouca procura.
As jarras também tiveram a produção reduzida devido à forte
concorrência com as produzidas em larga escala, nos tornos, em outras
localidades, como as provenientes do Alto do Moura. Por possuírem grandes
capacidades volumétricas, as jarras são de difícil elaboração e, deste modo,
atualmente só estão sendo manufaturadas por encomenda, quando o valor de
venda compensa o esforço despedido.
Processo semelhante tem ocorrido com os pratos que, embora ainda
sejam produzidos, segundo os relatos das próprias loiceiras, apresentaram
uma diminuição da produção também decorrente da baixa procura, tendo em
vista que são facilmente substituídos por similares de louça, vidro e plástico.
O mesmo processo foi verificado nas demais comunidades estudadas e,
deste modo, fica visível que parte das alterações da manufatura, sobretudo no
que concerne ao repertório de formas, tem sido decorrente da introdução
maciça de bens de consumo duráveis industrializados, como panelas de
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alumínio, pratos de louça e vidro e objetos de plástico, com preços mais
competitivos, o que facilita o acesso a estes bens, mas, ao mesmo tempo,
torna a loiça de barro pouco competitiva diante deste novo mercado recémformado.

Considerações finais sobre a manufatura da loiça de barro em Altinho
A partir da observação da cadeia operatória da manufatura da loiça de
barro em Altinho podemos apontar algumas características desta tecnologia de
produção cerâmica, úteis para a compreensão da variabilidade e mudança
artefatual e tecnológica, bem como oportunas para o estabelecimento de
correlatos arqueológicos.
A primeira consideração concerne à divisão de tarefas durante os
processos de manufatura apresentados. Observamos que a maior parte do
tempo o trabalho das loiceiras é solitário. Apenas durante as etapas de
acabamento descritas – o rapá com o ferro, o alisar com o pau de alisar e o
rapá o pé da loiça – a loiceira, Dona Maria das Panelas, recebe ajuda de outras
mulheres, como sua filha mais velha e sua nora. Em nenhuma outra etapa do
processo de manufatura ela é auxiliada por outras pessoas. O mesmo pôde ser
observado com outra loiceira, Dona Lêo, e é possível que assim ocorra
também com as demais. A partir desta observação podemos depreender três
características da produção loiceira em Altinho: o caráter essencialmente
feminino e doméstico da manufatura da loiça de barro e, as estruturas de
ensino-aprendizagem envolvidas.
Na produção da loiça de barro em Altinho, há uma clara divisão de
tarefas. Aos homens compete a seleção, a coleta e o transporte de matériasprimas (barros, lenhas), instrumentos e, eventualmente da loiça acabada para
as feiras, além da queima da loiça. Já o processo de manufatura é de domínio
exclusivamente feminino. Por isso, ao precisar de ajuda, a loiceira recorre a
outras mulheres do seu círculo familiar.
O caráter doméstico da produção fica evidenciado tanto pelo trabalho
em tempo parcial, considerando que a loiceira divide as atividades de
manufatura da loiça com seus afazeres domésticos, sem prejuízo dos mesmos,
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como pela participação de membros da própria família. E embora constitua
parte importante da renda familiar, o trabalho com a loiça, na maioria dos
casos, não é a mais importante. A atividade nas roças e o trabalho de alugado,
sobretudo dos homens, se constituem como fonte de renda principal,
especialmente no período do inverno. Isso, porque, como o inverno é uma
época chuvosa, as loiceiras dedicam um tempo maior à roça, isto é, à produção
de alimentos. Além do mais, neste período o tempo de secagem da loiça é
muito maior, em virtude da alta umidade relativa do ar, bem como o intervalo
entre as queimas, o que diminui consideravelmente o volume da produção.
A participação de mulheres da família nas etapas de acabamento
também é um indício das estruturas de ensino-aprendizagem da manufatura da
loiça de barro. Segundo Dona Fofa, entre outras loiceiras cujos relatos são
semelhantes, o aprendizado do ofício de loiceira começa sempre com o
alisamento das vasilhas, seja com o pau de alisar, seja com a paieta de caco
de cuia, ou mesmo com o ferro. Aos poucos, conforme a aprendiz começa a ter
mais habilidade, ela passa a botar as asinhas, depois aprende a enformar
(fazer as fôrmas) e, finalmente aprende a abrir a loiça. Conforme observamos
também em outros contextos de produção, e registramos na Arara, em Brejo da
Madre de Deus, a aprendizagem também se dá pela confecção de miniaturas,
ainda durante a infância58. Faz sentido, então, que este aprendizado comece
dentro de casa, no contexto doméstico.
Interessante notar ainda que o aprendizado do ofício de loiceira se
constitui como uma alternativa de trabalho e geração de renda, num contexto
em que o acesso a bens de consumo e subsistência mais básicos, como água
e comida, é penoso. Sendo assim, a aprendizagem nos contextos estudados
não esteve circunscrita apenas aos ambientes domésticos familiares, de forma
matrilinear, ou patrilinear, mas se estende do círculo de relacionamentos
familiares para toda a vizinhança e comunidade do entorno, incluindo
comadres, compadres e pessoas não tão próximas. Assim, muitas das loiceiras
relataram que aprenderam o ofício com conhecidas, como vizinhas, ou amigas
das mães, fora do ambiente familiar. Outras aprenderam com a cunhada, ou
com a sogra. De qualquer modo, os vínculos familiares e a participação no
58

Silva (2000, p. 77-78) também registrou a função didática das miniaturas entre os Assurini do
Xingu.
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círculo familiar não foram determinantes para o aprendizado da maioria das
loiceiras com os quais trabalhamos, mas sim a necessidade de aprender um
ofício que garantisse seu sustento e o de sua família, desde muito jovens.
Similarmente, muitos são os relatos de uma participação masculina
pretérita mais efetiva, incluindo de maridos de loiceiras entrevistadas, como
Seu Paulo, marido de dona Zefa de Paulo, e seu Bernardino (in memoriam),
marido de dona Zefa de Bernardino, que produziam loiça de barro, participando
de todos os processos de manufatura, que provam ser este ofício uma
alternativa de trabalho e renda em tempos mais remotos, e não uma
exclusividade feminina.
A ausência da mão de obra masculina na produção loiceira atual é um
indício

da

desvalorização

deste

conhecimento

tradicional

aliada

ao

desenvolvimento econômico da região59. Isso porque se há maiores garantias
emprego e renda aos trabalhadores rurais, e se a loiça vende pouco e quando
vende, vende muito barato, é natural que os braços masculinos sejam
aproveitados em trabalhos de alugado na rua, ou no campo, e não tenham
mais tempo para se dedicar a produção loiceira, nem mesmo como auxiliares
ao trabalho feminino.
Igualmente, a queda na produção loiceira, também pode ser considerada
como um índice de desenvolvimento econômico na região, uma vez que
havendo mais alternativas de trabalho e renda os jovens não se dedicam ao
aprendizado de um ofício que, nas palavras de todas as loiceiras, não tem
futuro. E não tem futuro porque não há valorização deste conhecimento
tradicional nem em termos culturais, enquanto patrimônio cultural imaterial
tradicional, nem em termos econômicos, já que a loiça é comercializada na
média, por R$3,00.
Segundo os relatos obtidos, depois da chegada do alumínio quem sabe
fazer deixou, porque não vende mais. Pruque o povo não qué mais. O povo
rico mesmo, que comprava antigamente, não compra mais. No fogão não pode
cuzinhar com barro porque come muito gás. A alumina no fogão de gás, num
instante faz a comida. Quem vai se interessá a aprendê numa coisa que não
tem futuro?... De que adianta? (Seu João).

59

Segundo as loiceiras as condições socioeconômicas melhoram nos últimos anos.
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O que se nota é que a introdução das panelas de alumínio contribuiu
para o decréscimo da produção loiceira e, consequentemente para a sua
desvalorização, monetária e cultural. Do mesmo modo, a introdução de outros
bens de consumo duráveis, produzidos em louça, vidro e plástico, como pratos
e bacias, além das panelas de alumínio, também contribuiu para este
decréscimo. As pessoas com mais condições de acesso a bens de consumo,
que Seu João classifica como ricas, e que antes compravam loiça de barro,
passam a comprar a alumina e o plástico. E embora o ofício de loiceira fosse
uma alternativa de trabalho e renda, o conhecimento do trabalho no barro
nunca foi valorizado, justamente por ser apenas uma alternativa. Daí que o
problema de desvalorização monetária e cultural atual é apenas um reflexo de
uma desvalorização histórica culturalmente enraizada. Isto é, reproduz-se
atualmente uma realidade que, em verdade, sempre existiu.
Nem mesmo as loiceiras utilizam a loiça de barro produzidas por elas no
seu dia a dia. Não só as loiceiras de Altinho, mas em todas as comunidades
visitadas as suas cozinhas estão repletas de diferentes tipos de panelas de
alumínio, enquanto a loiça de barro permanece espalhada em cantos do
quintal, cozinhando e servindo de recipiente de alimentos e água para animais,
como os porcos e galinhas. A praticidade da cocção no fogão a gás explica
parcialmente este uso, ainda que o gás seja mais caro. A exceção fica por
conta dos potes e jarras que ainda estão muito presentes no cotidiano
doméstico das loiceiras, possivelmente porque ainda não encontraram
substitutos à altura, tanto em termos de capacidade de armazenamento de
água, quanto de resfriamento da mesma. É possível que o uso do alumínio e
do gás representem simbolicamente o acesso a bens de consumo antes
inacessíveis, enquanto o uso da loiça de barro, em contraposição, simbolize
um tempo de seca e fome, e que, por isso mesmo, é relegado para escanteio.
Talvez por isso durante o São João, e todas as festividades juninas, haja
um aumento da demanda por loiça de barro – que se torna um problema,
devido à baixa oferta da loiça, decorrente da pouca produção durante o
inverno, conforme verificamos acima – numa tentativa de resgate das raízes,
daquilo mesmo que é ocultado durante todos os demais meses do ano.
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Figura 3.209 – Tacho e tigelas, com muita

Figura 3.210 – Trempe feita de panelas no

fuligem de uso, abandonadas no quintal de

quintal de Dona Maria das Panelas, utilizada

Dona Fofa.

para preparar a lavagem para os porcos.

Figura 3.211 – Panela cozinhando lavagem

Figura 3.212 – Panelas de alumina na

para os porcos, em trempe montada no

cozinha de Dona Zefa de Bernardino.

quintal de Dona Maria das Panelas.

Figura 3.213 – Vasilhas quebradas e caco

Figura 3.214 – Pote rachado e recuperado

servindo como continente de água para

com o uso de massa epox.
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galinhas.

Ainda com relação ao uso das vasilhas, registramos algumas formas de
reutilização, reciclagem, reaproveitamento e recuperação das vasilhas
quebradas e dos cacos, além da já apontada, qual seja, como tapamento do
forno durante a queima. Deste modo, presenciamos o reuso de cacos como
tampas de panelas e continentes de água para as galinhas (Figuras 3.210 e
3.213), além da recuperação de potes rachados com o uso de massa epox
(Figura 3.214).
Finalmente, a tabela a seguir apresenta uma síntese da cadeia
operatória observada na produção loiceira em Altinho, assinalando cada fase
da produção, bem como as operações empreendidas, os instrumentos e os
suportes empregados em cada uma delas.
Fase

Operação

Instrumento

Suporte

dos Barro Preto,

Enxada, carro de

Balaio, plástico e

Barro Vermelho e

mão e balaio

sacos de ráfia

Pés

Chão

Mãos

Tábua

Seleção e Aquisição
Matéria-prima

Barro de Massapê
Preparo da Matériaprima

Pisar o barro
Modelagem com

Técnicas de

inserção de arrudia

Manufatura

(pseudorrolete) no
final
Formar
Abrir
Dar acabamento:
rapá, alisar, botar

Etapas de

asinha, acertar o

Manufatura

beicinho, rapá o pé,
Pintar com toá ou
látex branco (no caso

Mãos, paieta de caco
de cuia, ferro, pau de
alisar, palha de aço

Tábua

enrolada em palito de
fósforo ou cotonete

dos potes – depois
de queimada)

Queima

Comercialização e

Colocação da loiça

Forno e lenhas

no forno

grossa e fina

Venda nas feiras

Carro de mão

Forno redondo de
aicos com topo
aberto
Chão
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Distribuição

livres com as
próprias loiceiras
(direta)

Tabela 3.1 – Fases da cadeia operatória da produção loiceira em Altinho (inspirado em Viana,
2003).

Bezerros
Bezerros pertence à região de desenvolvimento do Agreste Central,
microrregião do Vale do Ipojuca. Limita-se com Cumaru e Passira ao norte,
São Joaquim do Monte e Agrestina ao sul, Gravatá, Sairé e Camocim de São
Felix a leste, e Riacho das Almas e Caruaru a oeste e dista 99,3 km da capital,
Recife. Em seus aspectos físicos localiza-se no Planalto da Borborema, na
bacia hidrográfica dos Rio Capibaribe, Rio Ipojuca e Rio Una, a uma altitude de
470 m, com clima quente e úmido. Possui área de 492,556 km² e uma
população de pouco menos de 57.000 pessoas (segundo Censo de 2007), das
quais quase 10.000 residem na área rural, nos sítios (CODEPE FIDEM, Acesso
em: 25 fev. 2010).
A produção da loiça de barro em Bezerros se concentra no sítio
Fazendinha e em suas imediações. O primeiro contato com as loiceiras se deu
na Feira Livre de Bezerros.

Figura 3.215 – Feira Livre de Bezerros – À esquerda, de pé, de azul Dona Mariquinha
e ao fundo, de vermelho, Dona Maria de Cícero.
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Acompanhamos a produção de Dona Maria de Cícero, Dona Mariquinha
de Dema, Dona Ângela, Seu Zezinho, Seu Pedro e Seu Beto. Todas as
loiceiras trabalham na margem esquerda do Rio Ipojuca, com exceção de Seu
Beto, que trabalha na margem direita, mas capta matéria-prima na margem
esquerda (PRANCHA 50).
Em Bezerros a produção é parcialmente manual e parcialmente no
torno. Além disso, a organização da produção pode ser caracterizada parte
como household industry – como ocorre com Dona Maria de Cícero, que
trabalha em tempo parcial e sua produção é voltada para um mercado
consumidor externo – e parte como workshop industry (a produção é
organizada em oficinas, cujo trabalho é especializado, em tempo integral e,
muitas vezes com a participação masculina e de membros da família) – como é
o caso das demais loiceiras, sobretudo de Dona Mariquinha, Dona Ângela e
Seu Zezinho, todos membros de uma mesma família, trabalhando juntos em
uma mesma oficina de produção, liderados por Seu Zezinho, num sítio, distante
da casa da família na rua (ARNOLD III, 1991, p. 92-95).
A produção é inteiramente manual, no caso de Dona Maria de Cícero, e
parcialmente manual, no caso de algumas vasilhas maiores, produzidas na
oficina de Seu Zezinho, por Dona Mariquinha e Dona Ângela, especialmente
jarras, ou formas inadequadas para torno (como os cochos, que são ovais), e
de algumas formas produzidas por Seu Beto.
Todas as demais formas produzidas, seja na oficina de Seu Zezinho, ou
de Seu Pedro e na de Seu Beto, são elaboradas em tornos de pé (em que a
roda do torno é girada com os pés).
Das loiceiras Dona Ângela, Seu Zezinho, Seu Pedro, Seu Beto e Dona
Maria de Cícero acompanhamos apenas algumas etapas do processo,
enquanto que de Dona Mariquinha de Dema acompanhamos todas as etapas
do processo, desde o local de extração dos barros, até amassar e traçar o
barro, formar e abrir a loiça, dar acabamento e queimar, além de verificar tipos
de lenha e mensurar a loiça, pois esta loiceira era das poucas que dominava
ambas as técnicas de manufatura: a manual e a torneada.
Independente do processo adotado, o barro massapê e o barro de
panela são misturados para fazer as panelas e usa-se o barro de massapê
para os demais objetos (não destinados à cocção). O barro é amassado,
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catado e traçado com as mãos, em dois momentos diferentes (primeiro no chão
e depois na mesa de traçar), e se utiliza as cinzas dos fornos para amassar e
pisar o barro, bem como para que a mistura não grude na mesa de traçar e
nem no torno. Importante notar que as vasilhas confeccionadas no torno,
preferencialmente, não devem ter pedrinha nem sarugos60, por isso, na maioria
das vezes, são feitas apenas com o barro de massapê.
No caso das vasilhas modeladas, o processo de manufatura segue as
mesmas etapas descritas em Altinho. Já no caso das formas elaboradas no
torno, a diferença principal consiste no fato de que o torno permite que a
espessura das vasilhas seja menor e tanto a face externa, quanto a interna já
saiam alisadas e, desta forma, não é preciso executar a etapa de rapá e nem
de alisar a as paredes, sendo suficiente apenas rapá e alisar o pé, bem como
inserir as asas.
A maior parte das vasilhas é simples, sem aplicação de engobos,
decoração plástica ou pintada, com exceção das quartinhas e jarras de
armazenar água, caqueiras, cochos e miaieiros que recebem aplicação de taoá
(engobo vermelho) na face externa (aplicados com as mãos) e polimento (com
pedrinha) por cima do engobo, e dos tachos e pratos com aplicação de taoá na
borda e polimento; todos estes processos antes da queima. Além de pintura de
faixa branca, com tinta látex (nos miaieiros, quartinhas) ou tinta esmalte branca
no bojo superior e no gogó, depois da queima. Há também decoração plástica
em algumas caqueiras, chamadas de babados, por se constituir como
ondulações da borda.
A queima é realizada em fornos redondos e abertos na parte superior,
com arcos internos separando a câmara da fornalha (que neste caso tem duas
aberturas), semelhante ao forno de Altinho. Também neste caso o forno é
tampado com os cacos de vasilhas quebradas em queimas anteriores. E as
etapas de queima são as mesmas. A diferença principal está no fato de que em
Bezerros, o forno da oficina de Seu Zezinho possui uma cobertura de telhas,
que o protege de chuvas, aumentando a sua durabilidade e garantindo que as
queimas sejam conduzidas mesmo durante períodos de chuva.

60

Sarugos são os pedacinhos de barro que permanecem endurecidos mesmo após se
umedecer e preparar o barro. É o mesmo que cacúlo em Altinho e mondrongo em Belo Jardim.
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O repertório de formas é semelhante ao apresentado no caso de Altinho,
e inclui uma variabilidade maior de tamanhos de algumas formas, como as
caqueiras, os miaieiros e as quartinhas, possibilitadas pelo uso do torno, além
de incluir também os cochos, que são formas semelhantes a travessas
ovalares, e vasos de cemitério (vasinhos para colocar flores).
Quanto à comercialização há tanto a venda direta ao consumidor, com
as próprias loiceiras negociando suas vasilhas nas feiras, como ocorre com
Dona Maria de Cícero, Dona Mariquinha, Seu Pedro e Seu Beto, quanto à
venda para comerciantes, como ocorre com a loiça produzida por Seu Zezinho,
Dona Ângela, Seu Pedro e Seu Beto.

Figura 3.216 – Seu Pedro amassando o

Figura 3.217 – Dona Mariquinha traçando o

barro.

barro na mesa.

Figura 3.218 – Seu Zezinho formando a peça

Figura 3.219 – Seu Pedro formando a peça

no torno.

no torno.
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Figura 3.220 – Dona Mariquinha rapando o

Figura 3.221 – Seu Beto rapando uma jarra.

pé da panela.

Figura 3.222 – Dona Maria de Cícero

Figura 3.223 – Caqueira com decoração de

aplicando o taoá no pote.

babados e polida acima do taoá.

Figura 3.224 – Dona Mariquinha polindo com

Figura 3.225 – Seu Zezinho queimado no

a pedrinha a borda de um tacho acima do

forno coberto.

taoá.

A cadeia operatória da produção em Bezerros pode ser resumida no quadro
abaixo:
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Fase

Operação

Instrumento

Suporte

dos Barro de Panela,

Enxada e carro de

Plástico e sacos de

Barro de Massapê e

mão

ráfia

Seleção e Aquisição
Matéria-prima

Cinzas do forno
Preparo da Matéria-

Amassar e catar o

prima

barro

Mãos

Chão, tábua e mesa
de traçar

Torneada;
Técnicas de
Manufatura

Modelagem com
inserção de arrudia
(pseudorrolete) no

Torno de pé;

Roda do Torno de pé

Mãos

e Tábua

final
Fôrmar

Etapas de
Manufatura

Abrir

Mãos, paieta de cano

Dar acabamento:

de PVC, paieta de

rapá, alisar, botar

havaiana (sandália),

asinha, acertar o

cano de alisar de

beicinho, rapá o pé,

PVC, pau de alisar,

Aplicar taoá e Polir

ferro, esponja, fio de

(antes da queima)

nylon, palmatória

Aplicar o látex branco

(para fazer a base

ou esmalte branco

plana), pincel ou

(no caso dos

brocha, pedrinha ou

pintados – após a

xeixo (seixo polido)

Roda do Torno de pé
e Tábua

queima)
Colocação da loiça
Queima

no forno; tampar o
forno com cacos

Forno redondo de
Forno, lenhas grossa

arcos com topo

e fina, cacos

aberto e cobertura de
telha

Venda nas feiras
livres com as
Comercialização e
Distribuição

próprias loiceiras
(direta); venda para

Carro de mão

Chão

comerciantes de
outras localidades
(indireta)

Tabela 3.2 – Fases da cadeia operatória da produção loiceira em Bezerros (inspirado em
Viana, 2003).
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Belo Jardim
Belo Jardim pertence à região de desenvolvimento do Agreste Central,
microrregião do Vale do Ipojuca. Limita-se com Jataúba e Brejo da Madre de
Deus ao norte, São Bento do Una e Sanharó ao sul, Tacaimbó a leste e
Pesqueira a oeste e dista 181,5 km da capital, Recife. Em seus aspectos
físicos localiza-se no Planalto da Borborema, na bacia hidrográfica do Rio
Ipojuca, a uma altitude de 608 m, com clima semiárido e vegetação de floresta
subcaducifólia. Possui área de 647,696 km² e uma população de pouco menos
de 71.000 pessoas (segundo Censo de 2007), das quais quase 18.000 residem
na área rural, nos sítios (CODEPE FIDEM, Acesso em: 25 fev. 2010).
Ao contrário das demais comunidades, o contato com as loiceiras de
Belo Jardim se deu através da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal.
Neste município a produção da loiça de barro está concentrada no sítio
Rodrigues, próximo à divisa entre o município de Belo Jardim e São Bento do
Una. (PRANCHA 51).
O sítio divide-se em duas áreas, a saber: Rodrigues de Cima e
Rodrigues de Baixo. Cada uma destas áreas concentra determinadas loiceiras.
No Rodrigues de cima estão as seguintes loiceiras na ativa: Dona Cida, Dona
Moça, Dona Celina, Dona Irene, Dona Elza, Dona Elizângela, Dona Maria de
Quitéria, Dona Fátima, Dona Maria de Severino, Dona Quitéria, Dona Rosinha
e Dona Leide. No Rodrigues de baixo temos: Dona Edite, Dona Cibita, Dona
Joselina, Dona Geane, Dona Luzinete, Dona Neguinha e Dona Luiza.
Algumas loiceiras encontram-se aposentadas, como Dona Júlia, que é
quem comercializa a loiça de todas as loiceiras nas feiras de Belo Jardim, São
Bento do Una, Sanharó e Pesqueira, entre outras.
Pudemos acompanhar algumas etapas da produção de Dona Cida,
Dona Moça, Dona Elza, Dona Elizangela, Dona Edite, Dona Cibita, Dona
Joselina, Dona Geane e Dona Neguinha. De Dona Rosinha e Dona Leide
acompanhamos boa parte das etapas do processo produtivo, desde os locais
de extração dos barros, amassar o barro, armar e espalhar a loiça, tratar, isto
é, dar acabamento, até tirar o fundo. Registramos a última etapa, pintar, de
Dona Joselina e Dona Edite. Quanto à queima, pudemos acompanhar as
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realizadas por Dona Neguinha, Dona Geane e Dona Joselina, além da
mensuração da loiça de Dona Edite (avó de Dona Joselina).
A produção em Belo Jardim é inteiramente manual, sendo boa parte
modelada com aplicação de roletes, as tiras, a partir da metade do processo. E
tal como em Altinho, pode ser caracterizada como household industry
(ARNOLD III, 1991, p. 92-95).
As loiceiras utilizam o barro amarelo misturado à terrinha peneirada para
fazer as panelas e uma mistura do barro amarelo com o barro preto para
confeccionar vasilhas que não são aquecidas no fogo, como potes, jarras e
outros objetos como bonecos e bichos, só identificados na produção deste
município.
Ao contrário do que ocorre em Altinho, em Belo Jardim as loiceiras
utilizam um suporte para a confecção da loiça de barro, como uma fôrma em
forma de prato, com a qual dão forma inicial dos fundos da loiça. Deste modo,
o processo não se inicia com o movimento de perfurar e beliscar o bolo de
barro, mas sim diretamente com um cone de barro, que é socado em sua parte
plana até ficar com uma forma semiesférica e colocado sobre o prato de
suporte, que contribui para moldar a base da loiça. Neste suporte são
colocadas cinzas do forno para que o barro não grude; e estas cinzas também
são adicionadas a massa, sempre que esta estiver muito mole, isto é, muito
plástica. Esta etapa inicial recebe o nome de armar (e é equivalente ao formar).
Para aramar a loiça, também são inseridas tiras, ou pseudorroletes, com a
diferença que, em Belo Jardim, as tiras tem um comprimento menor, são mais
grossas e são adicionadas praticamente desde a metade da peça armada.
Interessante notar que ao terminar de armar, a vasilha já tem uma forma bem
semelhante à sua forma final. A próxima etapa, denominada por espalhar (que
equivale ao processo de abrir), bem como as etapas de tratar e tirar o fundo
são equivalentes às registradas em Altinho.
A maior parte das vasilhas é simples, mas uma das diferenças com a
tecnologia de produção de Altinho também se estabelece no acabamento final,
já que em Belo Jardim a última etapa, antes da queima, compreende pintar a
loiça aplicando o tauá (engobo vermelho) nas asas e beiços de panelas, tigelas
e pratos e em toda a superfície dos potes, jarras e quartinhas, que também
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recebem burnição com pedrinha (polimento) e decoração pintada com giz
(barro branco – engobo branco) no beiço e bojo superior, acima do engobo.
Tantos os fornos como os procedimentos de queima são iguais aos
registrados em Altinho.
Do mesmo modo, o repertório de formas da loiça é praticamente o
mesmo. A diferença está na produção dos bichos (formas zoomorfas e, às
vezes, antropomorfas).
Não registramos a participação masculina em nenhuma etapa da
produção.
A produção dos bichos (por Dona Cida, Dona Joselina, Dona Geane,
Dona Luiza e Dona Neguinha) teve início com a criação do Centro de
Artesanato Tareco e Mariola pela Prefeitura, e com a vinda de artistas plásticos
de fora. Por sugestão da Prefeitura e destes artistas plásticos contratados (para
quem a loiça tinha pouco valor monetário, estético e cultural61), algumas
loiceiras começaram a produzir os bichos, por inspiração própria, para serem
vendidos neste centro de artesanato da Prefeitura, bem como por outros
comerciantes de artesanato popular em barro. Nem todas as loiceiras aderiram
a este programa da prefeitura e a maioria se manteve produzindo a loiça de
barro, sem, entretanto, receber qualquer auxílio do poder público.

Figura 3.226 – Dona Rosinha e inserindo a

Figura 3.227 – Dona Rosinha armando a

terrinha no barro, enquanto ela e Dona Leide

panela e aplicando a tira.

amassam o barro.

61

Segundo a maioria das loiceiras do Rodrigues a aproximação inicial da Prefeitura e destes
artesãos se deu nestes termos.
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Figura 3.228 – Panela armada por Dona

Figura 3.229 – Dona Leide espalhando e

Rosinha.

acertando o beiço da panela com o couro

Figura 3.230 – Dona Rosinha tirando o fundo

Figura 3.231 – Dona Rosinha tratando a

da panela.

tigela (botando as asinhas).

Figura 3.232 – Dona Edite burnindo (polindo)

Figura 3.233 – Dona Joselina pintando o pote

uma quartinha.

com o giz.
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Figura 3.234 – Queima da loiça de barro de

Figura 3.235 – Transporte da loiça a ser

Dona Geane.

vendida por Dona Julia.

A cadeia operatória da produção em Belo Jardim pode ser resumida no quadro
abaixo:
Fase

Operação

Instrumento

Suporte

Seleção e Aquisição
dos Barro Preto,
Matéria-prima

Barro Amarelo,
Terrinha e

Enxada e carro de
mão

Plástico

Cinzas do forno
Preparo da Matéria-

Amassar o barro,

prima

colocar a terrinha

Machadinha, peneira
(de saco de ráfia) e

Chão

Mãos

Modelagem com
Técnicas de

inserção de tiras

Manufatura

(pseudorrolete) a

Mãos

Prato

partir da metade
Armar
Espalhar

Etapas de
Manufatura

Tratar: rapá, alisar,

Mãos, paieta de caco

botar asinha;

de baldo (plástico),

acertar o beicinho

ferro, pau de alisar,

Tirar o fundo

pedrinha, couro,

Pintar com tauá,

pena de galinha

Prato

Burnir e Pintar com
giz (antes da queima)
Colocação da loiça
Queima

no forno; tampar o
forno com cacos

Comercialização e

Venda nas feiras

Forno, lenhas grossa
e fina e cacos
Carro de mão e carro

Forno redondo de
arcos com topo
aberto
Chão
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Distribuição

livres através de uma

de boi

loiceira aposentada
(exclusivamente a
loiça de barro)
(indireta)
Tabela 3.3 – Fases da cadeia operatória da produção loiceira em Belo Jardim (inspirado em
Viana, 2003).

Brejo da Madre de Deus – Arara
Brejo da Madre de Deus pertence à região de desenvolvimento do
Agreste Central, microrregião do Vale do Ipojuca. Limita-se com Santa Cruz do
Capibaribe e Taquaritinga do Norte ao norte, Belo Jardim, Tacaimbó e São
Caitano ao sul, Caruaru a leste e Jataúba a oeste e dista 202,2km da capital,
Recife. Em seus aspectos físicos localiza-se no Planalto da Borborema, na
bacia hidrográfica do Rio Capibaribe, a uma altitude de 627m, com clima
semiárido e vegetação de floresta subcaducifólia. Possui área de 762,088km² e
uma população de pouco mais de 40.000 pessoas (segundo Censo de 2007),
das quais quase 10.500 residem na área rural, nos sítios (CODEPE FIDEM,
Acesso em: 25 fev. 2010).
Ainda que as loiceiras de Brejo não vendam sua loiça diretamente nas
feiras, o primeiro contato com elas se deu na Feira Livre de Brejo, pois
coincidentemente uma das loiceiras estava próxima do comerciante que vendia
suas loiças e este a apresentou quando o abordamos perguntando por quem
produzia as mesmas.
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Figura 3.236 – Comercialização da loiça produzida na Arara na feira livre de Brejo da
Madre de Deus.

A produção de Brejo se concentra no sítio Arara, praticamente na divisa
entre Belo Jardim e Jataúba. (PRANCHA 52).
Na Arara encontramos com as loiceiras: Dona Bia, Dona Eliane e Dona
Lourdes, ainda na ativa. E com as loiceiras aposentadas: Dona Maria
Florentina, Dona Helena Florentina, Dona Lainha, Dona Irene e Dona Maria.
Acompanhamos algumas etapas da produção de Dona Eliane e Dona
Lourdes. De Dona Bia acompanhamos todas etapas do processo, desde os
locais de extração do barro, até traçar o barro, fazer e dar acabamento na loiça
e queimar, além de registrarmos os tipos de lenha utilizados durante a queima
e mensurarmos a loiça.
A produção na Arara é inteiramente manual, sendo boa parte modelada
com aplicação de roletes, arrudias, no final do processo, muito semelhante à
forma como a loiça é produzida em Belo Jardim. E pode ser caracterizada
como household industry (ARNOLD III, 1991, p. 92-95).
As loiceiras utilizam barro de panela para fazer todos os tipos de loiça
inclusive potes e jarras. O barro é traçado, isto é, amassado com as mãos. O
processo de manufatura da loiça de barro na Arara, em Brejo, é dividido em
duas etapas, a saber: fazer62 e acabamento. Como em Belo Jardim, o processo
se inicia com a confecção de um cone de barro e com a subsequente retirada
do excesso de barro da parte plana do cone, fazendo um buraco no seu
interior, até que fique com uma forma semiesférica. A partir daí, começam a
levantar as paredes até a exaustão do barro, quando retiram a peça do suporte
de tábua de madeira e a colocam sobre o suporte em forma de prato,
moldando a base da loiça; depois inserem as arrudias (os pseudorroletes), até
atingirem o tamanho desejado para a vasilha, como em Altinho. A partir daí, a
etapa de fazer permanece praticamente igual a todas as demais etapas
descrita para Altinho, até o acabamento, com exceção da colocação das
asinhas, que é feita antes de se rapar a superfície da face externa.
A partir do acabamento, a diferença consiste no fato de que, embora a
maior parte das vasilhas seja simples, algumas possuem decoração com a
aplicação do toá (engobo vermelho) e do verniz ou giz (duas denominações
62

A etapa de fazer engloba tanto o que é chamado por formar quanto por abrir em Altinho.
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para o barro branco – engobo branco). O toá é aplicado nas asas e beiços de
panelas, tigelas, pratos e tachos e em toda a superfície dos potes. Pratos,
tachos e potes também recebem burnição (polimento) com semente de olho de
boi e decoração pintada verniz no beiço e no bojo superior, por cima do toá.
Os fornos são iguais aos utilizados nas demais comunidades. No
entanto, na Arara, o forno é coberto com o cambão dos coqueiros (que são as
folhas próximas ao tronco dos coqueiros, com formato semelhante ao de
canoas) e as cascas dos cocos. O forno é acesso antes de ser coberto e a
loiceira deixa a loiça esquentando no sol, com o calor do forno. Os demais
procedimentos e nomenclaturas das etapas de queima são os mesmos. Ao
final da queima, tanto os cambões quanto as cascas do coco são
completamente consumidos pelas chamas, desaparecendo, e expondo a loiça
queimada dentro do forno.
A participação masculina (do marido da loiceira) está restrita à coleta da
lenha e ao auxílio durante a queima.
Quanto ao repertório de formas da loiça produzida na Arara, em Brejo da
Madre de Deus, é similar à produzida nas demais comunidades, com pequenas
variações nas formas (fogaleiros, por exemplo, possuem uma geometria
hiperbólica).

Figura 3.237 – Dona Bia traçando o barro.

Figura 3.238 – Dona Bia fazendo um tacho.
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Figura 3.239 – Dona Eliane iniciando o

Figura 3.240 – Dona Bia alisando com o pau

acabamento numa panela.

de alisar.

Figura 3.241 – Dona Bia alisando com a

Figura 3.242 – Dona Lourdes pintando a

pedrinha.

boca da cuscuzeira com um cotonete.

Figura 3.243 – Dona Bia queimando a loiça

Figura 3.244 – Dona Bia ensinando a filha

(detalhe dos cambões e cascas de coco

fazer um pratinho.

incinerando acima do forno).

A cadeia operatória da produção em Brejo da Madre de Deus pode ser
resumida no quadro abaixo:
Fase

Operação

Instrumento

Suporte

Matéria-prima

Seleção e Aquisição

Enxada e carro de

Plástico
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do Barro de Panela

mão

Traçar o barro

Mãos

Chão e tábua

Mãos

Tábua e prato

Preparo da Matériaprima

Modelagem com
Técnicas de

inserção de arrudia

Manufatura

(pseudorrolete) no
final
Fazer
Acabamento:
rapá, alisar, alisar

Etapas de

com a pedrinha, rapá
o pé,

Manufatura

Pintar com toá
Pintar com o giz ou

Mãos, paieta de
cabaço, ferro, pau de
alisar, pedrinha,

Tábua e prato

couro, cotonete

verniz (antes da
queima)
Colocação da loiça
Queima

no forno, cobertura
com cambão e casca
de coco

Forno, lenhas grossa

Forno redondo de

e fina, cambão,

aicos com topo

casca de coco

aberto

-

Chão

Venda nas feiras
Comercialização e

livres através de

Distribuição

outros comerciantes
(indireta)

Tabela 3.4 – Fases da cadeia operatória da produção loiceira em Brejo da Madre de Deus
(inspirado em Viana, 2003).

Riacho das Almas
Riacho das Almas pertence à região de desenvolvimento do Agreste
Central, microrregião do Vale do Ipojuca. Limita-se com Surubim e Frei
Miguelino ao norte, Caruaru ao sul, Cumaru e Bezerros a leste e Caruaru a
oeste e dista 151,8 km da capital, Recife. Em seus aspectos físicos localiza-se
no Planalto da Borborema, na bacia hidrográfica dos Rio Capibaribe e Rio
Ipojuca, a uma altitude de 407 m, com clima semiárido quente e vegetação de
caatinga hiperxerófila. Possui área de 313,990 km² e uma população de pouco
mais de 18.000 pessoas (segundo Censo de 2007), das quais pouco mais de
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10.000 residem na área rural, nos sítios (CODEPE FIDEM, Acesso em: 25 fev.
2010).
Riacho das Almas possui apenas uma loiceira na ativa, Dona Carminha.
A mãe de Dona Carminha, Dona Inácia (87 anos), ainda é viva e apesar de
aposentada, às vezes produz algumas peças como forma de distração. Ambas
moram no sítio Jurema (PRANCHA 53). O primeiro contato com Dona
Carminha se deu na feira livre de Riacho das Almas.

Figura 3.245 – Dona Carminha comercializando sua loiça de barro na feira livre de Riacho das
Almas.

Acompanhamos todas as etapas de produção da loiça de Dona
Carminha, desde os locais de extração do barro, até pisar o barro, fazer a
forma, abrir e dar acabamento na loiça e queimar, além de registrarmos os
tipos de lenha utilizados e de mensurarmos a loiça.
De Dona Inácia acompanhamos a produção de alguns alguidares que
ela faz para se manter ocupada e que Dona Carminha vende para ela na feira.
Da conversa com Dona Inácia surgiu a primeira e única referência a uma
herança cultural escrava desta tradição loiceira.
A produção no sítio Jurema é inteiramente manual, sendo boa parte
modelada com aplicação de roletes, as tiras, no final do processo. Podemos
caracterizá-la como do tipo household industry (ARNOLD III, 1991, p. 92-95).
Dona Carminha utiliza uma mistura de barro vermelho com barro branco
para fazer todos os tipos de loiça inclusive potes, para ela e para Dona Inácia.
Ela pisa o barro com um pau e com as mãos, para misturar os dois barros. Às
vezes mistura cinza do forno, quando a massa está muito mole. Quanto ao
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processo de manufatura da loiça é muito similar ao de Altinho. A diferença se
dá no início, em que a partir de um único bolo de barro ela arma as fôrmas.
Depois de armar as fôrmas, ela abre, alisando com a paieta de caco de cuia,
bota as asinhas, alisa a banda (primeiro cortando com o ferro e depois com o
pau), rapá o fundo e endireita a boca. O acabamento é menos refinado do que
nas demais comunidades, pois as vasilhas são menos alisadas, e os poros
ficam mais abertos. É possível que o fato da loiceira inserir as asinhas antes de
cortar a banda e alisar, comprometa o desempenho da etapa de alisamento63.
A maior parte das vasilhas é simples, sem presença de engobo ou
decoração pintada. No entanto, há um enfeite, um tipo de decoração plástica,
que a loiceira chamada de bordado (digito-ungulado) apenas nos beiços das
caqueiras.
A queima é feita num forno retangular com duas câmaras, duas
fornalhas e abertura superior, construído também com arcos internos e que é
coberto com os cacos de vasilhas quebradas em queimas anteriores. Segundo
Dona Carminha, este é um forno novo, que foi construído por um pedreiro
contratado por ele, quando seu forno anterior, redondo (do mesmo padrão de
todos os fornos das demais comunidades), se estragou. Como não entendia
muito das necessidades da loiceira, e ela não soube explicar exatamente como
era o antigo forno para o pedreiro, ele o construiu da maneira como sabia. No
entanto, este forno não é muito funcional e durante a queima, Dona Carminha
se queixou muitas vezes.
A participação masculina no processo de manufatura fica restrita ao
auxílio durante a queima, que ela recebe de um amigo.
Com relação ao repertório de formas da loiça de barro, é similar ao
apresentado para Altinho. Exceto pela ausência de jarras e quartinhas.

63

Processo semelhante foi observado em Bezerros, pois as asinhas são colocadas antes de
rapá o pé. No entanto, como em Bezerros as panelas são levantadas no torno, o alisamento da
superfície das paredes da face externa das vasilhas é dispensado e, por isso, não se nota
muita diferença no refinamento do alisamento desta comunidade para as demais.
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Figura 3.246 – Dona Carminha pisando o

Figura 3.247 – Dona Carminha armando a

barro.

fôrma da panela e inserindo a tira.

Figura 3.248 – Dona Carminha botando as

Figura 3.249 – Dona Carminha cortando o

asinhas na panela.

fundo das loiça.

Figura 3.250 – Dona Carminha enfeitando a

Figura 3.251 – Loiça secando ao sol, antes

caqueira com o bordado (digito-ungulado).

do acabamento.
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Figura 3.252 – Dona Inácia com a loiça.

Figura 3.253 – Dona Carminha queimando a
loiça.

A cadeia operatória da produção em Riacho das Almas pode ser
resumida no quadro abaixo:
Fase

Operação

Instrumento

Suporte

e

Enxada e carro de

Plástico, sacos de

Barro Branco

mão

ráfia e pano

Pau e Mãos

Chão

Mãos

Tábua

Seleção e Aquisição
dos Barro Vermelho
Matéria-prima

Cinzas do Forno
(eventualmente)
Preparo da Matériaprima

Pisar o barro
Modelagem com

Técnicas de

inserção de tiras

Manufatura

(pseudorrolete) no
final
Armar a fôrma
Botar Asa
Abrir
Dar acabamento:
cortar a banda, alisar

Etapas de
Manufatura

a banda, rapar o

Mãos, paieta de caco

fundo, endireitar a

de cuia, ferro, pau de

boca

alisar

Tábua

Enfeitar com o
bordado
(no caso das
caqueiras – antes da
queima)
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Colocação da loiça
Queima

no forno, cobertura
com os cacos

Comercialização e
Distribuição

Forno, lenhas grossa
e fina, cacos

Forno retangular de
aicos com topo
aberto

Venda nas feiras
livres com a próprias

Carro de mão

Chão

loiceira (direta)

Tabela 3.5 – Fases da cadeia operatória da produção loiceira em Riacho das Almas (inspirado
em Viana, 2003).

Caruaru – Alecrim
Caruaru pertence à região de desenvolvimento do Agreste Central,
microrregião do Vale do Ipojuca. Limita-se com Toritama, Vertentes, Frei
Miguelinho e Taquaritinga do Norte ao norte, Altinho e Agrestina ao sul,
Bezerros e Riacho das Almas a leste e Brejo da Madre de Deus e São Caitano
a oeste e dista 140,7 km da capital, Recife. Em seus aspectos físicos localizase no Planalto da Borborema, na bacia hidrográfica dos Rio Capibaribe, Rio
Ipojuca e Rio Una, a uma altitude de 554 m, com clima semiárido quente e
vegetação de caatinga hiperxerófila. Possui área de 920,610 km² e uma
população de pouco menos de 254.000 habitantes (segundo Censo de 2007),
dos quais apenas pouco mais de 36.000 residem na área rural, nos sítios
(CODEPE FIDEM, Acesso em: 25 fev. 2010).
No sítio Alecrim, reside uma loiceira que comercializa suas loiças na
feira livre de São Caitano, em virtude da proximidade entre a área urbana deste
município e o sítio em questão (PRANCHA 54).
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Figura 3.254 – Dona Ivonete comercializando sua loiça de barro na feira livre de São Caitano.

Esta loiceira, Dona Ivonete, havia sido entrevistada pela equipe de
pesquisadores durante a etapa de campo de 2003 e na etapa de 2009
voltamos a encontrá-la.
Acompanhamos quase todas as etapas do processo de produção, desde
os locais de onde extraem os barros, até pisar o barro, armar, espalhar e dar
acabamento na loiça. Só não acompanhamos a queima, visto que nas duas
semanas que passamos com a loiceira, ela não fez nenhuma queima. Também
não conseguimos mensurar suas loiças, pois não tinha nenhuma queimada em
seu local de trabalho e residência.
A produção no sítio Alecrim pode ser caracterizada como do tipo
household industry (ARNOLD III, 1991, p. 92-95). Ela é inteiramente manual,
sendo boa parte modelada com aplicação de roletes, arrudias, no final do
processo.
A loiceira mistura um barro fraco amarelo com um barro forte preto para
fazer a loiça de barro que vai para o fogo (panelas), e usa apenas o barro de
massapê para fazer potes. O barro é, então, batido, com um pau e amassado
com as mãos, retirando pedrinhas e caroços64.
O processo de manufatura é muito similar ao de Belo Jardim e de Altinho
e é dividido em três etapas: armar, espalhar e fechar (ou colocar a boca).
Posteriormente há uma quarta etapa de acabamento, em que, de uma vez só,
rapá o corpo e o fundo com o ferro (porque, segundo ela, fazer em mais de um
dia é trabalho dobrado), passá (alisa) o ferro e o pau, coloca as asas, fazendo
tirinhas de barro, acertar o beiço. A loiceira começa o processo de armar
fazendo um grande e único disco de barro, que é colocado acima de um prato
de suporte; e ela usa as cinzas do forno sobre o prato, para que a vasilha não
grude. As três etapas são feitas praticamente simultaneamente, com um
intervalo de poucas horas de secagem (no máximo duas horas), de forma que,
ao concluir estas etapas, as vasilhas já possuem a sua forma final, faltando
apenas o acabamento.

64

Caroços são os pedacinhos de barro endurecidos, como os cacúlos, em Altinho.

233

Ao contrário de outras comunidades, em que a loiceira produz sentada
no chão, Dona Ivonete produz a loiça sobre em uma tábua, em cima de um
banquinho (posição mais confortável, segundo ela).
A maior parte das vasilhas é simples, sem presença de engobos ou
decorações plástica ou pintada. Apenas nos beiços dos pratos aplica uma linha
de barro vermelho, antes da queima.
O forno é redondo, com arcos e abertura superior. Não acompanhamos
a queima de Dona Ivonete, mas, segundo ela, o processo é semelhante ao das
demais comunidades – o forno é tampado com cacos e a queima é dividida em
duas etapas: esquentar e cardear.
A participação masculina no processo se restringe à coleta e transporte
do barro, da lenha, a bater o barro e a queimar a loiça.
O repertório de formas da loiça de barro produzida no Alecrim, por Dona
Ivonete, é semelhante ao apresentado para Altinho e às demais comunidades.

Figura 3.255 – O marido de Dona Ivonete

Figura 3.256 – Dona Ivonete produzindo uma

bate o barro.

paieta de cuia.

Figura 3.257 – Dona Ivonete aramando uma

Figura 3.258 – Tigela armada, espalhada e

tigela.

fechada por Dona Ivonete.
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Figura 3.259 – Dona Ivonete espalhando

Figura 3.260 – Acabamento: rapando o fundo.

uma tigela de grandes proporções
(incomum).

Figura 3.261 – Acabamento: colocando as

Figura 3.262 – Acabamento: acertando o

asinhas (alças).

beiço.

A cadeia operatória da produção no Alecrim, em Caruaru, pode ser
resumida no quadro abaixo:
Fase

Operação

Instrumento

Suporte

Seleção e Aquisição
dos Barro Forte Preto
Matéria-prima

e
Barro Fraco Amarelo

Enxada, carro de
mão

Plástico

Cinza do Forno
Preparo da Matériaprima

Bater o barro

Pau e Mãos

Chão

Mãos

Tábua e Prato

Mãos, paieta de cuia,

Tábua, Prato,

Modelagem com
Técnicas de

inserção de arrudia

Manufatura

(pseudorrolete) no
final

Etapas de

Armar

235

Espalhar

Manufatura

ferro, pau, couro

Banquinho

Forno, lenhas grossa

Forno de aicos com

e fina, cacos

topo aberto

Carro de mão

Chão

Fechar
Dar acabamento:
rapá, passá, botar
asinha, acertar o
beiço
Linha de barro
vermelho
(no beiço dos pratos
– antes da queima)
Colocação da loiça
Queima

no forno, cobertura
com cacos

Comercialização e
Distribuição

Venda nas feiras
livres com a própria
loiceiras (direta)

Tabela 3.6 – Fases da cadeia operatória da produção loiceira no Alecrim, em Caruaru
(inspirado em Viana, 2003).

Caruaru – Alto do Moura
Conforme já descrevemos anteriormente, o Alto do Moura é um bairro
afastado de Caruaru que concentra a produção de arte figurativa no barro e,
que por isso, também concentra a pouca produção remanescente de panelas
de barro (PRANCHA 55).
Ao contrário das demais comunidades, no Alto do Moura há oficinas
familiares que produzem as panelas. São elas: a Oficina do Zé Galego, do
João Artesão (ou João das Travessas) e de Terezinha Gonçalves. Deste modo,
a maior parte da produção identificada no Alto do Moura pode ser classificada
como nucleated workshops, isto é, como oficinas nucleadas que se
caracterizam por uma produção em larga escala, voltada para o mercado
externo e organizada a partir de mão de obra especializada, tanto de
funcionários quanto de familiares (ARNOLD III, 1991, p. 92-95).
Além destas oficinas há alguns artesãos independentes, como Seu
Muan (que atualmente só produz corpos de bonecas), Seu Zé Careca (que faz
apenas potes, jarras, quartinhas, pratos e caqueiras) e Zezinho do Pote (único
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que produzia potes e jarras manualmente, mas que parou no início do ano de
2009 por motivo de doença).
Acompanhamos a produção das panelas nas três oficinas. Apenas na
Oficina de Seu João pudemos acompanhar uma queima por completo. Em
todas as oficinas as peças são formadas, majoritariamente, no torno (de pé ou
elétrico), com exceção das travessas que são produzidas manualmente, bem
como formas de animais em panelas e tampas (como galinhas).
O barro de panela, utilizado por todas as oficinas, é um barro misturado,
composto pelo barro de saubeiro (retirado de formigueiros de saúva, que são
peneirados) e pelo barro massapê limpo (utilizada para os bonecos e formas
utilitárias que não vão ao fogo), na proporção de 3 a 4 latas de saubeiro para
cada 10 latas de massapê. O processo de tratamento do barro também é bem
diferenciado dos demais locais de produção loiceira. Dependendo da oficina, o
barro é misturado cortando com a enxada e pisando com os pés e, depois, é
pisado numa estrutura metálica suspensa com uma peneira (como na oficina
de Seu João), ou é passado numa máquina forrageira adaptada (uma inovação
recente, presente apenas na oficina de Seu Zé Galego) que retira e/ou mói
para as pedrinhas e os catombos (barro endurecido). A partir disso, são
produzidas as tuias de barro, isto é, os grandes bolos de barro que serão
divididos e utilizados para a manufatura da loiça, entre outras peças utilitárias e
decorativas.
As peças utilitárias produzidas nas oficinas, o que inclui a loiça de barro,
não possuem decoração plástica, nem pintada. O que as diferencia é a
presença das vasilhas vitrificadas, das panelas pretas e das polidas. O
vitrificado e o enegrecimento da superfície são obtidos com técnicas de
queima. Já o polimento, encontrado em todas as panelas pretas e não vidradas
(com a coloração natural), é produzido antes da queima, com a vasilha em
ponto de couro, que recolocada no torno e lustrada com uma pedrinha ou
semente de olho-de-boi em contato com a sua superfície.
Os fornos são de dois tipos: abertos (redondos, com arcos e o topo
aberto, como os das demais comunidades) e de abóboda (abóba ou abóbora,
como também são chamados, redondos e fechados – sem nenhum contato
com a fornalha). Cada um deles é destinado para um tipo de queima.
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Os fornos abertos são utilizados apenas para queima de panelas
vitrificadas (destinadas ao consumo de caldinhos). Apenas as oficinas de Zé
Galego e Terezinha produzem panelas vitrificadas. A vitrificação é obtida com a
aplicação de zarcão (tetróxido de chumbo) na superfície da loiça queimada,
que é submetida à nova queima. Este método foi desenvolvido nestas oficinas
e, a despeito dos problemas com a toxidade (que inclusive causaram a
paralisia de um dos trabalhadores, segundo informações), continua em uso,
sem que fossem encontradas alternativas em substituição a ele.
Os fornos de abóboda são utilizados para queimar todos os tipos de
peças, desde figuras até a loiça de barro, incluindo, também, as panelas
pretas. As três oficinas produzem panelas pretas, uma inovação de cerca de 20
anos atrás, a pedido do mercado, como imitação das panelas capixabas. A
técnica de enegrecimento das vasilhas foi desenvolvida na Oficina de Zé
Galego, por seu pai, e consiste em tampar os respiros do forno, com barro,
depois que a queima termina, isto é, depois de esquentar e cardear.
Depois da queima, peças decorativas, ou tampas são pintadas, com tinta
látex.
A participação masculina é majoritária em todo o processo. Na verdade
as mulheres só participam do polimento e da decoração das vasilhas e de
outras peças (como bonecas). O manejo do torno é exclusividade dos homens,
assim, como o preparo do barro e a queima.
Com relação ao repertório de formas da loiça de barro em Caruaru,
registramos aproximadamente 70 tipos diferentes, entre panelas, travessas,
cumbucas, pratos, xícaras, copos, entre outros. Esta variabilidade de formas
tem muito pouco do repertório das loiceiras das outras comunidades, As formas
mais próximas são as panelas, as cumbucas (semelhantes aos pratos) e os
fogareiros. Este distanciamento do repertório da produção loiceira regional
pode ser explicado pelas características da produção no Alto do Moura, que
não está voltada para o abastecimento dos mercados locais, tendo um alcance
mais amplo, voltado para o mercado externo, regional e atendendo a interesses
exógenos, como, por exemplo, as demandas turísticas.
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Figura 3.263 – Oficina de Terezinha:

Figura 3.264 – Seu Zé Galego mostrando o

pisando o barro.

funcionamento da máquina forrageira para
moer e misturar o barro.

Figura 3.265 – Oficina de Terezinha: pisando

Figura 3.266 – Barro de saubeiro.

o barro na peneira.

Figura 3.267 – Oficina de Terezinha –

Figura 3.268 – Seu João, em sua oficina,

preparando a massa para o torno.

fazendo uma cumbuca no torno de pé.
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Figura 3.269 – Seu Muan fazendo uma

Figura 3.270 – Polimento de cumbuca com

miniatura de cuscuzeira no torno, para

pedrinha.

demonstração.

Figura 3.271 – Oficina de Seu João: queima

Figura 3.272 – Oficina do Seu Zé Galego –

de panelas pretas.

limpeza das panelas vitrificadas e pretas. É
possível observar o forno aberto, de vitrificar
(à esquerda) e os fornos de abóboda (no
centro e à direita). Nota-se também que todos
estão cobertos por uma estrutura de telhado.

A cadeia operatória da produção no Alto do Moura, em Caruaru, pode
ser resumida no quadro abaixo:
Fase

Operação
Compra dos Barro de

Matéria-prima

Massapê e Barro de
Saubeiro

Instrumento

Suporte

Caminhão (são
entregues em
caminhões por um

Baia, Plásticos

distribuidor comum)

Preparo da Matéria-

Cortar, pisar e moer

Enxada, pés, mãos e

Chão, mesa de

prima

o barro

máquina forrageira

amassar

Técnicas de

Torneada;

Torno de pé; Torno

Roda do Torno de

Manufatura

Modelagem

elétrico;

pé, Mesa
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Mãos
Fôrmar

Etapas de
Manufatura

Dar acabamento:

Mãos, paieta plástico,

botar asinha

paieta de havaiana

Polir (antes da

(sandália), cano de

queima)

alisar de PVC, pau

Aplicar zarcão (nas

de alisar, cabos de

vitrificadas – depois

pincel, esponja, fio de

da queima e antes de

nylon, pincel ou

segunda queima)

brocha, pedrinha ou

Pintar (após a

xeixo (seixo polido)

Roda do Torno de pé
e elétrico e Tábua

queima)
Colocação da loiça
no forno; tampar o
forno com tijolos
(para queimas
Queima

normais) ou com
barro (em todos os
respiros, para

Forno de abóboda,
forno aberto, lenhas
grossa e fina, tijolos

Forno de Abóboda,
Forno Aberto

queimas pretas);
ganchos para
pendurar vitrificadas
Em grosso (atacado)
das oficinas para
comerciantes locais,
regionais e nacionais
Comercialização e

(incluindo,

Distribuição

possivelmente,

-

-

exportações). Em
grosso e avulsa nas
lojas das oficinas
(direta e indireta)
Tabela 3.7 – Fases da cadeia operatória da produção loiceira no Alto do Moura, em Caruaru
(inspirado em Viana, 2003).
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Considerações finais sobre a produção loiceira no Agreste Central
Pernambucano
O acompanhamento da produção loiceira nas sete comunidades
apresentadas, bem como o registro detalhado das cadeias operatórias da
produção da loiça de barro em Altinho, como forma de representar todas as
demais comunidades, engendrou a caracterização desta tecnologia de
produção cerâmica no Agreste Central Pernambucano.
A padronização da produção regional, admitida no início deste capítulo,
pôde ser verificada tanto no que diz respeito aos procedimentos e técnicas
adotados na manufatura da loiça, quanto às etapas empreendidas, às
matérias-primas

empregadas

e

à

própria

organização

da

produção.

Observamos que há mais semelhanças do que diferenças na tecnologia de
produção da loiça entre as comunidades apresentadas, especialmente quando
refletimos sobre as escolhas tecnológicas empreendidas pelas loiceiras que,
em última instância, visam à obtenção de características de performance
análogas para as suas loiças de barro, independente da comunidade em que
estão inseridas.
Considerando, por exemplo, o repertório de formas das vasilhas
produzidas na região do Agreste Central Pernambucano, excetuando-se o Alto
do Moura – que como vimos é um caso bem particular, embora reproduza
algumas das formas tradicionais – podemos dizer, então, que há uma
concordância em termos de performance formal das vasilhas, já que possuem
determinadas características comuns a todas as comunidades, seja em termos
de denominações êmicas, da geometrização das formas ou das funções de
cada uma.
Tem-se que a primeira diferença entre as produções se estabelece da
necessidade de garantir a manutenção deste repertório de formas comum, em
contextos de produção diferentes, sobre diversas condições de acesso aos
recursos, ou às matérias-primas, como os barros, as lenhas, os instrumentos
de alisar e de dar acabamento, entre outros, adequando a produção a cada
uma destas conjunturas.
Assim, embora em praticamente todas as comunidades haja uma
distinção entre o barro de panela e o barro de pote, as características de um e
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de outro, bem como suas denominações diferem em função da adequação aos
contextos ambientais locais.
O mesmo pode ser dito com relação à matéria-prima dos instrumentos
utilizados durante as etapas de manufatura. Para os instrumentos destinados
ao alisamento das superfícies interna e externa da loiça, como os paus de
alisar, por exemplo, cada comunidade selecionou uma espécie diferente da
caatinga com esta finalidade. Assim, em Altinho utiliza-se o mameleiro, e em
Belo Jardim e no Alecrim, em Caruaru, o pereiro. E diante da ausência de
áreas florestadas que forneçam matérias-primas para os paus, ou seja, de
espécies como estas, as comunidades adaptaram os recursos disponíveis,
reciclando e reutilizando outros objetos, de outras matérias-primas, como
canos de PVC que, a partir deste momento, são ressignificados. Processo
semelhante se dá com as paietas, que tanto podem ser das cuias ou cabaças,
quanto de plásticos de baldo (balde), aba de boné, ou até de borracha de
partes de sandálias havaianas. Tanto num caso, como no outro o que importa é
que o instrumento selecionado garanta as características de performance
desejadas para os alisamentos, curvando e regularizando as superfícies. Do
mesmo modo, seleciona-se o couro ou o pano para acertar beiços e asas, mas
com os mesmos objetivo e resultado.
Ainda quanto à matéria-prima, a escolha por adicionar terrinha à mistura
dos barros, como ocorre apenas em Belo Jardim, ou cinzas durante algumas
etapas do processo, como no Alecrim, em Caruaru, em Bezerros e em Belo
Jardim, se constituem em variações idiossincráticas locais, como forma de
garantir características de performance necessárias para se obter a
plasticidade e maleabilidade adequadas para o trabalho com o barro, que nas
demais comunidades não são requeridas, tendo em vista que apenas com as
misturas dos barros locais estas características são asseguradas.
Com relação ao processo de manufatura em si, excetuando-se o Alto do
Moura e parte da produção em Bezerros, nas demais comunidades a produção
é majoritariamente modelada com inserção de roletes (ou pseudorroletes,
como já apontamos anteriormente), ou na metade ou no final do processo. E
este é dividido praticamente da mesma maneira, em três etapas, em quase
todas elas. O que diferencia mais as comunidades é a forma como são
denominadas cada uma destas etapas (formar ou armar; abrir ou espalhar;
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acabar ou trata; entre outras denominações), e a presença de suportes de
pratos em algumas delas.
A introdução do uso do torno em Bezerros, como também no Alto do
Moura, em Caruaru, promoveu uma mudança na organização do trabalho, que
perdeu o caráter eminentemente feminino e doméstico, e se especializou,
passando a ser estruturada em oficinas, familiares e profissionais, coordenadas
por homens. No entanto, a padronização da produção loiceira do agreste se
manteve, tanto nas formas, quanto em algumas etapas de manufatura. Isso
mesmo no Alto do Moura, cujas oficinas tem um caráter mais profissional, mas
em que ainda podemos notar a preservação da denominação de algumas
etapas de manufatura, como o formar, bem como de algumas formas, como as
panelas, remetendo a uma origem comum às demais comunidades.
Por sinal, segundo os relatos obtidos nas oficinas, originalmente o Alto
do Moura concentrava uma produção loiceira tradicional, nos mesmo moldes
observados nas demais comunidades apresentadas, que se modificou ao longo
do tempo, em grande parte pela influência da atividade turística, a procura da
arte figurativa de Mestre Vitalino, entre outros artistas populares. Como já dito,
a mãe de Vitalino era loiceira e, não à toa, a arte figurativa se desenvolveu
neste bairro rural a partir da produção loiceira que lá já estava instalada.
Importante observar que a introdução do torno nestas comunidades,
além de modificar a organização da produção, trouxe algumas soluções para
problemas apontados por todas as loiceiras das demais comunidades, a saber:
queimas

em

períodos

de

chuva

no

inverno;

áreas

de

trabalho

e

armazenamento da loiça mais amplas; facilidade de acesso aos barreiros;
facilidade de acesso à lenha (embora também no Alto do Moura houve relatos
de dificuldade em obter lenha legalmente). Em praticamente todas as oficinas
visitadas os fornos são cobertos e o espaço de secagem para as vasilhas é
amplo e ventilado, o que permite que a produção não decresça no inverno, que
é um problema comum às demais loiceiras, justamente num período de
aumento da demanda, com as comemorações juninas. Quanto ao barro, as
oficinas o compram e não precisam se preocupar em encontrar bons barreiros,
em transportá-lo, nem em conseguir autorização para a extração com o
proprietário da terra, como ocorre com as loiceiras.
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Deste modo, notamos que as escolhas técnicas divergentes na
produção da loiça de barro em cada comunidade, se constituem enquanto
soluções diversas, mas que objetivam características de performance
coincidentes.

O

que

torna

a

produção

loiceira

do

Agreste

Central

Pernambucano padronizada, apesar destas diferenças, é que, no limite, todas
chegam a um denominador comum.
Importante ressaltar que estamos admitindo a existência de uma
padronização na produção loiceira no Agreste Central, com base nas
semelhanças formais e tecnológicas entre a cultura material e os sistemas
produtivos, nas diversas comunidades apresentadas no decorrer desta
pesquisa. E mesmo com relação ao uso da loiça de barro, isto é das relações
entre a cultura material e a sociedade, e entre a cultura material e os processo
de significação local, podemos dizer que há certa padronização, que se
confirma, por exemplo, pela própria associação entre forma (incluindo as
nomenclaturas) e função, bem como pelo decréscimo do uso da loiça de barro
e do fogão a lenha e sua substituição paulatina pela aluminia e pelo gás, e pelo
desaparecimento de algumas formas do repertório, situações estas observadas
em todas as comunidades, conforme apresentamos no decorrer deste Capítulo.
No quadro da Tabela 3.8 apresentamos uma comparação, sintetizada,
das cadeias operatórias de cada uma das comunidades apresentadas, em que
é possível observar a padronização da produção regional, a despeito das
diferenças constatadas.
Finalmente, trabalhos recentes na região do sertão cearense tem
demonstrado que também há certa padronização na produção loiceira da
região com, por exemplo, uma frequência muito grande de jarras e potes com
decoração escovada (QUEIROZ; FERREIRA, 2011)65. É possível, pois, que
haja uma diferenciação entre a loiça de barro do agreste e a loiça de barro do
sertão, revelando identidades próprias de um e de outro.

65

Estes trabalhos estão inseridos no âmbito de pesquisas de licenciamento ambiental para a
implantação da Ferrovia Transnordestina, pela equipe da Zanettini Arqueologia.
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Comunidade

Gênero

Matéria-prima

Técnica de

Etapas de

Predominante

(tipos de Barros)

Manufatura

Manufatura

Barro Preto
Altinho

Feminino

Barro Vermelho
Barro de Massapê

Formar
Modelado +

Abrir

Roletado (final)

Dar acabamento
Pintar com toá

Queima

Comercialização

Forno redondo de
aicos com topo

Direta

aberto

Fôrmar

Bezerros

Feminino e
Masculino

Barro de Panela

Torneada ou

Barro de Massapê

Modelado +

Cinzas do forno

Roletado (final)

Abrir

Forno redondo de

Dar acabamento

arcos com topo

Aplicar taoá

aberto e cobertura

Polir

de telha

Direta e Indireta

Pintar
Armar
Barro Preto
Belo Jardim

Feminino

Barro Amarelo
Terrinha
Cinzas do forno

Modelado +
Roletado (do meio
para o final)

Espalhar
Tratar
Pintar com tauá,
Burnir

Forno redondo de
aicos com topo

Indireta

aberto

Pintar com giz
Fazer
Brejo da Madre de
Deus – Arara

Feminino

Barro de Panela

Modelado +
Roletado (final)

Acabamento:

Forno redondo de

Pintar com toá

aicos com topo

Pintar com o giz ou

aberto

Indireta

verniz
Riacho das Almas

Feminino

Barro Vermelho

Modelado +

Armar a fôrma

Forno retangular

Direta
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Barro Branco

Roletado (final)

Cinzas do Forno

Botar Asa

de aicos com topo

Abrir

aberto

Dar acabamento:
Enfeitar com o
bordado
Espalhar

Barro Forte Preto
Caruaru – Alecrim

Feminino

Barro Fraco

Modelado +

Amarelo

Roletado (final)

Cinza do Forno

Fechar

Forno redondo de

Dar acabamento:

aicos com topo

Linha de barro

aberto

Direta

vermelho
Fôrmar

Caruaru – Alto do
Moura

Barro de Massapê
Masculino

e Barro de
Saubeiro

Dar acabamento
Torneada

Polir
Aplicar zarcão

Forno de Abóboda,
Forno Aberto

Direta e Indireta

Pintar
Tabela 3.8 – Quadro comparativo das cadeias operatórias da produção da loiça de barro nas sete comunidades observadas.
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CAPÍTULO 4
A LOICEIRA DO AGRESTE E A SUA LOIÇA DE BARRO:
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA PRODUÇÃO CERÂMICA
TRADICIONAL NO AGRESTE PERNAMBUCANO A PARTIR DE SUAS
FORMAS DE ENUNCIAÇÃO E TRANSMISSÃO

“A alma, o olho e a mão estão assim inscritos no mesmo
campo. Interagindo, eles definem uma prática. Essa prática deixou
de nos ser familiar. O papel da mão no trabalho produtivo tornouse mais modesto, e o lugar que ela ocupava durante a narração
está agora vazio. (Pois a narração, em seu aspecto sensível, não
é de modo algum o produto exclusivo da voz. Na verdadeira
narração, a mão intervém decisivamente, com seus gestos,
apreendidos na experiência do trabalho, que sustentam de cem
maneiras o fluxo do que é dito.) A antiga coordenação da alma, do
olhar e da mão, que transparece nas palavras de Valéry, é típica
do artesão, e é ela que encontramos sempre, onde quer que a arte
de narrar seja praticada. ”
(BENJAMIN, 1985 [1936]:220-221)

Introdução
Conforme mencionado no capítulo anterior, durante as escavações dos
sítios Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2 a equipe teve oportunidade de encontrar, nas
feiras de Tacaimbó e São Caitano, com algumas loiceiras residentes na região
que ainda se dedicavam à manufatura da loiça de barro, assim como com
algumas que já haviam encerrado suas atividades. Os pesquisadores
realizaram quatro entrevistas com as loiceiras, duas delas já aposentadas
(Dona Noêmia Alves de Lima e Dona Maria Patrícia da Silva, conhecida como
Dona Nenê Patrícia, na época com 74 e 78 anos respectivamente e ambas
moradoras de Tacaimbó) e dois ainda na ativa (Dona Ivonete da Silva, na
época com 40 anos, moradora de Caruaru, mas que negocia a loiça na feira de
São Caitano e Seu Jorge da Panela, cuja idade não foi registrada, embora
idoso, morador de São Caitano e que comercializava a sua loiça na feira de
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Tacaimbó). Na ocasião os arqueólogos também realizaram três entrevistas
com moradores de Tacaimbó, sendo um da área urbana do município (Seu
Luiz José da Silva, conhecido como Seu Lula, na época com 73 anos) e dois
deles moradores do sítio arqueológico Tacaimbó 2, ou sítio Melancia, como era
chamado por seus antigos moradores (Dona Pertulina Joana da Silva,
conhecida como Nita, com 77 anos, e Seu Santino José da Silva, na época aos
86 anos, parente da Dona Nita). De acordo com o exposto no capítulo anterior,
todas as entrevistas foram gravadas em fitas mini K7, posteriormente
transformadas em MP3, e as entrevistas com as duas loiceiras na ativa, Dona
Ivonete e Seu Jorge da Panela, também foram filmadas, a fim de que se
registrasse todo o processo tecnológico envolvido na produção da loiça de
barro.
O conteúdo das entrevistas com as loiceiras difere das entrevistas com
os moradores, visto que nas primeiras, a preocupação dos arqueólogos
entrevistadores era registrar as cadeias operatórias1 empregadas na
manufatura da loiça de barro, os diferentes tipos confeccionados, as
denominações êmicas desta loiça, as funções de cada tipo e a maneira como
eram transportadas e comercializadas. Nas entrevistas com os moradores de
Tacaimbó, especialmente a entrevista com Seu Lula, o objetivo era acessar a
memória destas pessoas no que diz respeito à presença de mais loiceiras na
região, ao tipo de loiça que produziam, às diferenças nos tipos produzidos
antigamente e atualmente, à forma de comercialização destas, bem como às
maneiras como estas vasilhas eram utilizadas, possíveis reusos e descarte. No
limite, tanto as entrevistas com as loiceiras quanto com o Seu Lula visavam à
criação de correlatos arqueológicos. Já as entrevistas com Dona Nita e Seu
Santino tinham como objetivo o levantamento da história de ocupação do lugar
através da memória de seus moradores e, neste sentido podem ser
compreendidas dentro de uma perspectiva de história oral de vida2.
A constatação de que a produção da loiça de barro se constituía numa
prática em vias de extinção, como já discutido anteriormente, estimulou os
1

Como visto no Capítulo 3, definimos cadeia operatória como a série de operações
empreendidas numa determinada matéria-prima, transformando-a de seu estado natural em
outro manufaturado (LEMONNIER, 1986: 149), conceito este que será ampliado em outros
capítulos.
2
Como proposto por historiadores da História Oral, como Bom Meihy (1996) e Thompson
(1992).
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pesquisadores a registrar este conhecimento tradicional por meio das
entrevistas. Tal preocupação se confirmou no município de Tacaimbó, quando
da realização da segunda etapa de campo (entre o início de setembro e o final
de novembro de 2009), com o fim da produção e comercialização neste local.
Segundo

informações

obtidas

com

transeuntes,

feirantes

e

demais

comerciantes na feira-livre do município, todas as loiceiras conhecidas haviam
falecido e não havia mais ninguém nas feiras, negociando loiça de barro, nem
mesmo loiça com origem em outros municípios, vendida por atravessadores.
Podemos dizer que em Tacaimbó o conhecimento tradicional da produção da
loiça de barro morreu junto com as loiceiras. Neste sentido, a análise destas
entrevistas obtidas em 2003 com as loiceiras se torna ainda mais emblemática
e significativa.
Na segunda etapa de campo, as entrevistas foram realizadas
exclusivamente com as loiceiras. A escolha por registrar apenas as falas das
loiceiras se deve principalmente ao interesse no registro da tecnologia da
produção da cerâmica, no saber-fazer loiça de barro, e nos registros de suas
formas de enunciação e transmissão pelas próprias loiceiras, bem como pela
possibilidade de, desta forma, construirmos uma narrativa sobre este saberfazer mais inclusiva e multivocal. Isso também orientou a forma como foram
conduzidas as entrevistas, pois optamos por não trabalhar com um roteiro de
perguntas estático, mas sim, com algumas orientações sobre perguntas
relativas a toda cadeia operatória da produção, desde questões ligadas a
genealogia e a aprendizagem, passando pela forma de aquisição das matériasprimas, técnicas de manufatura, formas e tipos, até sua comercialização (de
certa forma, as mesmas questões que orientaram o trabalho de campo em
2003), que foram surgindo à medida que as loiceiras executavam suas
atividades produtivas, num diálogo estabelecido com as mesmas, sem
interrupções nas suas rotinas de trabalho. Foram entrevistadas 26 loiceiras, de
ambos

os

sexos

(algumas

entrevistas

obtidas

com

mais

de

uma

simultaneamente, uma vez que algumas executavam suas atividades em
conjunto), e destas, apenas 3 estavam aposentadas, embora confessassem
que, as vezes, ainda produziam alguma coisa para se manterem ocupadas.
Estas entrevistas foram gravadas em arquivos de áudio MP3 e foram
transcritas. Algumas destas entrevistas também foram filmadas com auxílio de
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câmeras digitais, gravadas em arquivo de vídeo WAV, no entanto, na maior
parte dos vídeos o foco se dá exclusivamente no registro das cadeias
operatórias, contando com poucas formas verbais de transmissão deste
conhecimento tradicional, servindo de base para a elaboração dos Capítulo 3 e
Capítulo 5.
Tendo em vista que, como dissemos, o conhecimento tradicional da
manufatura da loiça de barro em Tacaimbó morreu com as últimas loiceiras,
optamos por apresentar aqui apenas as entrevistas realizadas na etapa de
campo de 2003. Ainda que as informações obtidas com os moradores de
Tacaimbó na época da primeira etapa de campo sejam fundamentais para
compreensão da história de ocupação da região a partir da perspectiva de seus
próprios ocupantes, e não das narrativas históricas oficiais hegemônicas,
homogeneizantes e excludentes, e contribuam, assim, para a construção de
uma narrativa histórica multivocal, neste capítulo, nos deteremos na análise
das entrevistas com as loiceiras. A escolha destes discursos em detrimento dos
discursos dos moradores, parte, em primeiro lugar, do interesse na relação
entre o conhecimento da manufatura cerâmica, isto é, o saber-fazer loiça de
barro e as formas de enunciação e transmissão deste saber-fazer através da
utilização da linguagem e dos gestos. Mão, voz e alma (o conhecimento) são
indissociáveis tanto na arte de narrar quanto na arte de moldar os objetos,
conforme sugere o texto de Benjamim na epígrafe deste capítulo e, destarte,
devem ser analisadas em conjunto.
Deste modo, neste capítulo, num primeiro momento caracterizaremos o
tipo de conhecimento por elas transmitido como tradicional, assim como o tipo
de sociedade em que elas estão inseridas, posteriormente definindo os
contextos de transmissão do conhecimento (gestual ou oral) na interlocução
com os entrevistadores e, no limite, com aprendizes, abordaremos a relação
entre a memória e o saber-fazer, caracterizado nas cadeias operatórias.

A loiceira e a loiça de barro
A profissão da minha família era essa, minha avó fazia, minhas tias...
lembra Dona Nenê Patrícia que desde os 7 anos já fazia loiça de barro. Dona
Ivonete aprendeu a fazer com a mãe e com a avó, também desde bem
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pequena, aos 8 anos de idade, ao contrário de Dona Noêmia que aprendeu
com a mãe de sua cunhada, Dona Jarmilina, depois dos 25 anos,
Dona Jarmilina disse: “você vai aprendê... eu vô orá
e você vai aprendê”. Aí eu fiquei que ela orô muito que eu
aprendi. Viu minha vontade di aprendê e eu sei qui ela orô
muito e que quando foi um dia eu comecei fazê uma jarra e
levantei ela, que ela é uma peça muito ruim de se levantá...
Eu levantei a jarra aí ela disse “eu não disse qui você ia
aprendê!” Aí pronto! Depois disso eu aprendi a levantá tudo.
Eu faço panela, faço torra-café, caqueira, chaleira de barro
dessas do mesmo jeito da de alumínio, tudo, cavalinho, a
cobra, tudo num monte de barro eu faço.

Cozinhar na panela de barro já era hábito dos antigos. Dona Noêmia
conta que o povo comprava muita panela no tempo qui [ela] num era nem
nascida. Purque num existia gás. Segundo Dona Nenê Patrícia num tinha essa
história de comprar alumínio. Todo mundo comprava panela de barro... Não
existia alumínio. Mas hoje em dia Dona Ivonete, que ainda faz loiça de barro
pra vender na feira de São Caitano, se queixa que faz assim, mas não vende
mutcho não, sabe?! Antes ela e a mãe faziam e vendiam bastante. Faziam de
90 a 100 peças por semana ia pra feira e vendia muito. As veiz quando era
meio dia já não tinha mais... naquela época vendia bastante, mas hoje em dia
quase ninguém compra mais. Antigamente muita gentche fazia, agora só quem
faz agora é eu.
Fazer loiça de barro, cozinhar e comer em loiça de barro é coisa cujo
tempo se perdeu na memória do povo, ainda que hoje seja diferente. Como
lembra Dona Noêmia depois qui existiu o gás o povo dos sítios todo mundo
tem o seu fugão e seu bujão. Aí...num adianta mais somente trabalhá pa barro.
Além disso, os jovens também não se interessam pelo trabalho com o barro.
Dona Ivonete tem três filhas moças, mas ninguém faiz. Não quiseram aprender
porque acham sujo... suja as unhas.
O conhecimento envolvido na produção das loiças de barro pelas
loiceiras desta região do agreste pernambucano era repetido há gerações, bem
como a maneira de ensinar este conhecimento (no ambiente familiar, de pais,
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avós, tios e cunhados, para filhos, netos, sobrinhos e cunhados, através da
experimentação e da tentativa e erro, desde muito cedo, na maioria dos casos),
e a maneira como ele era apropriado tanto pelas loiceiras quanto pela
população que utilizava e utiliza a loiça produzida por elas. Segundo Menget e
Molinié (1992) o conhecimento tradicional envolve três propriedades, quais
sejam a repetição (ainda que haja transformações idiossincráticas ou
temporais), a focalização da atenção (visto que aquilo que é tradicional chama
mais atenção e convence mais) e a autoridade. Fazer loiça de barro é um
conhecimento tradicional, não apenas porque este conhecimento é reproduzido
há gerações, no agreste pernambucano, em uma sociedade sertaneja em que
os modos de vida e a relação com o meio, são bem particulares3, mas também
porque atribui a quem detém o conhecimento deste saber-fazer, a loiceira, a
autoridade para criá-lo, reproduzi-lo, reinventá-lo, ensiná-lo, difundi-lo,
atribuindo também identidade tanto à loiceira quanto a comunidade da qual ela
faz parte e que se apropria deste conhecimento.
Menget e Molinié (1992) destacam que a tradição é ignorada por quem a
segue e que aparece quando desaparece. Este parece ser o caso com estas
loiceiras do agreste, que apesar de partilharem deste conhecimento desde há
muito, agora se preocupam com a diminuição das loiceiras e de suas produção
e venda, não só por motivos econômicos, já que a produção da loiça é apenas
uma complementação da renda e segundo Dona Noêmia se dependesse de
trabaio de barro [ela] tinha morrido de fome há muito tempo, mas porque com
pesar, se lembram do desinteresse dos jovens e que ninguém mais cozinha em
panela de barro depois que chegou o gás e o alumínio.
No entanto, como aponta Lenclud (1994), tradição não se liga apenas a
ancestralidade, mas se conjuga no presente, e pode ser entendida como a
continuidade dentro da transformação. Assim, tanto a diminuição do número de
loiceiras, já que apenas Dona Ivonete e Seu Jorge da Panela ainda produziam
loiça de barro, quanto algumas modificações na produção, como o aumento da
procura pelas caqueiras4 e por vasos para cemitério em detrimento da queda

3

Para uma melhor caracterização do modo de vida do sertanejo ver Ribeiro (1997) e Diegues
(2001).
4
Aqui mesmo o povo só gosta mesmo di caqueira, diz Dona Noêmia, que explica que caqueira
é um tipo de vaso de planta que é colocado diretamente na terra, em que a planta é colocada
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na procura por panelas e, especialmente, pratos, representam um risco à
continuidade deste conhecimento (sobretudo a diminuição das loiceiras e de
sua produção) ao mesmo tempo, que se constituem em transformações
internas necessárias à manutenção e perpetuação deste conhecimento
tradicional. As transformações no conhecimento, efetuadas na prática cotidiana
das loiceiras em resposta às mudanças na sociedade, dão continuidade a ele,
e é essa continuidade, ou a repetição do transformado, que permite que ele se
mantenha como tradicional. É preciso, no entanto, não perder de vista que é o
desinteresse dos jovens o principal fator de risco à continuidade e
sobrevivência desta tradição.
Autores como Boyer (1990) definem a tradição como um tipo de
interação que resulta na repetição de certos eventos comunicativos.
Extrapolando a definição de Boyer, temos que a relação entre o processo de
produção da loiça de barro e as formas de enunciação deste saber-fazer,
através da linguagem e dos gestos, bem como a relação entre o artesão e seus
interlocutores, e entre ele e seus objetos, pode ser compreendida como
eventos comunicativos em si, visto que transmitem um saber e uma prática,
que é a produção da loiça e que, desta forma, são igualmente compreendidos
enquanto tradição.
Considerando que os eventos comunicativos não podem ser concebidos
fora de seus contextos de interlocução (BAUMAN, 1986), o processo de
transmissão do saber-fazer loiça de barro difere em função tanto destes
contextos como dos interlocutores, isto é, dos eventos comunicativos. Do
mesmo modo, a transmissão do saber-fazer será diversa, em função das
performances discursivas5, isto é, da maneira como este conhecimento será
transmitido.
Assim, as informações obtidas sobre a manufatura da loiça durante as
entrevistas certamente são diferentes das obtidas por eventuais aprendizes
das loiceiras, assim como diferem da maneira como elas aprenderam a fazer a
no orifício central e em volta dela, isto é, dentro da caqueira, é colocada água, o que impede a
infestação de formigas nas plantas.
5
No conceito de performance formulado por Bauman (1986) eventos narrativos (a forma de
narrar) e eventos narrados (o conteúdo narrado) devem ser considerados conjuntamente e é a
forma como as histórias são contadas que caracterizam as sociedades. Aqui nos apropriamos
deste conceito não só em referência a forma como histórias são contadas, mas a maneira
como o saber-fazer é transmitido, na relação entre a linguagem e os gestos.
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loiça. Esta constatação é fundamental para a compreensão, nas entrevistas, de
quais discursos foram construídos na relação dialógica6 (CRAPANZANO, 1991
e TEDLOCK, 1992) entre o artesão e o seu interlocutor (a arqueóloga), e que
não

fazem

parte

das

prescrições

e

fórmulas

ensinadas

durante

a

aprendizagem do saber-fazer loiça de barro; quais destes discursos estão
dentro destas normas prescritivas; quais performances discursivas utilizadas
em cada tipo de interlocução e de prescrição; quais discursos correspondem à
memória dos artesãos e à relação entre memória e esquecimento (seja sobre o
saber-fazer ou sobre sua própria história), evidenciando e diferenciando os
aspectos do não dito (se se enuncia ou se silencia conscientemente, ou não);
abordando, assim, a tradição a partir do seu próprio discurso (Bauman e
Sherzer, 1975) como forma de compreendê-la.
Diante

disso,

temos

que

o

pesquisador

dificilmente

acessará

completamente o conteúdo desta tradição, seja através da memória das
loiceiras, acionada na interlocução com os entrevistadores, ou na observação
por parte destes da relação entre a memória e as cadeias operatórias
envolvidas neste saber-fazer, uma vez que ele não é parte integrante desta
sociedade. No entanto, a partir destes dois procedimentos é possível acessar e
compreender os processos de transformação pelos quais este conhecimento
têm passado.
As diferenças nos discursos decorrentes dos contextos de interlocução e
dos interlocutores ficam latentes, por exemplo, na necessidade constante das
loiceiras explicarem termos utilizados para definir instrumentos de trabalho,
espécies vegetais, objetos, e todo o tipo de regionalismo7 utilizado por elas no
momento da interlocução, especialmente quando explicam as sequências de
gestos e atividades empregadas na manufatura da loiça de barro, a ponto de

6

Entendendo o diálogo como um objeto da etnografia e não como um método (Crapanzano,
1991 e Tedlock, 1992).
7
A presença de termos como xerém (pedrinhas pequenas ou comida típica de milho pilado
grosso, carne e molho), espragatadinha (rasa), cacúlo (como escama de peixe), borna (borda),
calvão de jurema preta (carvão feito de um tipo de planta típico da caatinga - Mimosa
tenuiflora), avaiado (pó branco utilizado para misturar na argila e pintar as vasilhas de branco,
como um engobo), buchuda (panela para cozinhar feijão, milho, xerém, pirão, mais alta e com
bojo maior), mucunã (se referindo à semente desta trepadeira - Dioclea grandiflora - que
sobrevive às secas intensas e é utilizada para alisar as panelas depois de secas), paieta (faca
de pau ou palheta), garrancho (pequenos galhos) e levantar a panela (se referindo a todo o
processo de manufatura da vasilha, desde a argila até a forma pronta), entre outros, são
constantemente explicados pelas loiceiras.
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considerarem suas performances discursivas como outra língua, como quando
Dona Noêmia diz que o vaso de planta se chama caqueira na língua da gente.
Quando mostra como colocar as vasilhas dentro do forno para iniciar a
queima, Seu Jorge da Panela alerta: Aí coloca todinhas as vasilhas assim.
Presta a atenção, viu!
A performance dos eventos comunicativos é um elemento importante
tanto no que diz respeito às maneiras de dizer como fazer, como na
necessidade da prescrição correta das sequências operatórias. Ao mostrar as
sequências corretas e pedir para que se prestasse a atenção nos
procedimentos adotados Seu Jorge reconhece, mesmo que inconscientemente,
a sua autoridade diante deste conhecimento e o desconhecimento do seu
interlocutor. Ao mesmo tempo, a autoridade que o conhecimento tradicional lhe
confere é suficiente para que ele se empenhe em não permitir que este seja
distorcido por quem ignora as fórmulas corretas. Ainda que a linguagem e os
gestos empregados por Seu Jorge aproximem seu interlocutor do seu
conhecimento, elas também o distanciam dele.
Qualquer que seja o conteúdo destes eventos comunicativos obtidos na
interlocução com as loiceiras, seja sobre a maneira como se escolhe o barro; o
tipo de barro utilizado; como preparar o barro; como levantar a panela; quais
instrumentos utilizar; quais formas são feitas; quais funções da loiça; como,
onde e por quanto tempo secá-las; como preparar o forno; como queimar as
loiça; como transportá-las; onde e por quanto vendê-las; como utilizá-las;
qualquer aspecto relacionado à produção e uso das loiças de barro
comunicado durante as entrevistas e, independente de quem é a loiceira, a
comunicação segue sempre as mesmas fórmulas instrutivas que, como vimos
no caso do Seu Jorge da Panela, dão autoridade a ela e a distanciam do seu
interlocutor, o pesquisador. Isso se deve não só ao contexto de enunciação
destas fórmulas, que é diverso dos contextos em que elas aprenderam a fazer
a loiça de barro, mas também da necessidade de manutenção do
conhecimento através das prescrições (num processo de valorização deste
conhecimento) expressa na relação entre cadeia operatória e memória e entre
memória e esquecimento, bem como na construção dialógica destes discursos,
que nunca é equivalente.
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Leroi-Gourhan (1983 [1964-65]), quem primeiro apresenta o conceito de
cadeia operatória, inicialmente como experiências do indivíduo que levam ao
condicionamento através de tentativa e erro, isto é, do processo de ensinoaprendizagem, demonstra que cadeia operatória, memória e linguagem são
indissociáveis. Para ele os comportamentos operatórios se inscrevem na
memória (coletiva e individual) através das experiências e esta memória, por
sua vez, se constitui através da linguagem.
Segundo este autor, o comportamento operatório pode ser dividido em
três planos, a saber: o plano das cadeias operatórias profundas, relacionadas
aos comportamentos automáticos e biologicamente determinados; o plano das
cadeias operatórias maquinais, relativas às cadeias operatórias adquiridas pela
experiência e pela educação, em geral ainda durante a infância; e o plano do
comportamento lúcido, que permite, através de linguagem, a intervenção nas
cadeias operatórias maquinais, que pode conduzir a rupturas das cadeias
existentes e a criação de novas cadeias operatórias. Interessam neste trabalho
os planos do comportamento operatório maquinal e do comportamento lúcido,
que são aqueles que aparecem no comportamento técnico nos processos de
manufatura das loiças de barro.
Para Leroi-Gourhan (op.cit.) a fixação das cadeias operatórias
maquinais, responsáveis pela execução de qualquer atividade, na memória dos
indivíduos se dá com o uso de fórmulas específicas de linguagem, como
músicas, receitas, provérbios, conversas, entre outros, além dos gestos
específicos a cada atividade. Os detentores desta memória acabam adquirindo
a função de mantenedores desta tradição. Isto é o que, de certa maneira,
ocorre com Seu Jorge da Panela e com Dona Ivonete, já que eram os únicos
que ainda faziam loiça de barro – quando da pesquisa de campo em 2003, em
São Caitano e Caruaru – o que também explicaria a preocupação de Seu Jorge
em instruir seus interlocutores a prestarem a atenção em seu conhecimento.
Neste sentido, é possível afirmar que tanto as performances orais,
quanto gestuais verificadas nas cadeias operatórias de produção da loiça de
barro entre as loiceiras do agreste são interdependentes e estão inscritas na
memória individual de cada loiceira desde a infância. Também é possível supor
que estas operações estejam inscritas na memória coletiva daquela sociedade
sertaneja, na medida em que reproduzem aquele conhecimento ao comprar e
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utilizar a loiça de barro, ao encomendar formas específicas, ao forçar
mudanças na produção (sejam de caráter formal, qualitativo ou quantitativo).
Semelhantemente ao proposto por Leroi-Gourhan, Severi (2000, 2002,
2003) aponta que a oposição entre oralidade e escrita é equivocada, visto que
as sociedades sem escrita possuem formas de expressão iconográfica
associadas à oralidade, e podemos dizer também, às formas de expressão
materiais, como a produção de objetos rituais, ornamentais, utilitários (como a
cerâmica), entre outros. Assim como Leroi-Gourhan, Severi relaciona a
memória aos motivos iconográficos, através da utilização do conceito de
paralelismo. O paralelismo pode ser compreendido de duas maneiras
complementares: primeiro, como estruturas mentais paralelísticas que se
constituem como séries de repetições, que podem ser mentais ou de estruturas
orais; depois, o conceito pode ser entendido como imagens associativas entre
memória e oralidade, entre imagens mentais e registros gráficos, bem como
entre imagens mentais e objetos. Revel (2005) propõe a existência de
princípios associativos da memória, que se constituem em imagens mentais
que funcionam como pequenos lembretes da memória no momento da
narrativa, num conceito muito próximo ao paralelismo formulado por Severi.
Pensando nos conceitos de paralelismo, de princípios associativos da
memória e de cadeia operatória é possível afirmar que quando as loiceiras
produzem sua loiça de barro se utilizam de imagens formadas na memória, que
permitem que antes mesmo de levantarem a panela, no momento em que
selecionam o barro, já saibam qual será o resultado final. A formação destas
imagens em suas memórias, além disso, contribui tanto para a continuidade,
quanto para a transformação deste conhecimento, na medida em que é através
dela que o saber-fazer atua em suas mãos reproduzindo velhas fórmulas e
criando novas formas.
Neste ponto podemos voltar a Walter Benjamin, segundo o qual é
impossível dissociar o que é narrado, da memória, do saber-fazer, da
linguagem e dos gestos (a alma, o olho, a voz e a mão), num processo de
transmissão de conhecimentos que ele considera como artesanal. A relação
entre o saber-fazer loiça de barro e as formas de transmissão deste
conhecimento, através da linguagem, dos gestos, da visão e de todas as
sensações, pelas loiceiras do agreste também não pode ser separado, pois
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que é uma memória apreendida, aprendida e transmitida a partir de todos os
sentidos.

Considerações Finais
Como vimos no discurso de algumas loiceiras as mudanças na produção
da loiça de barro ocorreram mais fortemente a partir da introdução do fogão a
gás – visto que a loiça de barro não aguenta as altas temperaturas deste tipo
de fogo e se quebram em poucos dias – bem como com a introdução
subsequente de panelas de alumínio – uma vez que a loiça de barro, embora
mantenha o calor por mais tempo do que as de alumínio, se quebram com
muita facilidade e tenham que ser repostas com mais frequência (em virtude da
grande quantidade de grãos de quartzo encontrados no barro com que se faz
panela, especialmente selecionado por este motivo).
Embora a proposta deste capítulo seja a interpretação dos discursos das
loiceiras no momento de enunciação e transmissão do saber-fazer loiça de
barro, a pesquisa etnográfica desenvolvida com estas loiceiras visa, em última
instância, a interpretação da cerâmica arqueológica encontrada nos sítio
Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2, e a caracterização de artefatos cerâmicos
históricos, através da abordagem etnoarqueológica, conforme afirmamos na
Introdução deste trabalho.
Deste modo, no Capítulo 5, com a análise da loiça de barro
arqueológica resgatada nos sítios Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2, bem como a
análise pormenorizada das cadeias operatórias envolvidas na produção da
loiça de barro no Agreste Central Pernambucano atualmente e de todos os
discursos envolvidos na enunciação deste saber-fazer tradicional, iniciaremos a
reflexão acerca das continuidades e mudanças ocorridas neste conhecimento e
nesta tecnologia verificadas atualmente e no passado, apontando a validade do
uso de correlatos entre o registro etnográfico e o registro arqueológico através
da abordagem etnoarqueológica.
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CAPÍTULO 5
A LOIÇA DE BARRO ARQUEOLÓGICA E A LOIÇA DE BARRO
ETNOGRÁFICA:
CONSTRUÇÃO DE MODELOS ETNOARQUEOLÓGICOS PARA
INTERPRETAÇÃO DA PRODUÇÃO CERÂMICA ARQUEOLÓGICA
HISTÓRICA NORDESTINA

“Correlates embody relationships between behavioral and
organizational variables of a sociocultural system and variables
relating to the material culture and environment of that system.
Correlates are powerful conceptual tools for the archaeologist;
without them, there could be no knowledge of the past. Through
the use of correlates, on materials determined by c-transforms and
n-transforms to be within appropriate units of analysis, the mute
evidence of the part is brought to life.”
(SCHIFFER, 1995a p. 48)

Introdução
Tendo em vista os resultados obtidos com a análise da cerâmica
identificada nos sítios Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2, no Capítulo 2, bem como os
resultados obtidos com o registro das cadeias operatórias, isto é, das escolhas
tecnológicas engendradas pelas loiceiras no processo de produção da loiça de
barro, no Capítulo 3, neste capítulo empreenderemos a comparação entre as
duas tecnologias de produção cerâmica, a arqueológica e a etnográfica, do
ponto de vista tecnológico, buscando construir uma matriz de correlatos. Com
isso, pretendemos contribuir para a caracterização de artefatos cerâmicos
provenientes de sítios arqueológicos históricos da região, além de ampliar os
debates sobre escolhas tecnológicas, mudanças tecnológicas, performance
dos artefatos, padronização e variabilidade artefatual, estruturas de ensinoaprendizagem, entre outras questões, através do estabelecimento de modelos
etnoarqueológicos sobre a produção cerâmica.
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Antes, porém, procederemos a uma breve explicitação do conceito de
correlato e de sua validade para a interpretação do registro arqueológico, bem
como na compreensão dos processos tecnológicos empregados na manufatura
de artefatos cerâmicos arqueológicos.

Uso dos correlatos arqueológicos
De acordo Schiffer (1995a, p. 48) a elaboração de inferências sobre o
comportamento no passado só é possível através do uso de correlatos que,
para ele, se constituem na terceira lei arqueológica1. Consoante à definição de
correlato arqueológico oferecida por Schiffer na epígrafe deste capítulo, temos
que se trata da relação estabelecida entre as variáveis comportamentais e
organizacionais dos sistemas socioculturais e as variáveis ligadas aos sistemas
da cultura material e ambiental. Por meio dos correlatos é possível ligar
determinados comportamentos ao registro material. Neste sentido, os
correlatos relacionam categorias como comportamento, organização, matéria e
espaço e podem ser determinados através de experimentação e observação
etnoarqueológica (SCHIFFER, 1995a p.51).
Schiffer (1995c, p. 146-147) também aponta que a variabilidade
artefatual possui quatro dimensões: a dimensão formal, a dimensão espacial, a
dimensão de frequência e a dimensão relacional. Embora seja quase
impossível estudar “cada traço de cada atributo dentro das quatro dimensões
da variabilidade”, conhecendo estes quatro princípios é possível construir
inferências arqueológicas sobre “que tipos de comportamentos criaram que
tipos de traços materiais” (ibid. p.146-147), estabelecendo os correlatos.
Roux (2007), por sua vez, apresenta duas classes distintas de
correlatos, a saber: correlatos simples e correlatos complexos. Para ela, os
correlatos simples envolvem a relação entre a cultura material e os fenômenos

1

Para Schiffer o registro arqueológico é um reflexo distorcido do sistema cultural passado,
pois, embora fruto da ação humana, traduzida pelo comportamento, também é resultado de
transformações culturais e naturais. Segundo ele, transformações culturais (C-transforms) e
naturais (N-transforms) e os correlatos são três leis da arqueologia essenciais para
compreensão da relação entre o comportamento humano e o mundo material refletidos no
registro. Tais leis permitiriam a descoberta de padrões entre ambos, o que, por sua vez,
viabilizaria uma interpretação mais fidedigna do registro arqueológico. (SCHIFFER, 1995a, p.
48)

261

estáticos, entendendo como fenômeno estático as ações técnicas responsáveis
pelas transformações das matérias-primas e dos artefatos, e que abrangem
tanto artefatos (gestos e operações técnicas), quanto sujeitos (habilidades
motoras e cognitivas), sistemas de produção (a interligação das ações
técnicas) e grupos sociais (a transmissão da tradição técnica dentro do grupo)
(ROUX, 2007, p. 155-166). Já os correlatos complexos relacionam a cultura
material a fenômenos dinâmicos, isto é, a processos diacrônicos dinâmicos e
complexos de mudança tecnológica (ibid., p. 166-169).
Neste trabalho estamos interessados nos correlatos simples, construídos
a partir da relação comportamento-matéria, isto é, da dimensão formal da
variabilidade artefatual, percebidos pela observação etnoarqueológica, e que
permitem a dedução dos tipos de operações realizadas nas matérias-primas
durante os processos de manufatura dos artefatos (no nosso caso, os barros e
a loiça de barro arqueológica), bem como as funções destes artefatos.
Estabelecendo estes correlatos arqueológicos simples entre comportamentomatéria tem-se um domínio maior do conhecimento tecnológico, o que permite
o desenvolvimento de inferências sobre a variabilidade e a mudança artefatual
e tecnológica (SCHIFFER; SKIBO, 1995, p. 230-249). Schiffer e Skibo (1995, p.
230-249) consideram que apenas com o domínio de todo conhecimento
tecnológico é possível estabelecer estas inferências.
Para Schiffer e Skibo (ibid.) o conhecimento tecnológico é composto por
três instâncias essenciais, quais sejam as receitas de ação, as estruturas de
ensino e a tecnociência. Por receitas de ação os autores compreendem toda
regra envolvida nos processos de transformação das matérias-primas em
produtos finais, que sintetizam o conhecimento possuído pelo artesão, e que se
manifestam no comportamento tecnológico; e, para o investigador, são
modelos construídos para a interpretação do comportamento visível e do que
restou dele no registro arqueológico. As estruturas de ensino promovem a
transmissão deste conhecimento por meio das receitas de ação entre as
gerações e consistem em séries de práticas que envolvem instrução verbal,
imitação, demonstração manual e o autoaprendizado por meio de tentativa e
erro. Já a tecnociência corresponde ao terceiro componente do conhecimento
tecnológico e, como dito no Capítulo 3, envolve os preceitos implícitos a cada
operação tecnológica, preceitos estes que explicam a razão pela qual o uso de
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determinadas prescrições contidas nas receitas de ação levam a produção de
determinados artefatos e, ao mesmo tempo, a razão pela qual estes artefatos
exercem as funções para os quais foram produzidos. A tecnociência se
constitui como ciência básica, visto que a cada experimentação dos artesãos,
por meio de tentativa e erro, são criados novos conhecimentos sobre aquela
tecnologia. Para Schiffer e Skibo (ibid.) a explicação da mudança tecnológica e
da variabilidade artefatual só é possível após a compreensão do conteúdo da
tecnociência.
Como veremos mais adiante, a percepção de algumas alterações físicas
entre a loiça de barro arqueológica e a loiça de barro etnográfica, só foi
possível após a observação das loiceiras e a percepção destas três instâncias
do conteúdo tecnológico por parte do pesquisador como, por exemplo, com
relação às modificações de formas e pastas. O mesmo ocorrendo para o caso
das diferenças no processo tecnológico entre as sete comunidades estudadas,
e entre as próprias loiceiras de uma mesma comunidade, como com relação às
diferentes soluções para as pastas e instrumentos de trabalho. Além disso, o
reconhecimento da tecnociência da produção loiceira tradicional do Agreste
Central Pernambucano também possibilitou a constatação de possíveis
alterações tecnológicas que estão ocorrendo atualmente.
Schiffer e Skibo (1995, p. 230-249) também apontam que a principal
fonte de mudança tecnológica reside no campo funcional, derivada de fatores
como a organização social e o modo de vida. Outras fontes de mudança são a
resposta do contexto de uso a determinadas funções e a pressão na produção,
causada em sociedades em que há um mercado consumidor estabelecido,
entre outras possibilidades.
Aplicando este modelo na nossa área de pesquisa percebemos que,
neste momento, muitas das alterações nos processos tecnológicos da loiça de
barro do Agreste Pernambucano, estão relacionadas a questões do contexto,
especialmente ambiental, como do acesso às matérias-primas, seja o barro, a
lenha, ou mesmo as dos instrumentos, como a paieta de caco cuia (produzida
originalmente a partir da cabaça). No entanto, é possível verificar também
mudanças motivadas por pressões do mercado consumidor, especialmente
quando pensamos no decréscimo ou mesmo no completo desaparecimento de
algumas formas, antes presentes no registro arqueológico, como é o caso dos
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pratos (que sofreram uma queda pela demanda e, consequentemente, brusca
redução em sua produção) e dos alguidares (que presenciamos a produção
apenas de uma loiceira, já aposentada, como forma de passar o tempo), visto
que vem sendo paulatinamente substituídas por similares de outras matériasprimas. Como outro exemplo de mudança tecnológica decorrente de pressão
externa na produção, temos o caso de Belo Jardim, em que a interferência de
forças e interesses políticos locais de certa forma engendrou uma alteração
sensível, sobretudo no que diz respeito às formas e à natureza mesmo daquilo
que é produzido, mudando da loiça de barro para a arte figurativa, embora sem
abandonar a primeira por completo.
Para Schiffer e Skibo (ibid.) independente dos fatores que motivaram as
mudanças tecnológicas, elas ocorrem a partir da tentativa dos artesãos em
introduzir inovações, conduzindo experimentos que aumentam a tecnociência
envolvida na tecnologia. Conforme já levantamos no Capítulo 3, cada escolha
tecnológica determina as propriedades formais dos artefatos, isto é, seus
atributos, e estes, por sua vez interferem nas capacidades comportamentais
destes artefatos no desempenho de funções específicas, chamadas também
de características de performance. Deste modo, cada escolha tecnológica pode
afetar mais de um atributo e mais de uma característica de performance, ao
mesmo tempo em que um atributo e/ou uma característica de performance
podem ser afetados por mais de uma escolha tecnológica. Analogamente, uma
característica de performance pretendida para determinado artefato pode
orientar as escolhas técnicas.
Neste sentido, e de acordo com o proposto por Arnold (1993, p. 72),
determinando as escolhas envolvidas em cada passo da cadeia operatória da
produção da loiça de barro atual (expressas na própria loiça) desejáveis para o
desempenho de determinadas funções, é possível inferir que estas
características de performance também tenham orientado e/ou determinado
escolhas semelhantes na loiça de barro arqueológica. Ademais, tal abordagem
faculta o esclarecimento da variabilidade e mudança tecnológica e artefatual,
como dito anteriormente.
A título de elucidação destes conceitos, conforme detalharemos mais
adiante, no nosso contexto de pesquisa o uso de misturas de barros para a
produção loiceira de Altinho, barros estes com propriedades formais (atributos)
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diversas em termos de plasticidade e granulometria dos componentes minerais,
se apresenta como uma solução adotada pelas loiceiras no sentido de
incrementar duas capacidades de performance específicas, quais sejam a
cocção de alimentos e o armazenamento de líquidos. A partir daí é possível
estabelecer este correlato comportamento-matéria e verificar, através seleção
destes atributos na análise da loiça de barro arqueológica, se o mesmo pode
ser inferido no caso destes artefatos e, similarmente, estabelecer correlatos
entre ambos os conhecimentos tecnocientíficos, o arqueológico e o etnográfico.
Diante disso, tal como proposto por Schiffer e Skibo (1995, p. 238) e já
explicitado no Capítulo 3, construiremos uma matriz de performance, isto é, de
princípios relevantes para a compreensão de todas as possibilidades de
interações dos artefatos ao desempenhar as funções pelos quais foram
produzidos (SCHIFFER; SKIBO, 1997, p. 32). Também chamada de matriz de
correlatos, tal abordagem permite deduzir quais escolhas técnicas estavam
disponíveis no momento em que o artesão se depara com um problema de
performance e, através da definição dos atributos, esboçar os efeitos das
escolhas técnicas nas características de performance nas atividades da cadeia
comportamental (ibid.).
Deste modo, através da construção desta matriz de correlatos
pretendemos construir modelos interpretativos para a produção loiceira
tradicional do Agreste Central Pernambucano que permitam a caracterização
desta cerâmica histórica de produção regional. Também apontaremos alguns
correlatos complexos, observados a partir de alterações na tecnologia de
produção de algumas comunidades.
Passaremos, pois, à descrição e ao exame da matriz de correlatos desta
loiça, discutindo as suas implicações e aplicações para a análise da loiça de
barro arqueológica.

Matriz de Correlatos tecnológicos para análise da loiça de barro
A observação das cadeias operatórias da produção loiceira em sete
comunidades do Agreste Central Pernambucano, com destaque para a
produção em Altinho, engendrou a matriz de performance, ou matriz de
correlatos apresentada a seguir. Esta foi construída de acordo com as escolhas
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tecnológicas empreendidas pelas loiceiras durante as principais fases de
manufatura observadas durante a pesquisa etnográfica, a saber: a seleção e
preparo das matérias-primas; as etapas da manufatura; a secagem; a queima;
o armazenamento, transporte e comercialização; e, finalmente, os tipos e
funções das vasilhas, com algumas considerações sobre seus usos. Também
foi engendrada tendo em vista a padronização demonstrada no Capítulo 3.
Com relação à seleção das matérias-primas, devemos destacar
inicialmente a seleção das argilas.
Conforme pudemos observar no Capítulo 3, o empirismo da loiceira
estabelece diferenças de cor, plasticidade e composição das argilas, que
interferem no momento da escolha do barro adequado para cada tipo e para
cada função da loiça de barro. Um bom barro pra fazer panela, por exemplo,
precisa ter pedrinhas, ao passo que um barro bom pra pote não só não precisa,
como não pode ter as tais perdinhas. As diferenças também são estabelecidas
em termos daquilo que é retirado da pasta, como o excesso de pedrinhas, e
daquilo que é adicionado a ela, seja a terrinha para o caso de Belo Jardim,
sejam as cinzas para o caso de Bezerros, Belo Jardim e Alecrim, em Caruaru,
ou ainda as próprias misturas entre os barros fortes e fracos, que geram
determinadas características de performance desejáveis para cada tipo de
loiça.
As loiceiras explicam estas diferenças indicando que a presença de
pedrinhas em barros de panela amplia a capacidade de aquecimento das
panelas – tanto pelo mineral em si, como pelo aumento da porosidade causado
por sua presença –, acelerando e potencializando os processos de cocção dos
alimentos, além de impedir que as mesmas rachem durante as cocções,
aumentando a sua resistência ao choque térmico. Ao mesmo tempo, retiram o
excesso de pedrinhas durante os processos de manufatura, porque estes
fazem com que a loiça pipoque durante a queima, o que paradoxalmente
significa que uma quantidade demasiada de elementos minerais ao invés de
aumentar a resistência ao choque térmico, a diminui. Além disso, a resistência
ao impacto também fica muito reduzida. Deste modo, procuram por barreiros e
por misturas entre barros de diferentes barreiros que possuam quantidades
adequadas de elementos minerais, como o quartzo e, ademais, durante todo o
processo de manufatura, trabalham para adequar a quantidade destes
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elementos na pasta, de maneira que esta apresente estas características de
performance, desejadas para as vasilhas que passam por processos de
aquecimento quando em uso.
Ainda com relação à seleção de um barro bom pra pote, a loiceira
escolhe o barreiro, ou procede à mistura de barros com pouca ou nenhuma
pedrinha, que são caracterizados como barros fortes. Segundo elas o uso de
barros com pedrinhas nos potes faz com que estes fófem, isto é, que mine
água dos mesmos. Isso porque, a presença destes elementos minerais
aumenta a porosidade da pasta e diminui a impermeabilidade das vasilhas. O
barro forte, sem pedrinhas, é mais maleável, mais impermeável e mais
resistente ao impacto, que são características de performance desejáveis para
vasilhas de armazenamento de líquidos, e que devem possuir uma vida útil
maior, por conta das características do meio, que sofre com longos períodos de
seca anuais. Além disso, segundo eles, mantém a água mais fresca, isto é,
incrementam outra característica de performance desejável neste contextos,
que é a capacidade de resfriamento. No entanto, é, ao mesmo tempo, menos
resistente ao choque térmico.
Como primeiro correlato, podemos, então, estabelecer a relação entre a
presença e/ou a ausência de elementos minerais na pasta como forma de
garantir o desempenho das vasilhas em termos de resistência ao impacto,
resistência ao choque térmico, capacidade de aquecimento e de resfriamento e
capacidade de impermeabilização das superfícies2.
Ainda com relação à pasta, a adição de terrinha ou de cinza ao barro
durante os processos de preparo da pasta, ou mesmo durante algumas etapas
de manufatura, tem como objetivo melhorar a plasticidade da pasta e, assim,
podem ser consideradas como elementos antiplásticos. As misturas entre
barros diferentes, além de objetivarem as características de performance acima
descritas, têm também como finalidade a melhoria da plasticidade. Tanto é
que, inúmeras vezes, as loiceiras explicam uma e outra escolha como uma
forma de deixar o barro menos preguento.
Assim, outro correlato relacionado à pasta pode ser estabelecido pela
adição de elementos antiplásticos aos barros, como a terrinha, a cinza e

2

Estes correlatos já foram observados por Schiffer e Skibo (1995).
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mesmo algumas misturas de barros, ainda que em pequenas quantidades
como forma de melhorar a plasticidade da mesma.
Quanto à pasta, ainda, algumas reflexões podem ser feitas quanto à
seleção de atributos de análise da loiça de barro arqueológica. A definição das
concentrações e espessuras dos antiplásticos parece ser muito mais útil na
determinação das escolhas tecnológicas empreendidas pelas loiceiras, do que
a composição do antiplástico, que se apresenta muito mais como uma variável
ambiental, de disponibilidade dos barros em barreiros próximos aos locais de
residência e trabalho das loiceiras. A observação desta variável pode, por
exemplo, contribuir com interpretações de relação entre forma e função de
vasilhas arqueológicas reconstituídas, uma vez que, como vimos, através da
presença de elementos minerais em concentrações e granulações maiores na
composição da pasta, é possível inferir funções como a cocção. Por oposição,
a ausência destes elementos pode ser vista como decorrente de funções de
armazenamento de líquidos. Num contexto em que há poucas remontagens e
reconstituições de formas devido à alta fragmentação das vasilhas, como é o
caso dos sítios Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2, e de muitos outros sítios que
passam por processos de reocupação e intervenção agrícola intensiva, tal
distinção é muito útil, pelo menos para uma separação inicial de formas e
correlação de funções. Deve, porém, ser tomada com cuidado, visto que o
barro de panela é o mesmo utilizado na produção de pratos e alguidares,
formas que dificilmente são utilizadas para cocção de alimentos.
Do mesmo modo, a presença do mineral mica deve ser avaliada com
cuidado. Alguns estudos propõem que a abundância de mica esteja
relacionada com um incremento na performance visual das vasilhas
(ZANETTINI, 2005:259). Mas, durante a pesquisa, não houve nenhuma
indicação das loiceiras de que selecionassem barreiros com mica, ou qualquer
referência a minerais brilhantes (como “ouro de tolo”), na confecção da loiça.
Parece mais que no caso em que a mica é abundante na loiça de barro
arqueológica isso se deva a presença da mesma no próprio barreiro.
Entretanto, no caso da loiça arqueológica há uma concentração maior de mica
em engobos e pinturas vermelhas e, como visto, o barro do engobo vermelho,
chamado tauá (nomenclatura com algumas variações locais) é raro e de difícil
acesso, sendo trazido por comerciantes a longas distâncias. Neste caso é
268

possível que a presença de mica seja uma exigência tanto quanto um mero
acaso, relacionado mais uma vez com a composição dos barreiros ou buracos
de barro.
Analogamente, a definição de determinados elementos como antiplástico
também deve ser considerada com cuidado, como a presença de argila como
variável deste atributo. Vimos que em Altinho, entre outras comunidades, cada
loiceira, no momento do preparo do barro de panela, mistura dois barros em
proporções diferentes, dependendo das características de composição e
plasticidade de cada um deles, fruto do saber tecnocientífico e da capacidade
de reconhecimento de características de performances distintas dos barros
provenientes de cada um dos barreiros. Caso tal mistura não fique
completamente homogênea, o que acontece com frequência, a pasta
apresentará minúsculas partículas de barro endurecido de coloração diferente
dos demais elementos de pasta, que não foram incorporadas totalmente a
massa3. Esta coloração diferente permanecerá mesmo após a queima. Ainda
que a mistura entre dois barros vise o incremento de uma característica de
performance, qual seja a plasticidade ideal, que é muito próxima da adição de
elementos antiplásticos, é preciso ter clareza que ela não se constitui
exclusivamente como um antiplástico de argila moída, mas, pelo menos neste
contexto produtivo regional, deve ser interpretada também como um elemento
de composição de pasta e um traço de identificação tecnológica.
A adição de terrinha como antiplástico no barro, como ocorre em Belo
Jardim, também merece algumas considerações. Antes de ser adicionada, a
terrinha – de composição arenosa, pega em qualquer lugar do quintal da
loiceira – é peneirada (usando um saco de ráfia de transportar cebola ou
laranja) e acrescentada no momento em que se amassa o barro4. É possível
que esta adição provoque dois resultados distintos na pasta, a saber: uma
concentração maior de grãos de quartzo de granulometria reduzida e, talvez,
uma estrutura similar a de argila moída, com pequenas partículas de coloração
diferente. A análise de amostras coletadas nos quintais das loiceiras e ao lado
3

As diversas denominações êmicas para este barro endurecido podem ser verificadas no
Capítulo 3.
4
O termo Amassar o barro é usado pelas loiceiras de Belo Jardim e é o mesmo que o termo
pisar, usado pelas loiceiras de Altinho, como visto no Capítulo 3. Ao contrário do que acontece
em Altinho, no caso de Belo Jardim, o barro é amassado com as mãos durante todo o
processo, e é durante esse momento que é adicionada a terrinha.
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de seus fornos pode comprovar estas hipóteses em pesquisas futuras,
contribuindo, por exemplo, para avaliar se a aplicação da “escala de
esfericidade”,

proposta

por

Orton

et.

al.

(1997:

239,

adaptado

de

BARRACLOUGH, 1992)5, é valida para determinar elementos minerais
adicionados intencionalmente à pasta.

Figura 5.1 – Sítio Tacaimbó 2 – Presença de

Figura 5.2 – Sítio Tacaimbó 2 – Presença de

antiplástico de argila na pasta.

antiplástico de argila (pontos alaranjados) na
quebra, resultantes de misturas entre os
barros, ou da adição de terrinha.

Algumas escolhas técnicas das loiceiras do agreste, aparentemente não
possuem correlatos físico-químicos como os apresentados no caso da seleção
e preparo das matérias-primas. É o caso, por exemplo, da técnica de
manufatura modelada aliada à adesão de pseudorroletes ao final do processo,
como descrito no Capítulo 3, que se constitui como um padrão na produção
regional e como um traço identitário da loiça do agreste. No entanto, tais
escolhas deixam sinais na loiça, que podem ser observados nos fragmentos
cerâmicos arqueológicos e que serão apontados a seguir.
Antes de falarmos destes traços, primeiramente é importante ressaltar
que, embora esta escolha técnica, isto é, da adoção do modelado com o
roletado, ou melhor dizendo, com um pseudorroletado, aparentemente não
interfira nas performances das vasilhas, não há dúvida de que as escolhas
empreendidas durante as etapas da manufatura, ao contrário, interferem. Deste
modo, a execução correta das sequências de operações em cada etapa influi
na performance final das vasilhas. Se entre a etapa de formar e abrir, por

5

Utilizamos esta proposta na análise dos sítios Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2, descritos no
Capítulo 2 desta trabalho.
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exemplo, a loiceira não aguardar o tempo adequado para que a loiça enxugue,
é provável que ela não consiga executar a próxima etapa e, se o fizer, é
possível que a mesma entronche, isto é, fique torta, ou rache nas próximas
etapas de secagem. Ou, se durante as etapas de alisamento a loiceira não
retirar o excesso de pedrinhas, a loiça pode pipocar durante a queima, ou
mesmo durante o uso. Daí que seguir as prescrições das etapas de manufatura
corretamente é fundamental para garantir tanto a performance das vasilhas,
quanto da própria técnica.
Ainda que a escolha da técnica de manufatura aparente não interferir
nas características de performance das vasilhas, se considerarmos mais
profundamente

estas

escolhas

é

possível

entrever

algumas

destas

características. Vasilhas manufaturadas pela técnica roletada, por exemplo,
possuem muitos pontos frágeis, decorrentes da junção dos roletes, que
diminuem sua resistência ao impacto. Já em vasilhas modeladas, ao contrário,
estes pontos frágeis são consideravelmente reduzidos e elas adquirem maior
resistência. Tal característica é desejável em uma sociedade de alta mobilidade
em períodos de seca, e com poucos recursos para aquisição frequente de bens
de consumo duráveis, como a loiça de barro. Neste sentido, podemos sugerir,
como mais um correlato, que a adoção da técnica de manufatura modelada se
constitui como um incremento na performance de resistência ao impacto das
vasilhas – e que, de certa forma, paradoxalmente, contribui para compensar a
redução da resistência ao impacto causada pela presença das pedrinhas.
Por outro lado, como vimos no Capítulo 3, as vasilhas não são
inteiramente modeladas, mas possuem a adição de pseudorroletes ao final do
processo, na maior parte das vezes. Esta adição, necessária para que a
loiceira continue levantando a panela mesmo depois da exaustão do barro,
aumenta os pontos frágeis nesta porção da vasilha, mas, ao mesmo tempo,
reforça a estrutura das paredes6. Isso porque, como observado no Capítulo 3,
estes pseudorroletes são aderidos e incorporados às paredes, criando uma
espécie de parede dupla, às vezes até tripla, dependendo da quantidade de
pseudorroletes inseridos e do quanto a loiceira consegue puxar a massa.

6

Este reforço é obtido também na junção entre partes de formas com contorno composto,
como no caso dos potes ou das cuscuzeiras, já que a loiceira adiciona uma arrudia na junção,
para reforçá-la e evitar quebras.
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Similarmente, durante o processo de formar, estas paredes duplas também
podem ser obtidas pela ação de levantar o barro da face externa. Embora, a
princípio, a adição dos pseudorroletes pareça aumentar a quantidade de
pontos frágeis, o fato destes serem “esticados” e levantados ao longo da altura
da parede, de modo paralelo a ela, formando estas paredes duplas, de certa
forma reforça a estrutura das mesmas. O mesmo pode ser dito com relação à
operação de levantar o barro na etapa de formar.
Deste modo, e novamente, podemos estabelecer como correlato para
estas escolhas da tecnologia de manufatura a relação entre a modelagem –
sobretudo a redução de pontos frágeis que a técnica permite, aliada ao reforço
das paredes, obtido durante o processo de formar e de adicionar as arrudias
(pseudorroletes) – e o aumento da resistência ao impacto.
Com relação às diferenças na maneira como a modelagem se inicia nas
diferentes comunidades apresentadas no Capítulo 3, provavelmente são
decorrentes de variações idiossincráticas locais, e de adaptação aos diversos
contextos de produção. Já a adoção do pseudorrolete no final do processo de
formar ou armar a loiça, se constitui como uma prescrição formal, como uma
norma produtiva que deve ser seguida a fim de se obterem determinadas
características de performance formal, como o já descrito reforço de paredes,
bem como a adequação dos tamanhos das vasilhas, da geometria das formas,
das capacidades volumétricas e, no limite, das funções de cada uma delas,
considerando ainda que estas últimas influenciam diretamente nas formas,
como veremos adiante.
As escolhas técnicas empreendidas a partir da segunda etapa da
manufatura da loiça de barro (abrir), basicamente promovem a adequação das
fôrmas à suas formas finais, além de engendrarem os correlatos que serão
explicitados na sequência, neste capítulo.
Observamos também a adoção do torno enquanto técnica de
manufatura em outras comunidades, como em Bezerros e no Alto do Moura,
em Caruaru. Este tipo de técnica também traz implicações para a performance
das vasilhas, mas, principalmente, para a própria atividade loiceira. O uso do
torno promove um controle maior da espessura das paredes da loiça, bem
como um alisamento mais refinado e a redução da porosidade da pasta que,
como veremos, potencializam a capacidade de aquecimento das vasilhas. Do
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mesmo modo, também promove a diminuição de pontos frágeis e, destarte,
aumenta a resistência ao impacto. Além de promover a melhora desta
característica de performance formal, entretanto, a utilização do torno engendra
alterações no sistema produtivo, agilizando o processo e, desta forma,
aumentando a capacidade de produção das loiceiras naquelas comunidades.
Neste sentido, considerando características de performance formais, o
correlato se estabelece na relação entre a adoção do torno (primeiro de pé e
depois elétrico) e o aumento da resistência ao impacto, da vida útil das vasilhas
e a potencialização de sua capacidade de aquecimento. Por outro lado,
considerando as performances produtivas, incrementa a produção, alterando,
inclusive, o próprio sistema produtivo.
Para o arqueólogo, a caracterização de técnicas de manufatura
modeladas, ou da associação entre modelados e pseudorroletados, é de difícil
identificação. Isso porque, ao contrário de técnicas roletadas “clássicas”, por
assim dizer, cujos indícios de produção são bem evidentes, estas técnicas
deixam poucos traços nos fragmentos cerâmicos arqueológicos. Como vimos
na análise dos sítios Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2, em metade, ou mais de
metade da amostra não foi possível identificar a técnica de manufatura.
No entanto, este tipo de técnica de manufatura (modelado e modelado +
pseudorroletado) produz determinados traços específicos nas vasilhas,
sobretudo em suas quebras, como a orientação vertical ou inclinada das
partículas do barro (ocasionada pelo movimento de puxar o barro para cima, ao
subir as paredes) e a duplicidade das paredes (ocasionada tanto pelo
movimento de puxar o barro, como pela adição das arrudias, pseudorroletes),
quando observamos as quebras7. Nas figuras abaixo podemos observar estes
indícios.
A manufatura da loiça no torno também deixa alguns traços
característicos na superfície e nas quebras das vasilhas. Neste caso, a
superfície externa, mas, sobretudo interna dos fragmentos apresentam linhas
horizontais e paralelas, além de sulcos da espessura dos dedos da loiceira; e
7

Esta orientação das partículas da quebra das vasilhas, ocasionada por esta técnica, já foi
observada Rye (1981, 58-95). Vale ressaltar que este autor denominada a combinação entre
este processo de modelagem com o roletado, descrito no Capítulo 3, como drawing. Ele
também denomina como pinching o beliscado observado no início do processo de manufatura,
ou em algumas formas inteiras, como nos pratos, também descritos no Capítulo 3, e indica que
este processo produz o mesmo tipo de orientação vertical das partículas da argila nas quebras.
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nas quebras é possível observar a orientação vertical ou inclinada das
partículas do barro.

Figura 5.3 – Orientação vertical das partículas

Figura 5.4 – Orientação vertical das partículas

de argila na quebra. (Fonte: RYE, 1981, p.70).

na superfície. (Fonte: RYE, 1981, p.72).

Figura 5.5 – Sítio Tacaimbó 1 – Orientação

Figura 5.6 – Sítio Tacaimbó 2 – Parede dupla

vertical das partículas de barro na quebra.

em quebra próximo à borda. Vê-se
nitidamente a linha de junção do
pseudorrolete na pasta.

Figura 5.7 – Sítio Tacaimbó – Borda com

Figura 5.8 – Sítio Tacaimbó 2 – Orientação

linhas do torno (horizontais e paralelas).

inclinada das partículas do barro na quebra.

Voltando à questão da seleção de matérias-primas, devemos mencionar
as características de

performance que influenciaram na escolha de

determinados instrumentos, de determinadas matérias-primas durante as
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etapas de manufatura. É o caso dos paus de alisar, dos cacos de cuia, e de
seus substitutos similares em plástico.
Durante praticamente todas as etapas de manufatura da loiça de barro,
descritas no Capítulo 3, sobretudo a partir da etapa de abrir até a finalização
do processo, a preocupação com o alisamento das superfícies é uma
constante. A regularidade e a frequência no alisamento de ambas as
superfícies das vasilhas, especialmente a interna, denota um grande cuidado
em se garantir tanto a manutenção de performances estéticas, assegurando à
loiça uma superfície lisinha, como também performances funcionais, uma vez
que o alisamento provoca além da regularização da superfície, o fechamento
dos poros da pasta, o que melhora sua impermeabilidade (compensando a
presença das pedrinhas, que aumentam a quantidade destes poros na mesma
pasta),

e

potencializa

a

capacidade

de

aquecimento

das

vasilhas.

Similarmente, esta operação contribui para o aumento da resistência à
abrasão, uma vez as partículas minerais de tamanhos maiores (as pedrinhas)
são recobertas pelo barro, o que diminui a formação buracos na superfície,
provocados pela retiradas destas partículas durante o uso e que, igualmente,
reduzem a capacidade de resistência ao impacto.
Assim, as loiceiras selecionam paus de alisar de espécies vegetais que
não possuam nódulos em seus galhos, e que apresentem uma superfície lisa,
que garante um bom alisamento da face externa. A seleção destas espécies
varia em cada comunidade, de acordo com a disponibilidade das mesmas, e
com o conhecimento tecnocientífico que as loiceiras possuem sobre as suas
propriedades. O mesmo pode ser dito com relação à substituição destas
espécies por outras matérias-primas, como o plástico de canos de PVC, que
possuem as mesmas características desejadas para um bom pau de alisar. O
uso de paietas de caco de cuia, ou das similares de plástico de baldo, ou de
sandálias havaianas para regularizar a superfície interna das vasilhas, assim
como o couro ou o pano para dar o acabamento nos beiços e nas asas, podem
ser entendidos nos mesmos termos.
A partir da análise destes processos de alisamento empreendidos pelas
loiceiras no decorrer da manufatura da loiça de barro podemos estabelecer
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como correlatos a o aumento da impermeabilidade, da resistência à abrasão e
do aquecimento das vasilhas8.
Importante ressaltar que, como observado no Capítulo 3, para
empreender o alisamento das superfícies, na maior parte dos casos, as
vasilhas são umedecidas com água. Estas operações de umidificação e
alisamento subsequente provocam o deslocamento e a reorganização das
partículas de barro na superfície da loiça que, muitas vezes geram aparências
similares às da aplicação de uma barbotina ou de um banho, que no Capítulo
3 caracterizamos como pseudobarbotina ou pseudobanho, uma vez que não há
intenção por parte das loiceiras em promover a adição destes elementos à
superfície das pastas; eles apenas aparecem em decorrência do próprio
processo de alisamento. O uso do ferro para alisar, depois de ter rapado a
superfície das vasilhas, também cria uma película de barro na superfície,
deixando-a com este mesmo aspecto que é reforçado pelo uso dos paus de
alisar. De qualquer modo, tais escolhas técnicas promovem características de
performance já apontadas no caso dos alisamento sucessivos e, assim, podem
ser incluídas como os mesmos tipo de correlato.
Explicação semelhante pode ser dada com relação à adição de uma
nova camada do mesmo barro da loiça, as rapas, embora umedecido, às
superfícies externa e, às vezes, interna da vasilha. Embora neste processo a
intencionalidade da loiceira esteja presente, o objetivo continua sendo o
fechamento dos poros, abertos pelos processo de cortar e retirar as pedrinhas
e cacúlos, e a regularização da superfície. Ademais, as rapas de barro de que
a loiceira se utiliza para esta operação são as mesmas que usou para levantar
a panela e, por isso, caracterizamos esta escolha técnica também como uma
pseudobarbotina9.

Deste

modo,

neste

comportamento

técnico

as

características de performance que estão sendo levadas em conta continuam
sendo a obtenção de uma superfície lisinha, isto é, de uma performance
estética, e a potencialização do aquecimento, bem como da impermeabilização
e da resistência ao atrito, ou seja, de performances funcionais.
8

Correlatos que já foram observados por Schiffer e Skibo (1995) em outros contextos.
Vale ressaltar ainda que a aplicação das rapas é mais frequente durante o verão, quando as
superfícies estão muito secas, chegando ao ponto de couro. Segundo as loiceiras, durante o
inverno esta operação não é necessária. Diante disso, a identificação deste tipo de traço em
vestígios cerâmicos arqueológicos, neste contexto, pode ser um indício das condições
climáticas no período em que a vasilha foi produzida.
9
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Ao arqueólogo, além de perceber este tipo de correlato provocado por
estas escolhas técnicas decorrentes de processos de alisamento das
superfícies das vasilhas, cabe tentar identificar nos vestígios cerâmicos
arqueológicos indícios destes processos, como podemos observar na
comparação entre as Figuras 5.9 e 5.10.

Figura 5.9 – Sítio Tacaimbó 2 –

Figura 5.10 – Assadeira com aparência de

Pseudobarbotina e pseudopolimento (brilho

pseudobarbotina e pesudopolimento.

leve) na superfície interna de uma fragmento
de borda.

Estes comportamentos técnicos – sejam de apenas alisar ou de
adicionar mais barro e alisar as superfícies – que produzem esta aparência de
pseudobarbotina, ou pseudobanho, muitas vezes podem se assemelhar a um
polimento, se constituindo, igualmente, como um pseudopolimento, como
observado na Figura 5.10. Este ocorre devido à fricção dos instrumentos no
momento do alisamento e da quantidade de água adicionada a superfície para
procedê-lo. Em geral, o pseudopolimento tem aparência de uma camada de
argila aplicada à superfície (como no caso de pseudobarbotinas e
pesudopolimentos), porém, com certo brilho, que surge em decorrência do
atrito do alisamento, que tem uma ação desigual sobre a superfície,
dependendo das porções das vasilhas que foram umedecidas e da quantidade
de água que foi utilizada em cada porção. Vale notar que, tanto num caso
quanto no outro, este comportamento não se apresenta regularmente, em toda
a superfície das vasilhas, mas aparece em alguns pontos específicos –
diferentemente da aplicação intencional de barbotinas, banhos e polimentos
que apresentam regularidade, justamente por serem intencionais.
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Outra marca que aparece nos fragmentos de loiça de barro arqueológica
são algumas estrias, que aparecem nas bordas e nas asas das vasilhas. Como
vimos no Capítulo 3, o beiços e asinhas são alisadas com o pano ou com o
couro, nas etapas finais da manufatura da loiça. Deste modo, estas marcas são
decorrentes deste tipo de processo de alisamento (Figura 5.11).
Antes das etapas de alisamento da face externa registradas no Capítulo
3, observamos que as loiceiras rapam as superfícies mais ressecadas, com um
ferro. O mesmo é repetido no fundo da loiça, quando a loiceira rapa o pé. Além
de preparar a superfície para receber o alisamento, deixando-a mais úmida e
incrementando as performances da técnica de manufatura em si, estas
operações reduzem a espessura das paredes e das bases das vasilhas.
Ademais, no caso das bases, o processo de cortar o fundo deixa a base
convexa e permite que a loiça ganhe feições mais arredondadas.
Ao reduzir a espessura das paredes e da base da loiça, a adoção do
corte da superfície com o ferro potencializa o aquecimento das vasilhas. Por
sua vez, Schiffer e Skibo (1995, p. 246-247) apontam também que vasilhas
com formas arredondadas possuem maior resistência ao impacto. Deste modo,
podemos estabelecer estas duas características de performance – a
capacidade de aquecimento e a resistência ao impacto – como correlatos a
estas escolhas técnicas. Similarmente, o arredondamento das bases tem como
função permitir um incremento da performance de uso, na medida em que
garante um melhor encaixe da loiça nas bocas dos fogões a lenha.
Em fragmentos cerâmicos arqueológicos, nos casos em que a superfície
da loiça não foi muito bem alisada, é possível observar alguns traços deste
comportamento técnico, como estrias mais profundas e mesmo alguns
buracos, decorrentes do deslocamento e arraste das pedrinhas da pasta pela
superfície, como podemos observar na Figura 5.12.

278

Figura 5.11 – Sítio Tacaimbó 2 – Estrias de

Figura 5.12 – Sítio Tacaimbó 2 – Estrias e

alisamento provocadas pelo uso do pano ou

pequenos buracos decorrentes da etapa de

do couro.

rapá a superfície externa.

Ainda com relação às etapas de acabamento das vasilhas, notamos que
o uso do polimento, bem como da aplicação de engobo vermelho nas
superfícies é restrito a apenas algumas comunidades. Esta pode ser uma
variação idiossincrática em termos de adaptação aos contextos de produção
local. Por outro lado, tanto o alisamento aprimorado, quanto o polimento ou
ainda o uso do engobo possuem características de performance estéticas e
funcionais semelhantes, o que explicaria o uso em uma comunidade e não em
outra. O cuidado demasiado com os alisamentos de superfície da face externa,
por exemplo, podem ter substituído a utilização destas técnicas em
comunidades como Altinho. De qualquer forma, nas comunidades em que
observamos o uso do polimento, este estava quase sempre associado ao
engobo vermelho, e acima deste. Notamos também que, na maioria dos casos,
tanto o polimento quanto o engobo são utilizados na superfície externa de
vasilhas com função de armazenamento de líquidos.
Além de características de performance estéticas, como dar uma
coloração e um brilho diferente às vasilhas, o uso associado destas duas
técnicas contribui para a regularização da superfície e para a diminuição dos
poros

da

pasta,

mas,

principalmente,

potencializa

a

capacidade

de

impermeabilização da superfície. Além disso, notamos também que as paredes
destas vasilhas são mais espessas (pois tem a superfície da face externa muito
pouco rapada) do que as das demais formas. Paredes mais espessas possuem
uma resistência maior ao impacto e possibilitam um maior resfriamento da
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água. Estas são características de performance desejadas para vasilhas
destinadas ao armazenamento de líquidos.
Desta maneira podemos estabelecer como correlato a relação entre o
uso do polimento e do engobo em vasilhas para armazenamento de líquidos e
a potencialização da impermeabilização das superfícies. Do mesmo modo,
podemos estabelecer também um correlato relacionando a espessura das
paredes de vasilhas para armazenamento de líquidos com o aumento da
resistência ao impacto e a potencialização do resfriamento da água.
Em algumas comunidades, como no Alto do Moura, em Caruaru, em
Brejo da Madre de Deus, em Bezerros e em Belo Jardim, além das quartinhas,
potes e jarras, outros tipos de formas também recebem polimento, como os
pratos, os cochos, as tachos, entre outras. Ainda que o uso do polimento esteja
associado ao aumento da capacidade de impermeabilização de superfícies,
para estes tipos de formas, nestas comunidades esta escolha técnica parece
estar mais associada ao incremento de performances estéticas.
O instrumento adequado para o polimento, seja um xeixo (seixo) ou uma
semente de olho de boi, deve garantir a manutenção das características de
performance acima descritas. No entanto, a escolha da adoção do seixo ou da
semente para proceder ao polimento parece ser uma variação idiossincrática
decorrente dos diferentes contextos de produção.
Já no caso da aplicação do engobo vermelho, observou-se que há certo
padrão, tendo em vista que em todas as comunidades as loiceiras utilizam
apenas as mãos, em forma de concha, para aplicá-lo. É possível que o uso das
mãos assegure a aplicação por igual do engobo na superfície, garantindo
assim que tanto características de performance funcionais quanto estéticas
sejam mantidas.
Similarmente, a adoção das decorações pintadas, como o giz (engobo
branco) ou mesmo o látex branco, nestas vasilhas são incrementos das
performances estéticas das mesmas. O mesmo pode ser dito com relação ao
uso do engobo na borda de pratos, alguidares ou tachos, ou nas bordas e asas
de panelas e tigelas em algumas comunidades como Belo Jardim e Brejo da
Madre de Deus. Ou ainda para a adoção do enfeite bordado (digito-ungulado)
(Figura 3.250 e Figuras 5.19 e 5.20) nas caqueiras de Riacho das Almas.
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Pensando nos contextos arqueológicos, a diferenciação entre um
fragmento polido de um pseudopolido se dá tanto por sua intencionalidade
quanto pela sua forma de apresentação. Fragmentos polidos possuem uma
grande intensidade de alisamento e brilho, além de uma regularidade do
polimento, que cobre todo o espaço da superfície, apresentando, geralmente,
linhas grossas de polimento, que correspondem à superfície de contato do
instrumento polidor (xeixos – seixos – ou sementes) com a peça. Além disso,
ao contrário do pseudopolimento, não se notam camadas de argila, mas há
uma continuidade da pasta da superfície e do núcleo dos fragmentos.
No caso do engobo vermelho na loiça de barro arqueológica, aparece
como uma camada de argila com pigmentação vermelha, diferente da
pigmentação da pasta, aplicada sobre a superfície dos fragmentos, como
observado nas Figuras 5.17 e 5.18.

Figura 5.13 – Sítio Tacaimbó 2 – Borda de

Figura 5.14 – Polimento de cumbuca com

prato com polimento na face externa.

pedrinha no Alto do Moura.

Observam-se as linhas de polimento nítidas.
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Figura 5.15 – Pote com aplicação de tauá

Figura 5.16 – Quartinha com aplicação de

(engobo vermelho), polimento e pintura com

tauá (engobo vermelho) e polimento (antes da

giz (engobo branco).

queima) em Belo Jardim.

Figura 5.17 – Sítio Tacaimbó 1 – Fragmento

Figura 5.18 – Sítio Tacaimbó 2 – Fragmento

de parede de pote com aplicação de engobo

de parede com aplicação de engobo vermelho

vermelho, polimento e pintura com engobo

e negativo de pintura com engobo branco.

branco. As linhas de polimento são
perceptíveis.
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Figura 5.19 – Sítio Tacaimbó 2 – Detalhe de

Figura 5.20 – Sítio Tacaimbó 2 – Detalhe de

decoração digito-ungulada na borda.

decoração digito-ungulada na borda.

Com relação aos processos de secagem, podemos estabelecer um
correlato entre a divisão do mesmo em etapas e a manutenção das
características de performance formais das vasilhas, bem como da eficácia do
próprio processo de manufatura, tendo em vista que estas escolhas técnicas
parecem ser apropriadas para ambientes de baixa umidade e calor intenso,
pois impedem que as vasilhas sequem de uma vez e rachem.
Quanto às queimas, a utilização de fornos tampados com os cacos de
loiça quebrada permite que haja um controle maior da atmosfera do forno,
proporcionando queimas oxidadas, ou parcialmente oxidadas, isto é,
possibilitando que a loiça fique limpa e ganhe uma coloração amarelinha e
vermelhinha. O uso destes cacos para tapar o forno garante que a loiça adquira
características de performance estética (a loiça limpa), bem como de
performance formais desejáveis, na medida em que a loiça bem queimada se
torna mais resistente à abrasão e mais impermeável (não fófa)10. Já a divisão
do processo de queima em duas etapas, o esquentar e o cardear, permite que
a loiça aqueça e queime devagar, impedindo que a mesma pipoque, pois
aumenta a resistência ao choque térmico das vasilhas.
Deste modo, podemos estabelecer como correlatos a relação entre o
uso de fornos cobertos com cacos e a garantia de uma queima oxidada, além
da relação entre o prolongamento do tempo de queima, dividido em duas
etapas, e a resistência ao choque térmico.
Com relação à loiça de barro identificada em contextos arqueológicos,
vale a pena ressaltar que o uso de fornos não é garantia de queimas
completamente oxidadas, como comumente se pensa, já que, como visto no
Capitulo 3, podem originar tanto queimas oxidadas, como parcialmente
oxidadas, ou mesmo reduzidas, dependo das condições da atmosfera do forno,
assim como da localização das vasilhas dentro dele.

10

Importante lembrar que, durante todas as etapas da manufatura da loiça de barro, nos
deparamos com situações em que as loiceiras promovem a reciclagem de vasilhas,
instrumentos e matérias-primas, como no caso dos cacos usados na cobertura dos fornos, os
plásticos de baldo usados nas paietas, entre outros exemplos.
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Embora a observação das formas das vasilhas em sua relação às suas
funções permita o estabelecimento de mais alguns correlatos, não nos
deteremos

a

cada

forma

específica,

mas faremos

apenas

algumas

observações a este respeito11.
Formas destinadas a cocção de alimentos possuem contornos e
estruturas (da boca) similares. No entanto, apresentam geometrias um pouco
diferentes. É o caso das panelas e tigelas, pois, embora ambas tenham como
função a cocção, as funções são distintas no sentido do que deve ser cozido
em cada uma delas. Esta função diversa se reflete na adoção de uma
geometria igualmente diversa. Assim, a panela possui uma forma esférica, ao
passo que a tigela possui uma forma elíptica. Mantendo o contorno (simples) e
a estrutura (boca constrita) iguais, ambas as vasilhas garantem suas
características de performance de cocção, reduzindo o acesso ao conteúdo da
vasilha, o que contribui para manter o calor e acelerar o cozimento. Mudando a
geometria é possível diferenciar suas funções – não misturar a cocção do feijão
com a cocção do guisado de carne – mantendo característica de performance
funcionais.
Outro exemplo pode ser dado com relação à diferenciação de alguidares
e tachos, segundo as loiceiras de Belo Jardim, para quem as formas são
exatamente iguais, mas a função é determinada pelas diferenças no beiço de
cada uma: alguidares possuem o beiço virado (borda infletida e inclinada
externamente), enquanto tachos não (borda direta e vertical), constituindo,
claramente, uma variação de ordem idiossincrática. A forma de contorno
simples e boca aberta garante o acesso ao conteúdo das vasilhas, permitindo a
manipulação dos alimentos.
Quanto às vasilhas destinadas ao armazenamento de líquidos, estas
possuem formas ovalóides com pescoço, de contorno composto e boca
fechada. A variação na nomenclatura de cada uma delas consiste como um
indicativo de suas capacidades volumétricas. Tais formas garantem as
características de performance destas vasilhas, ao reduzir consideravelmente o
acesso ao conteúdo, ou melhor, a perda do líquido armazenado (seja pela
evaporação ou pelo derramamento). Além disso, permitem o transporte da

11

Rice (1987: 226-242) propõe algumas destas relações entre forma e função.
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água, característica de performance necessária em contextos de escassez
deste recurso.
Destas observações sobre a relação entre forma e função podemos
depreender, de modo geral e ligeiramente, alguns correlatos. Primeiro, como
correlato para vasilhas destinadas à cocção, mais do que a forma, o contorno
simples e a estrutura fechada da boca são importantes para a performance das
vasilhas, enquanto as demais variações, como a geometria, parecem ser de
ordem idiossincrática. Como correlato para vasilhas que permitam a
manipulação e o preparo de alimentos (ou outras funções, já que alguidares
são usados, por exemplo, para lavar a louça), o contorno simples e a estrutura
aberta das vasilhas são desejáveis. E como correlato para o armazenamento e
o transporte de líquidos, a forma ovalóide com pescoço, que garante que os
mesmos não sejam perdidos.
Como apontado no início deste capítulo, os correlatos apresentados até
o momento, e resumidos no quadro mais abaixo, são definidos como correlatos
simples, isto é, correlatos que relacionam comportamento técnico e matéria.
No entanto, podemos apontar também a existência de correlatos
complexos na produção loiceira do agreste, isto é, correlatos que relacionam a
cultura material a processos dinâmicos e diacrônicos.
Como correlato complexo temos as alterações no sistema de produção
em Bezerros e no Alto do Moura, em Caruaru, a partir do contato e da
introdução do torno. Ambas as localidades modificaram o sistema de produção,
embora tenham mantido a padronização formal da loiça, verificada em toda a
área do agreste pernambucano. Além da adoção do torno como técnica de
manufatura, a incorporação de formas de outros contextos de produção, como
travessas, cochos, telhas de assar peixe, réchaud, além da adoção das
panelas pretas, e as alterações no mercado consumidor e na economia local,
só pra darmos alguns poucos exemplos, são indícios de alterações na
produção ensejadas pelo contato com outras tradições ceramistas. A própria
permanência de dois sistemas de produção, seja na mesma comunidade, ou
até mesmo dentro da mesma oficina (como ocorre em Bezerros), são exemplos
desta influência. Daí que, como correlato complexo, podemos inferir que
alterações de ordem produtiva, desta natureza, com a manutenção de
características de ambas as produções, dificilmente são fruto de processos
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internos (como as verificadas nos outros contextos de produção observados),
mas sim de influências alheias ao sistema original.
Os correlatos entre comportamento-matéria observados durante as
etapas de manufatura e apresentados neste capítulo podem ser resumidos na
Tabela 5.1:
Operação

Correlato

Escolha de barro com

Aumento da resistência ao choque

pedrinhas – barro de

térmico e da capacidade de

panela

aquecimento.

Fonte

Schiffer e Skibo, 1995

Aumento da resistência ao impacto,
Escolha de barro sem

da capacidade de resfriamento e da

pedrinhas – barro de pote

capacidade de impermeabilização das

Schiffer e Skibo, 1995

superfícies.
Adição de terrinha ou cinza
e misturas entre os barros
Técnica de Manufatura
Modelada +
Pseudorroletada

Melhorar a plasticidade da pasta.

Aumento da resistência ao impacto.
Diminuição da porosidade da pasta.
Aumento da resistência ao impacto,

Técnica de Manufatura
torneada

da vida útil das vasilhas e a
capacidade de aquecimento.
Aumento da produção.
Diminuição da porosidade da pasta.
Aumento da impermeabilidade, da

Processos de alisamento
(com pau de alisar, com
paieta e com pano/couro)

resistência à abrasão e do
aquecimento das vasilhas.
Diminuição da porosidade da pasta.

Schiffer e Skibo, 1995

Incremento de performances
estéticas.
Aumento da capacidade de
aquecimento, de impermeabilidade e

Adição de rapas de barro

de resistência ao atrito.

na superfície

Diminuição de porosidade da pasta.
Incremento de performances
estéticas.

Rapá a superfície das
paredes – Redução da
espessura das paredes
Rapá o pé – Redução da

Aumento da capacidade de
aquecimento.
Aumento da capacidade de

Schiffer e Skibo, 1995

Schiffer e Skibo, 1995
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espessura da base e

aquecimento, da resistência ao

arredondamento da vasilha

impacto.
Facilitação do encaixe das vasilhas
em bocas de fogões a lenha.
Aumento da impermeabilidade

Aplicação de engobo

Incremento de performances

vermelho

estéticas.
Diminuição dos poros da pasta.
Aumento da impermeabilidade

Polimento

Incremento de performances
estéticas.

Espessura da parede de

Aumento da resistência ao impacto e

vasilhas para armazenar

da capacidade de resfriamento da

líquidos

água.

Divisão da secagem em

Impede que as vasilhas rachem.

Schiffer e Skibo, 1995

etapas
Queima – cobrir o forno

Possibilita queimas oxidadas ou

com cacos

parcialmente oxidadas

Queima – divisão em duas

Aumenta o tempo de queima e a

etapas

resistência ao choque térmico

Schiffer e Skibo, 1995

Tabela 5.1 – Correlatos comportamento-matéria no processo de manufatura da loiça
de barro do Agreste Pernambucano (Baseado em: MACHADO, 2006-2006, p. 96-97).

Finalmente, espera-se que a partir da reflexão sobre os correlatos
apresentados

neste

capítulo

seja

possível

iniciarmos

uma

melhor

caracterização de vestígios cerâmicos arqueológicos históricos em contextos
de sítios da região agreste central pernambucana, tal como proposto na
Introdução deste trabalho.
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CONCLUSÕES

“Se eu parar de fazer, isso aqui vai morrer.”
(Dona Lêo, Altinho – PE, 16.10.2009).

Ao longo deste trabalho apresentamos o potencial da abordagem
interdisciplinar

envolvendo

os

pressupostos

teórico-metodológicos

da

Arqueologia Histórica e da Etnoarqueologia para a interpretação de sítios
arqueológicos históricos. Conforme destacamos na Introdução e no Capítulo
1 desta dissertação, nos contextos nacionais de produção em Arqueologia
Histórica, especialmente no Nordeste, poucos trabalhos estão preocupados
com a construção de narrativas históricas alternativas, mais multivocais e
descolonizadas, que incluam populações historicamente marginalizadas, como
as sertanejas. Neste sentido, este tipo de abordagem interdisciplinar,
envolvendo ambas as disciplinas, visa o preenchimento desta lacuna, através
da adoção de uma postura mais engajada com relação a estas populações,
compreendendo

a

Etnoarqueologia

como

Arqueologia

do

Presente

(GONZÁLEZ RUIBAL, 2009).
Partindo da necessidade da caracterização, do ponto de vista
tecnológico, de artefatos cerâmicos históricos arqueológicos de produção
local/regional, isto é, da loiça de barro, empreendemos o estudo das
tecnologias de produção loiceira em sete comunidades do Agreste Central
Pernambucano.
Esta caracterização da loiça de barro do ponto de vista tecnológico –
contida nos Capítulo 2 e 3 –, assim como o estudo das escolhas tecnológicas
envolvidas na manufatura da loiça, permitiram a construção de uma matriz de
correlatos entre comportamento-matéria, apresentada no Capítulo 5. Esta
matriz de correlatos foi engendrada a partir do ponto de vista das próprias
loiceiras, isto é do conhecimento envolvido na manufatura da loiça de barro e
no domínio da tecnociência da produção loiceira, evidenciados pelas escolhas
tecnológicas.
Neste sentido, a observação e o registro destas escolhas empreendidas
pelas loiceiras, durante os processos de manufatura da loiça de barro, foram
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capazes de dar voz a elas. Isto porque, como visto no Capítulo 4, o domínio do
conhecimento tradicional do saber-fazer loiça de barro outorga a loiceira
autoridade para produzi-lo e reproduzi-lo e atribui identidade a ela e a toda
comunidade na qual ela se insere. E, desta forma, o registro deste
conhecimento

tradicional,

deste

saber-fazer

expresso

pelas

cadeias

operatórias, também se constitui como um exercício multivocal.
Segundo Bezerra de Menezes (1984) “o suporte fundamental da
identidade é a memória”, deste modo, garantir a continuidade deste
conhecimento tradicional se constitui como um modo de assegurar a
continuidade das próprias identidades.
Porém, como vimos, o conhecimento tradicional da manufatura da loiça
se encontra em vias de extinção. Ainda que tenhamos registrado alterações no
processo produtivo, estas não são as causas principais deste problema (como
vimos no Capítulo 4), mas são apenas mais um reflexo dele. Ao contrário, a
mudança contribui para a manutenção da própria tradição, considerando que
estas são invenções humanas (BEZERRA DE MENEZES, 1984).
O que preocupa as loiceiras como Dona Lêo, citada na epígrafe desta
Conclusão, é o desinteresse dos jovens.
Este desinteresse é fruto de alterações muito mais profundas nas
sociedades sertanejas que, inseridas numa economia global, se viram
obrigadas a adequar seus modos de vida, especialmente nos últimos anos,
com o desenvolvimento econômico maior da região. Surgiram novas
oportunidades de acesso à educação e ao emprego e renda e, mais do que
isso, a itens básicos de subsistência, como a água e a energia elétrica, que
alteraram as relações sociais. E embora o trabalho com a loiça se constituísse
como fonte de renda, como vimos no Capítulo 3, agora ele é visto pelos jovens
como algo sujo. Talvez, mesmo, por lembrar um tempo de seca e fome.
Estas mudanças também engendram alterações na produção loiceira,
como a diminuição da demanda pela loiça de barro, causada pela introdução,
de bens de consumo duráveis, produzidos pelo mercado global, e a preços
mais acessíveis que, aos poucos substituíram o uso tradicional da loiça, no
cotidiano doméstico, deixando-a restrito às festividades como o São João, na
maioria das vezes.
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Algumas destas alterações na produção loiceira foram evidenciadas pelo
registro arqueológico dos sítios Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2, como vimos no
Capítulo 2. É o caso da redução da produção de algumas formas tradicionais,
como os pratos (substituídos por similares de louça e vidro), ou mesmo do
completo desaparecimento de outras, como os alguidares (substituídos por
bacias de plástico). Ou ainda das alterações no sistema produtivo, como a
introdução do torno em algumas comunidades. De qualquer modo, para além
de registrar alterações do ponto de vista da tecnologia de produção loiceira, os
dados obtidos com a análise da loiça de barro de ambos os sítios apontam
para alterações sociais mais profundas, como o possível desparecimento de
um modo de vida camponês particular e próprio do Agreste Central
Pernambucano e, por conseguinte, de uma identidade associada a ele. Como
obervado no Capítulo 2, este modo de vida se caracterizaria pela ocupação de
pequenas unidades rurais, edificadas, geralmente, em taipa de pau-a-pique,
em que a abundância de vestígios arqueológicos de loiça de barro evidencia o
cotidiano doméstico.
Deste modo, tanto a análise dos vestígios arqueológicos identificados
nestes sítios, quanto a observação das cadeias operatórias da manufatura da
loiça de barro produzida atualmente na região, ou mesmo a construção da
matriz de correlatos, foram maneiras de dar voz a estas pessoas, esquecidas
das narrativas oficias, uma vez que expõem um modo de vida que tende a se
extinguir, tal qual a loiça.
Diante das alterações nestas sociedades sertanejas, acima discutidas,
as loiceiras tem dificuldade em manter um preço competitivo para a loiça, e se
veem obrigadas a desvalorizá-las monetariamente se quiserem obter alguma
renda com o fruto do seu trabalho. Por isso que o trabalho com a loiça não tem
futuro.
Neste sentido, a falta de interesse dos jovens é também, ao fim ao cabo,
um reflexo de um desinteresse de mercado, que não absorve a produção
loiceira e, paulatinamente, a desestimula.
Considerando este panorama, e considerando ainda a Etnoarqueologia
como Arqueologia do Presente (GONZÁLEZ RUIBAL, 2009), o interesse de
arqueólogos e etnoarqueólogos não pode, pois, ficar restrito ao mero registro
das cadeias operatórias, à caracterização da loiça e à construção da matriz de
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correlatos. A possível impassibilidade e falta de engajamento destes
profissionais com as populações que estuda legitima estes processos de
desvalorização deste conhecimento tradicional e de desmantelamento deste
patrimônio cultural.
E embora o conhecimento da manufatura da loiça de barro pareça algo
banal e corriqueiro e, talvez por isso, pouco valorizado, esta qualificação, como
aponta Bezerra de Menezes (1984), não constitui nenhum demérito, mas
demonstra que seu valor reside justamente em serem banais e corriqueiras.
Assim, além de adotar os discursos das loiceiras no momento da
enunciação do seu saber-fazer como forma de legitima-lo, é preciso tentar
promover ações que favoreçam a continuidade desta tradição loiceira (também
como contrapartida às suas contribuições das loiceiras à pesquisa científica).
Estas podem se dar tanto através de ações simples, como buscar alternativas
para problemas técnicos, como a falta de lenha, ou a dificuldade em se
encontrar barreiros, como também pelo estabelecimento de políticas públicas
que valorizem este conhecimento sem engessá-lo.
Além disso, dentro de uma perspectiva colaborativa, multivocal e
descolonizada as loiceiras não são meras informantes, mas são incluídas no
processo de construção do conhecimento sobre elas.
Dentro deste panorama, realizamos mais uma curta etapa de campo em
junho de 2011 em que visitamos as loiceiras e demos o retorno parcial desta
pesquisa, levando fotografias que foram tiradas na etapa de campo de 2009 e
o Memorial de Qualificação, para que elas tivessem ciência do que estava
sendo produzido e como. Estes encontros foram registrados em fotografias,
das quais selecionamos algumas como documento abaixo.
Tem-se que a adoção de perspectivas descolonizadas, multivocais e
inclusivas se constitui com um compromisso social do arqueólogo, fundamental
ao desenvolver pesquisas em sociedades historicamente marginalizadas, como
a sertaneja.
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ANEXO 1 – Atributos de Análise Cerâmica
A – Classe
1. Parede
2. Borda
3. Base
4. Asa
5. Alça
6. Apêndice
7. Ombro
8. Carena
9. Flange
10. Gargalo
11. Tampa
12. Placa
13. Cuscuzeiro
14. Cachimbo
15. Calibrador
16. Roda de fuso
17. Forma Completa
18. Forma Geométrica
19. Forma Conjugada
20. Adorno
21. Bolota
22. Outros (especificar – suporte de
tampa, rolete, borda com aplique, etc)
23. Figura
99. Sem Leitura
B – Espessura da Peça
C – Técnica de Manufatura
1. Roletado
2. Modelado
3. Moldado
4. Torneado
5. Roletado + Modelado
6. Torneado + Modelado
99. Sem Leitura
D – Antiplástico
0. Ausente
1. Mineral
2. Caco moído
3. Carvão
4. Argila
5. Concha
6. Mineral + Caco moído
7. Mineral + Argila
8. Mineral + Carvão
9. Mineral + Caco + Carvão
10 Argila + Carvão
11. Mineral + Argila + Carvão
99. Sem Leitura
E – Composição do antiplástico
1. Quartzo
2. Hematita/Limonita
3. Mica
4. Feldspato
99. Sem Leitura

F – Espessura do Antiplástico
1. Até 0,1 cm
2. De 0,11-0,30 cm
3. De 0,31-0,50 cm
4. Maior de 0,51 cm
99. Sem Leitura
G – Granulometria
1. Muito Angular
2. Angular
3. Subangular
4. Subarredondado
5. Redondo
6. Muito Redondo
99. Sem Leitura
H – Concentração do Antiplástico
1. < 5%
2. Até 10%
3. Até 20%
4. Até 30%
5. > 30%
99. Sem Leitura
I – Peso
J – Queima
0. Ausente
1. Completa
2. Com núcleo – 2 faixas claras
3. Com núcleo – 2 faixas escuras
4. FI clara – FE escura
5. FI escura – FE clara
6. Incompleta (escura – sem núcleo)
99. Sem Leitura
K – Coloração da pasta (FE)
1. Preta
2. Marrom
3. Cinza
4. Ocre (pardo)
5. Avermelhada
6. Amarelada
99. Sem Leitura
L – Estado de Conservação
1. Não erodido
2. Erodido FI
3. Erodido FE
4. Erodido AF
99. Sem Leitura
M – Tratamento de Superfície
0. Ausente (não alisada)
1. Alisamento FI
2. Alisamento FE
3. Alisamento AF
99. Sem Leitura

i

N – Polimento / Brunidura
0. Ausente
1. Polimento FI
2. Polimento FE
3. Polimento AF
4. Brunidura FI
5. Brunidura FE
6. Brunidura AF
99. Sem Leitura

II – Inclinação
1. Vertical
2. Inclinada Externa
3. Inclinada Interna
99. Sem Leitura
III – Espessura da borda em relação ao
corpo
1. Normal
2. Expandida
3. Reforçada Externa
4. Reforçada Interna
5. Dobrada
6. Contraída
99. Sem Leitura

O – Barbotina (Banho)
0. Ausente
1. Barbotina FI
2. Barbotina FE
3. Barbotina AF
99. Sem Leitura
P – Engobo / Esmalte (vidrado)
0. Ausente
1. Vermelho FI
2. Vermelho FE
3. Vermelho AF
4. Preto FI
5. Preto FE
6. Preto AF
7. Branco FI
8. Branco FE
9. Branco AF
10. Vidrado amarelo FI
11. Vidrado amarelo FE
12. Vidrado amarelo AF
13. Vidrado verde FI
14. Vidrado verde FE
15. Vidrado verde AF
99. Sem Leitura
Q – Sinais de Uso
0. Ausente
1. Fuligem Interna
2. Fuligem Externa
3. Fuligem Interna / Externa
99. Sem Leitura
R – Marcas
0. Ausente
1. Furo
2. Folha
3. Cestaria
4. Dedos (e/ou digitais)
5. Tecido
6. Outras (especificar)
99. Sem Leitura
S – Borda
I – Forma
1. Direta
2. Extrovertida
3. Introvertida
4. Cambada
5. Ondulada
99. Sem Leitura

IV – Diâmetro da Boca
V – Porcentagem da Borda
T – Lábio
1. Plano
2. Arredondado
3. Apontado
4. Biselado
99. Sem Leitura
I – Espessura do Lábio
U – Base
I. Forma
1. Plana
2. Convexa
3. Côncava
4. Plana com pedestal
5. Anelar
99. Sem leitura
II– Diâmetro da Base
III – Porcentagem de Base
IV – Ângulo da Base
V – Ombro
I – Ângulo do ombro
W – Apêndice/Asa/Alça
I – Dimensões da peça
a. Espessura
b. Comprimento
X – Decoração Plástica
0. Ausente
1. Corrugada
2. Escovada
3. Ungulada
4. Roletada
5. Incisa
6. Incisa Profunda

ii

7. Excisa
8. Digitada
9. Beliscada
10. Entalhada
11. Ponteada
12. Espatulada ou Penteada
13. Digito-Ungulada
14. Aplicada
15. Raspada
16. Com Orifício
17. Carimbado
18. Impressão
19. Modelagem
20. Nodulado
21. Repuxado
99. Sem Leitura
Y – Decoração Pintada
0. Ausente
1. Pintura Vermelha
2. Pintura Preta
3. Pintura Branca
4. Outros
99. Sem Leitura
Z – Motivos Decorativos
I – Padrões Geométricos
0. Ausente
1. Reta(s) Horizontal(is)
2. Reta(s) Vertical(is)
3. Reta(s) Inclinada(s)
4. Retas Cruzadas
5. Curva(s) Horizontal(is)
6. Curva(s) Vertical(is)
7. Curva(s) Inclinada(s)
8. Curvas Cruzadas
9. Circular(es)
99. Sem leitura
II – Padrões Figurativos
0. Ausente
1. Fitomorfo
2. Zoomorfo
3. Antropomorfo

99. Sem leitura
Aa – Local da Decoração
1. Lábio FI
2. Lábio FE
3. Lábio AF
4. Borda FI
5. Borda FE
6. Borda AF
7. Parede FI
8. Parede FE
9. Parede AF
10. Alça FI
11. Alça FE
12. Alça AF
13. Asa
14. Base FI
15. Base FE
16. Base AF
17. Bojo Superior FI
18. Bojo Superior FE
19. Bojo Superior AF
20. Bojo Mesial FI
21. Bojo Mesial FE
22. Bojo Mesial AF
23. Bojo Inferior FI
24. Bojo Inferior FE
25. Bojo Inferior AF
26. Figura
99. Sem Leitura

Altura da Vasilha
Largura da Vasilha
Largura da Garganta
Forma da Peça
Volume da Peça

iii

ANEXO 1 – Escala de Esfericidade e Porcentagem de elementos
antiplásticos
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Área elevada

Louça

Solo arenoso de coloração marrom claro

Bioturbação

Metal

Cerâmica

Rocha

Mancha de coloração preta

N

0

*Níveis artificiais a cada 5 cm

5

15

30 cm

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
UNIDADE: 2

CROQUI DE ESCAVAÇÃO
QUADRANTE: 4
QUADRÍCULA: D10.50
PRANCHA 7B
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Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva
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Data: julho/2009
Arte final: Rafael Machado
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Legenda:
Área elevada

N

Rocha
Telha/Tijolo
Solo arenoso de coloração marrom claro

0

*Níveis artificiais a cada 5 cm
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DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
UNIDADE: 2

CROQUI DE ESCAVAÇÃO
QUADRANTE: 4
QUADRÍCULA: D10.50
PRANCHA 7C
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UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral
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Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: julho/2009
Arte final: Rafael Machado

Nível Superficial
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Legenda:
Cerâmica

Solo arenoso de coloração marrom claro

Metal

Solo arenoso de coloração marrom escuro

N

Plástico
Telha/Tijolo

*Níveis artificiais a cada 5 cm

0

5

15

30 cm

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
UNIDADE: 3

CROQUI DE ESCAVAÇÃO
QUADRANTE: 1
QUADRÍCULA: A65.10
PRANCHA 8A
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Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: julho/2009
Arte final: Rafael Machado
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Nível 6
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Legenda:
Cerâmica
Louça

Solo arenoso de coloração marrom claro
*Níveis artificiais a cada 5 cm

N

Rocha

0

Telha/Tijolo

5

15

30 cm

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
UNIDADE: 3

CROQUI DE ESCAVAÇÃO
QUADRANTE: 1
QUADRÍCULA: A65.10
PRANCHA 8B
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ZA

ZB

ZC

N
1
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30 cm

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Legenda:
Carvão

Madeira

Sola de sapato

Cerâmica

Metal

Solo Compactado

Lítico

Plástico

Tecido

Louça

Rocha

Telha/Tijolo (estrutura)

Vidro

SÍTIO TACAIMBÓ 2
CROQUI DE ESCAVAÇÃO
ESTRUTURA - NÍVEL 2 (05-10 cm)
PRANCHA 9

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
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Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: julho/2009
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 2433
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 14 cm
8% de borda
Vol.: 3,06 litros
H: 14,5 cm

Ta2 - 524
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 12 cm
6% de borda
Vol.: 9,93 litros
H: 22,3 cm

Ta2 - 71
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 14 cm
4% de borda
Vol.: 9,33 litros
H: 21,3 cm

Ta2 - 3180
Unid. 1
Quadra: D 30.20
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 18 cm
5% de borda
Vol.: 3,99 litros
H: 15,9 cm

Ta2 - 1933
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 20 cm
5% de borda
Vol.: 7,17 litros
H: 18,5 cm

Ta2 - 4978
Unid. 2
Quadra: A 70.5
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 18 cm
5% de borda
Vol.: 9,11 litros
H: 19,3 cm

0

2

4

6 cm

Ta2 - 3296
Unid. 1
Quadra: D 30.10
Nível: 15-20 cm
Diâmetro: 28 cm
3% de borda
Vol.: 35,14 litros
H: 30,5 cm

Ta2 - 3778
Unid. 2
Quadra: A 40
Nível: sup.
Diâmetro: 22 cm
3% de borda
Vol.: 10,40 litros
H: 20 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PANELA OU CHALEIRA
PRANCHA 10

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 4306
Unid. 2
Quadra: A 70.15
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 6 cm
8% de borda
Vol.: 1,45 litros
H: 12,3 cm

Ta2 - 4968
Unid. 2
Quadra: A 70.5
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 10 cm
4% de borda
Vol.: 0,39 litros
H: 6,5 cm

Ta2 - 4909
Unid. 2
Quadra: A 55-10
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 8 cm
4% de borda
Vol.: 1,23 litros
H: 12,4 cm

Ta2 - 104
Unid. 1
Sup.
Diâmetro: 11 cm
5% de borda
Vol.: 1,03 litros
H: 9,5 cm

0

2

4

Ta2 - 3558
Unid. 2
Quadra: A 60
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 14 cm
5% de borda
Vol.: 3,08 litros
H: 13,6 cm

Ta2 - 1071
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 18 cm
5% de borda
Vol.: 5,71 litros
H: 17 cm

Ta2 - 1846
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 14 cm
6% de borda
Vol.: 7,84 litros
H: 20,6 cm

6 cm

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PANELA OU CHALEIRA
PRANCHA 11

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 4148
Unid. 2
Quadra: D 15.45
Nível: 15-20 cm
Diâmetro: 10 cm
7% de borda
H: 23 cm

Ta2 - 200
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 12 cm
6% de borda
Vol.: 8,79 litros
H: 20,8 cm

Ta2 - 2534
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
5% de borda
Vol.: 2,79 litros
H: 12,4 cm

0

2

4

6 cm

Ta2 - 4201
Unid. 2
Quadra: D 5.45
Nível: 20-25 cm
Diâmetro: 18 cm
4% de borda
Vol.: 8,08 litros
H: 18,5 cm

Ta2 - 3286
Unid. 1
Quadra: D 30.10
Nível: 15-20 cm
Diâmetro: 20 cm
5% de borda
Vol.: 8,47 litros
H: 18,9 cm

Ta2 - 4567
Unid. 2
Quadra: A 60-15
Nível: 15-20 cm
Diâmetro: 24 cm
4 % de borda
Vol.: 20,12 litros
H: 25,6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PANELA OU CHALEIRA
PRANCHA 12

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
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Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 2059 (2ª opção)
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
3% de borda
H: 29,2 cm

Ta2 - 3991 (2ª opção)
Unid. 2
Quadra: D 15.55
Nível: 15-20 cm
Diâmetro: 20 cm
5% de borda
H: 26,7 cm

0

2

4

Ta2 - 4237 (2ª opção)
Unid. 2
Quadra: D 5.50
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 22 cm
6% de borda
H: 25,8 cm

Ta2 - 824
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 22 cm
4% de borda
Vol.: 41,17 litros
H: 35,8 cm

6 cm

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PANELA OU CHALEIRA
PRANCHA 13

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 5639
Estrutura
Diâmetro: 12 cm
7% de borda
Vol.: 9,72 litros
H: 23,3 cm

Ta2 - 5469
Estrutura
Quadra: ZC3
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 16 cm
12% de borda
Vol.: 4,63 litros
H: 17,3 cm

Ta2 - 197
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
8% de borda
Vol.: 2,75 litros
H: 13,5 cm

Ta2 - 5652
Estrutura
Quadra: ZA3
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 20 cm
15% de borda
Vol.: 7,70 litros
H: 17,9 cm

Ta2 - 5782
Estrutura
Diâmetro: 17 cm
8% de borda
Vol.: 8,03 litros
H: 19,8 cm

0

2

4

6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PANELA OU CHALEIRAS
PRANCHA 14

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 457
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 12 cm
5% de borda
Vol.: 1,77 litros
H: 10,1 cm

Ta2 - 133
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
6% de borda
Vol.: 3,87 litros
H: 13,6 cm

Ta2 - 1881
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
8% de borda
Vol.: 2,92 litros
H: 12 cm

Ta2 - 848
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 22 cm
5% de borda
Vol.: 5,31 litros
H: 13,2 cm

Ta2 - 1181
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 20 cm
9% de borda
Vol.: 8,61 litros
H: 17,1 cm

0

2
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Ta2 - 883
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 22 cm
3% de borda
Vol.: 9,47 litros
H: 18,6 cm

Ta2 - 1426
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 22 cm
5% de borda
Vol.: 8,52 litros
H: 16,8 cm

6 cm

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
TIGELA
PRANCHA 15

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 4597
Unid. 2
Quadra: A 55.15
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 18 cm
6% de borda
Vol.: 2,25 litros
H:10,9 cm

Ta2 - 3904
Unid. 2
Quadra: D 10.40
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 20 cm
4% de borda
Vol.: 2,12 litros
H: 9,5 cm

Ta2 - 08
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 26 cm
2% de borda
Vol.: 4,28 litros
H: 11,2 cm

Ta2 - 3495
Unid. 1
Quadra: D 40.30
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 26 cm
4% de borda
Vol.: 4,06 litros
H: 10,8 cm

Ta2 - 3830
Unid. 2
Quadra: D 10.45
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 30 cm
4% de borda
Vol.: 13,80 litros
H: 19,8 cm
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Ta2 - 220
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 36 cm
4% de borda
Vol.: 11,86 litros
H: 15,6 cm

6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
TIGELA
PRANCHA 16

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
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Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 189
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 20 cm
3% de borda
Vol.: 2,40 litros
H: 9,8 cm

Ta2 - 4577
Unid. 2
Quadra: A 60.15
Nível: 20-25 cm
Diâmetro: 22 cm
3% de borda
Vol.: 2,73 litros
H: 11 cm

Ta2 - 1031
Unid. 2
Sup.
Diâmetro: 22 cm
5% de borda
Vol.: 2,95 litros
H: 11,7 cm

Ta2 - 276
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 22 cm
4% de borda
Vol.: 3,51 litros
H: 12,2 cm

Ta2 - 4162
Unid. 2
Quadra: D 5.45
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 26 cm
4% de borda
Vol.: 3,99 litros
H: 11,4 cm

Ta2 - 199
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 26 cm
3% de borda
Vol.: 3,84 litros
H: 11,5 cm
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Ta2 - 5494
Estrutura
Diâmetro: 26 cm
9% de borda
Vol.: 10,27 litros
H: 18 cm

6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
TIGELA
PRANCHA 17
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DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva
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Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 5374
Unid. 2
Quadra: B 30
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 62 cm
1% de borda
Vol.: 10,47 litros
H: 38,5 cm
0

2

4

6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
TIGELA
PRANCHA 18

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 5018
Unid. 2
Quadra: A 65.5
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 24 cm
4% de borda
Vol.: 2,18 litros
H: 8 cm

Ta2 - 4205
Unid. 2
Quadra: D 5.50
Nível: sup.
Diâmetro: 26 cm
4% de borda
Vol.: 2,84 litros
H: 8,8 cm

Ta2 - 3126
Unid. 1
Quadra: D 25.15
Nível: 15-20 cm
Diâmetro: 28 cm
5% de borda
Vol.: 3,30 litros
H: 8,9 cm

Ta2 - 705
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 30 cm
4% de borda
Vol.: 3,57 litros
H: 7,5 cm
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Ta2 - 269
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 34 cm
5% de borda
Vol.: 7,33 litros
H: 12 cm

6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
TACHO OU TORRA CAFÉ
PRANCHA 19

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 5130
Unid. 2
Quadra: A 55.5
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 20 cm
11% de borda
Vol.: 1,35 litros
H: 6,8 cm

Ta2 - 929
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 20 cm
9% de borda
Vol.: 2,14 litros
H: 7,5 cm

Ta2 - 2555
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 24 cm
3% de borda
Vol.: 2,84 litros
H: 9,1 cm

Ta2 - 4164
Unid. 2
Quadra: D 5.45
Nível: 0-5
Diâmetro: 22 cm
6% de borda
Vol.: 1,53 litros
H: 6,8 cm

Ta2 - 3805
Unid. 2
Quadra: A 50
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 26 cm
4% de borda
Vol.: 2,38 litros
H: 8 cm
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Ta2 - 1338
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 26 cm
5% de borda
Vol.: 3,84 litros
H: 10,9 cm

8 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
TACHO OU TORRA CAFÉ
PRANCHA 20
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Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 4132
Unid. 2
Quadra: D 15.45
Nível: 15-20 cm
Diâmetro: 24 cm
3% de borda
Vol.: 2,70 litros
H: 10,6 cm

Ta2 - 1896
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 26 cm
3% de borda
Vol.: 4,60 litros
H: 14 cm

0
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Ta2 - 2090
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 34 cm
6% de borda
Vol.: 6,36 litros
H: 14,1 cm

6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
ALGUIDAR OU BACIA
PRANCHA 21
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Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 1132
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 18 cm
4% de borda
Vol.: 0,69 litros
H: 4,9 cm

Ta2 - 1035
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 18 cm
4% de borda
Vol.: 0,84 litros
H: 5,6 cm

Ta2 - 167
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 18 cm
4% de borda
Vol.: 0,89 litros
H: 5,3 cm

Ta2 - 3316
Unid. 1
Quadra: D 35.25
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 20 cm
4% de borda
Vol.: 0,95 litros
H: 5,8 cm

Ta2 - 1755
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 20 cm
4% de borda
Vol.: 1,29 litros
H: 6,4 cm

Ta2 - 2231
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 20 cm
5% de borda
Vol.: 1,18 litros
H: 6,5 cm

0
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Ta2 - 4214
Unid. 2
Quadra: D 5.50
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 22 cm
4% de borda
Vol.: 1,28 litros
H: 6,3 cm

6 cm

Ta2 - 2199
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 22 cm
4% de borda
Vol.: 1,55 litros
H: 6,9 cm

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PRATOS 1A
PRANCHA 22
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UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 2037
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 12 cm
5% de borda
Vol.: 0,14 litros
H: 3 cm

Ta2 - 3059
Unid. 1
Quadra: D 25.15
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 12 cm
6% de borda
Vol.: 0,16 litros
H: 3,2 cm

Ta2 - 3441
Unid. 1
Quadra: D 35.15
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 14 cm
7% de borda
Vol.: 0,29 litros
H: 3,8 cm

Ta2 - 885
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 14 cm
5% de borda
Vol.: 0,27 litros
H: 3,8 cm

Ta2 - 1260
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 14 cm
6% de borda
Vol.: 0,31 litros
H: 3,6 cm

0

2
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Ta2 - 4543
Unid. 2
Quadra: A 60.15
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 16 cm
4% de borda
Vol.: 0,61 litros
H: 5 cm

6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PRATOS 1B
PRANCHA 23

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 3535
Unid. 1
Quadra: D 40.20
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 10 cm
5% de borda
Vol.: 0,06 litros
H: 1,48 cm

Ta2 - 402
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 12 cm
10% de borda
Vol.: 0,04 litros
H: 0,3 cm

Ta2 - 743
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 14 cm
5% de borda
Vol.: 0,22 litros
H: 2,7 cm

Ta2 - 1972
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 12 cm
5% de borda
Vol.: 0,13 litros
H: 2,3 cm

Ta2 - 3313
Unid. 1
Quadra: D 35.25
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 14 cm
5% de borda
Vol.: 0,24 litros
H: 2,9 cm

Ta2 - 341
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
4% de borda
Vol.: 0,18 litros
H: 1,4 cm

Ta2 - 1289
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 18 cm
5% de borda
Vol.: 0,51 litros
H: 3,8 cm

Ta2 - 787
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 18 cm
4% de borda
Vol.: 0,33 litros
H: 2,4 cm

Ta2 - 4345
Unid. 2
Quadra: A 65.5
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 18 cm
% de borda
Vol.: 0,54 litros
H: 3,7 cm
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Ta2 - 4153
Unid. 2
Quadra: D 15.45
Nível: 20-25 cm
Diâmetro: 22 cm
4 % de borda
Vol.: 0,93 litros
H: 5,9 cm

6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PRATOS 1C
PRANCHA 24

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 4621
Unid. 2
Quadra: A 70-10
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 20 cm
7% de borda
Vol.: 1,13 litros
H: 6,8 cm

Ta2 - 1432
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 20 cm
5% de borda
Vol.: 1,23 litros
H: 7,2 cm

Ta2 - 2103
Unid. 3
Sup.
Diâmetro: 20 cm
Vol.: 1,31 litros
H: 7,2 cm

Ta2 - 1824
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 20 cm
7% de borda
Vol.: 1,48 litros
H: 7,2 cm

Ta2 - 1051
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 20 cm
10% de borda
Vol.: 1,32 litros
H: 7,1 cm

Ta2 - 3970
Unid. 2
Quadra: D 10.30
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 20 cm
5% de borda
Vol.: 1,73 litros
H: 9,5 cm

Ta2 - 4117
Unid. 2
Quadra: D 15.45
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 20 cm
Vol.: 1,73 litros
H: 8,8 cm

Ta2 - 3211
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 22 cm
4,5% de borda
Vol.: 2,37 litros
H: 9,8 cm

Ta2 - 2174
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 20 cm
4% de borda
Vol.: 1,76 litros
H: 8,2 cm
0
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6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PRATOS 2A
PRANCHA 25

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 3709
Unid. 2
Quadra: A 50
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 18 cm
4% de borda
Vol.: 0,85 litros
H: 6,1 cm

Ta2 - 3894
Unid. 2
Quadra: D 10.40
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 18 cm
7% de borda
Vol.: 1,08 litros
H: 6,9 cm

Ta2 - 149
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 18 cm
4% de borda
Vol.: 0,96 litros
H: 6,2 cm

Ta2 - 5085
Unid. 2
Quadra: A 60.5
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 18 cm
5% de borda
Vol.: 1,22 litros
H: 8,1 cm

Ta2 - 4415
Unid. 2
Quadra: A 60.15
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 18 cm
4% de borda
Vol.: 1,25 litros
H: 7,4 cm

Ta2 - 218
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 18 cm
6% de borda
Vol.: 1,46 litros
H: 8,2 cm

Ta2 - 2262
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 18 cm
6% de borda
Vol.: 1,41 litros
H: 8,1 cm
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6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PRATOS 2B
PRANCHA 26

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 3176
Unid. 1
Quadra: D 30.20
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 16 cm
7% de borda
Vol.: 0,52 litros
H: 5,2 cm

Ta2 - 744
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
4% de borda
Vol.: 0,66 litros
H: 6,1 cm

Ta2 - 4106
Unid. 2
Quadra: D 15.45
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 16 cm
6% de borda
Vol.: 0,68 litros
H: 6,1 cm

Ta2 - 2598
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
5% de borda
Vol.: 0,74 litros
H: 6,3 cm

Ta2 - 4029
Unid. 2
Quadra: D 15.50
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 16 cm
5% de borda
Vol.: 0,75 litros
H: 7 cm

Ta2 - 3413
Unid. 1
Quadra: D 35.15
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 16 cm
5% de borda
Vol.: 0,75 litros
H: 6,9 cm

Ta2 - 1202
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
10% de borda
Vol.: 0,76 litros
H: 6,5 cm

Ta2 - 263
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
6% de borda
Vol.: 0,87 litros
H: 7,1 cm

Ta2 - 4217
Unid. 2
Quadra: D 5.50
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 16 cm
6% de borda
Vol.: 0,77 litros
H: 6,9 cm
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Ta2 - 86
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
6% de borda
Vol.: 0,89 litros
H: 7,4 cm

6 cm

Ta2 - 559
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
3% de borda
Vol.: 0,97 litros
H: 6,7 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PRATOS 2C
PRANCHA 27

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 3244
Unid. 1
Quadra: D 30.10
Nível: 101-5 cm
Diâmetro: 14 cm
4,5% de borda
Vol.: 0,39 litros
H: 4,9 cm

Ta2 - 5136
Unid. 2
Quadra: A 55.5
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 14 cm
4% de borda
Vol.: 0,37 litros
H: 4,7 cm

Ta2 - 5678
Unid. 2
Quadra: s/ informação
Nível: s/ informação
Diâmetro: 14 cm
4% de borda
Vol.: 0,42 litros
H: 4,8 cm

Ta2 - 19
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 14 cm
5% de borda
Vol.: 0,43 litros
H: 5,8 cm

Ta2 - 3891/3892
Unid. 2
Quadra: D 10.40
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 14 cm
7% de borda
Vol.: 0,45 litros
H: 5,9 cm

Ta2 - 481
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 14 cm
5% de borda
Vol.: 0,51 litros
H: 5,9 cm

Ta2 - 1174
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 14 cm
5% de borda
Vol.: 0,59 litros
H: 5,6 cm
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6 cm

Ta2 - 320
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 14 cm
5% de borda
Vol.: 0,62 litros
H: 6 cm

Ta2 - 4646
Unid. 3
Quadra: A 70.10
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 14 cm
5% de borda
Vol.: 0,77 litros
H: 7,7 cm

Ta2 - 4981
Unid. 2
Quadra: A 70.5
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 14 cm
5% de borda
Vol.: 0,65 litros
H: 6,1cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PRATOS 2D
PRANCHA 28

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
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Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 1945
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 10 cm
6% de borda
Vol.: 0,13 litros
H: 3,5 cm

Ta2 - 3030
Unid. 1
Quadra: D 25.20
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 10 cm
6% de borda
Vol.: 0,14 litros
H: 3,7 cm

Ta2 - 1905
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 10 cm
5% de borda
Vol.: 0,18 litros
H: 3,6 cm

Ta2 - 20
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 10 cm
5% de borda
Vol.: 0,19 litros
H: 3,8 cm

Ta2 - 517
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 10 cm
6% de borda
Vol.: 0,21 litros
H: 4,3 cm

Ta2 - 3761
Unid. 2
Quadra: A 50
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 12 cm
7% de borda
Vol.: 0,25 litros
H: 4,7 cm

Ta2 - 4133
Unid. 2
Quadra: D 15.45
Nível: 15-20 cm
Diâmetro: 12 cm
6% de borda
Vol.: 0,27 litros
H: 5,3 cm
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6 cm

Ta2 - 1485
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 12 cm
4% de borda
Vol.: 0,32 litros
H: 5,2 cm

Ta2 - 3337
Unid. 1
Quadra: D 35.25
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 12 cm
5% de borda
Vol.: 0,27 litros
H: 4,5 cm

Ta2 - 3656
Unid. 2
Quadra: A 60
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 12 cm
5% de borda
Vol.: 0,30 litros
H: 5 cm

Ta2 - 4233
Unid. 2
Quadra: D 5.50
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 12 cm
5% de borda
Vol.: 0,33 litros
H: 5 cm

Ta2 - 4272
Unid. 2
Quadra: D 20.50
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 12 cm
7% de borda
Vol.: 0,32 litros
H: 4,8 cm

Ta2 - 1620
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 12 cm
6% de borda
Vol.: 0,40 litros
H: 5,5 cm

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PRATOS 2E
PRANCHA 29

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
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Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 4818
Unid. 2
Quadra: A 60.10
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 6 cm
10% de borda
Vol.: 0,08 litros
H: 4,9 cm

Ta2 - 2282
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 12 cm
6% de borda
Vol.: 0,42 litros
H: 6,4 cm

Ta2 - 713
Unid. 1
Sup.
Diâmetro: 12 cm
7 % de borda
Vol.: 0,35 litros
H: 5,5 cm

Ta2 - 2021
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 12 cm
8% de borda
Vol.: 0,49 litros
H: 6,2 cm

Ta2 - 4601
Unid. 2
Quadra: A 55.15
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 14 cm
7% de borda
Vol.: 0,55 litros
H: 6,7 cm

Ta2 - 102
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 14 cm
5% de borda
Vol.: 0,80 litros
H: 7,2 cm
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Ta2 - 4509
Unid. 2
Quadra: A 60.15
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 16 cm
4% de borda
Vol.: 0,90 litros
H: 7,7 cm

6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PRATOS 3
PRANCHA 30

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
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Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 3226 (2ª opção)
Unid. 1
Quadra: D 30.10
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 16 cm
5% de borda
Vol.: 0,44 litros
H: 4,2 cm

Ta2 - 1093
Unid. 2
Sup.
Diâmetro base: 22 cm
Diâmetro borda: 24 cm
5% de base
2% de base
Vol.: 0,42 litros
H: 1,1 cm

Ta2 - 175
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 24 cm
5% de borda
Vol.: 1,07 litros
H: 5,6 cm

Ta2 - 1895
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 30 cm
4% de borda
Vol.: 1,25 litros
H: 3,5 cm

Ta2 - 1309
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 32 cm
3% de borda
Vol.: 1,04 litros
H: 1,8 cm
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6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PRATOS 4
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LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
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Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 2017
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
5% de borda
Vol.: 0,89 litros
H: 8,2 cm

Ta2 - 3883
Unid. 2
Quadra: D 10.45
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 18 cm
4% de borda
Vol.: 1,30 litros
H: 9,3 cm

Ta2 - 1348
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 18 cm
6% de borda
Vol.: 1,14 litros
H: 8,2 cm

Ta2 - 2214
Unid. 3
Sup.
Diâmetro: 18 cm
3% de borda
Vol.: 1,32 litros
H: 9,3 cm
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Ta2 - 77
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 18 cm
4% de borda
Vol.: 1,70 litros
H: 9,6 cm

Ta2 - 187
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 22 cm
6% de borda
Vol.: 2,47 litros
H: 10,4 cm

Ta2 - 2086
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 20 cm
5% de borda
Vol.: 2,14 litros
H: 11,2 cm

6 cm

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PRATOS 5
PRANCHA 32
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Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 2431
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 10 cm
6% de borda
H: 42,4 cm

Ta2 - 825
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 10 cm
10% de borda
H: 35,3 cm

Ta2 - 5135
Unid. 2
Quadra: A 55.5
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 12 cm
6% de borda
H: 33,8 cm

Ta2 - 5034
Unid. 2
Quadra: A 60.5
Nível: sup.
Diâmetro: 12 cm
6% de borda
H: 41,4 cm
0

2

4

6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
POTE 1A
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Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 338
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 14 cm
6% de borda
H: 35,8 cm

Ta2 - 1696
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 14 cm
6% de borda
H: 36,1 cm
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6 cm

Ta2 - 1492
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 14 cm
4% de borda
H: 40,3 cm

Ta2 - 4834
Unid. 2
Quadra: A 60.10
Nível: 15-20 cm
Diâmetro: 14 cm
6% de borda
H: 33,9 cm

Ta2 - 3226 (1ª opção)
Unid. 1
Quadra: D 30.10
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 16 cm
5% de borda
H: 39,2 cm

Ta2 - 1753
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 18 cm
8% de borda
H: 40,3 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
POTE 1B
PRANCHA 34
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Aluna: Daniella Magri Amaral
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Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 4490
Unid. 2
Quadra: A 60.15
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 14 cm
6% de borda
H: 36 cm

Ta2 - 2059 (1ª opção)
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
3% de borda
H: 38,5 cm

Ta2 - 4019
Unid. 2
Quadra: D 15.50
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 14 cm
5% de borda
H: 40,5 cm
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6 cm

Ta2 - 3991 (1ª opção)
Unid. 2
Quadra: D 15.55
Nível: 15-20 cm
Diâmetro: 20 cm
5% de borda
H: 34,8 cm

Ta2 - 4237 (1ª opção)
Unid. 2
Quadra: D 5.50
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 22 cm
6% de borda
H: 35,7 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
POTE 2
PRANCHA 35
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Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 3177
Unid. 1
Quadra: D 30.20
Nível: 0-5 cm
Diâmetro: 14 cm
7% de borda
H: 50,4 cm

Ta2 - 4790
Unid. 2
Quadra: A 60.10
Nível: 5-10 cm
Diâmetro:16 cm
5% de borda
H: 46,5 cm

Ta2 - 1096
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
12% de borda
H: 56,4 cm
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6 cm

Ta2 - 4142
Unid. 2
Quadra: D 15.45
Nível: 15-20 cm
Diâmetro: 16 cm
4% de borda
H: 44,1 cm

Ta2 - 4191
Unid. 2
Quadra: D 5.45
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 16 cm
5% de borda
H: 51 cm

Ta2 - 775
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
5% de borda
H: 54,5 cm

Ta2 - 4443
Unid. 2
Quadra: A 60.15
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 18 cm
4% de borda
H: 46 cm

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
POTE OU JARRA
PRANCHA 36

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 821
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 9 cm
9% de borda
H: 29,2 cm

Ta2 - 38
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 10 cm
5% de borda
H: 21,2 cm

Ta2 - 1441
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 10 cm
8% de borda
H: 29,4 cm

0

2

4

6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
QUARTINHA
PRANCHA 37
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Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 4191
Unid. 2
Quadra: D 5.45
Nível: 10-15 cm
Diâmetro: 16 cm
5% de borda

Ta2 - 1096
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 16 cm
12% de borda

0

2

4

6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
PÉ DE POTE
PRANCHA 38

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 3549
Unid. 2
Quadra: A 60
Nível: sup.
Diâmetro: 2 cm
14% de borda
H: 2,5 cm

0

1

2

3 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
CACHIMBO
PRANCHA 39

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
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Aluna: Daniella Magri Amaral
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Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 1275
Unid. 2
Nível: sup.
Diâmetro: 6 cm
26% de base
Ângulo: 90°

Ta2 - 5076
Unid. 3
Quadra: A 60.5
Nível: 5-10 cm
Diâmetro: 6 ou 10 cm
15 ou 13% de base
Ângulo: 25°

Ta2 - 134
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 8 cm
12% de base
Ângulo: 30°

Ta2 - 193
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 6 cm
15% de base
Ângulo: 32°

Ta2 - 93
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 8 cm
13% de base
Ângulo: 25°

Ta2 - 479
Unid. 1
Nível: sup.
Diâmetro: 9 cm
10% de base
Ângulo: 35°

Ta2 - 5005
Unid. 3
Quadra: A 65.5
Diâmetro: 12 cm
9% de base
Ângulo: 40º
0

1

2

Ta2 - 2572
Unid. 3
Nível: sup.
Diâmetro: 18 cm
3% de base
Ângulo: 70°

3 cm

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2
PRANCHA DE FORMA
BASES
PRANCHA 40
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Aluna: Daniella Magri Amaral
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Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta2 - 4818
Diâmetro: 6 cm
Vol.: 0,08 litros

Ta2 - 2433
Diâmetro: 14 cm
Vol.: 3, 06 litros

Ta2 - 457
Diâmetro: 12 cm
Vol.: 1,77 litros

Ta2 - 86
Diâmetro: 16 cm
Vol.: 0,89 litros

Ta2 - 2231
Diâmetro: 20 cm
Vol.: 1,81 litros

Ta2 - 2090
Diâmetro: 34 cm
Vol.: 6,36 litros

Ta2 - 3805
Diâmetro: 26 cm
Vol.: 2,38 litros

Ta2 - 821
Diâmetro: 9 cm
Vol.: 4,83 litros

Ta2 - 1753
Diâmetro: 18 cm
Vol.: 5,11 litros

Ta2- 2431
Diâmetro: 10 cm
Vol.: 24,3 litros

0

3

6

9 cm

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 2

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

FORMAS EM 3D

Data: fevereiro/2010

PRANCHA 41

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Arte final: Rafael Machado

59518

59519

59526
59548 59520
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59564

59523
59531 59525
59535
59534 59536

59530
59524
59543
59533 59527
59522
59547
59549
59545
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59531
59532 59528 59550
59537
59552
59539
59546
59561
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59510

59560
59538

59540
59504
59565
59511
59515
59517
59513
59516
59512 59506
59505
59507
59514 59508
59502

59557
59573
59556
59501
59558
59555

59559
59553
59554

0

Legenda:
Cerâmica em superfície
Louças e outros em superfície
Fundações da torre

5

10

15

20 m

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 1
CROQUI DE ESCAVAÇÃO DOS PÉS
DA TORRE 59-1
PRANCHA 42

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: fevereiro/2010
Fonte: CALDARELLI, 2005

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Legenda:
Cajueiro

Curvas de nível - principal

Pinheiro

Calçada

Edificação

Poste

Cerca

Linha de transmissão

Ruínas

Curvas de nível - auxiliar

Magueira

Torre

SÍTIO TACAIMBÓ 1
TOPOGRAFIA
PRANCHA 43

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: fevereiro/2010
Mapa: Sérgio da Silveira

Ta1 - 38
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 12 cm
6% de borda
Vol.: 7,48 litros
H: 21 cm

Ta1 - 85
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 18 cm
35% de borda
Vol.: 7,45 litros
H: 19,4 cm

Ta1 - 87
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 16 cm
18% de borda
Vol.: 6,30 litros
H: 18 cm

0

2

4

Ta1 - 47
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 18 cm
8% de borda
Vol.: 11,61 litros
H: 24,2 cm

6 cm

Ta1 - 74
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 22 cm
8% de borda
Vol.: 14,09 litros
H: 22,6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 1
PRANCHA DE FORMA
PANELAS OU CHALEIRAS
PRANCHA 44
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Aluna: Daniella Magri Amaral
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Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

Ta1 - 10
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 14 cm
6 % de borda
Vol.: 6,75 litros
H: 21,2 cm

Ta1 - 56
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 14 cm
6% de borda
Vol.: 5,83 litros
H: 21,3 cm

Ta1 - 81
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 15 cm
23% de borda
Vol.: 9,86 litros
H: 23,9 cm

0

2

4

Ta1 - 26
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 16 cm
8% de borda
Vol.: 7,48 litros
H: 21,5 cm

Ta1 - 45
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 16 cm
7% de borda
Vol.: 8,76 litros
H: 22,5 cm

6 cm

Ta1 - 24
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 18 cm
17% de borda
Vol.: 12,14 litros
H: 24,6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 1
PRANCHA DE FORMA
PANELAS OU CHALEIRAS
PRANCHA 45
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TIGELAS

Ta1 - 59
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 20 cm
8% de borda
Vol.: 5,27 litros
H: 14,2 cm

0

2

4

Ta1 - 66
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 22 cm
12% de borda
Vol.: 10,72 litros
H: 19,4 cm

6 cm

TACHO OU TORRA-CAFÉ

Ta1 - 22
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 36 cm
6 % de borda
Vol.: 4,75 litros
H: 9,2 cm

Ta1 - 41
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 32 cm
6% de borda
Vol.: 5,30 litros
H: 12,1 cm

0

2

4

6 cm
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 1
PRANCHA DE FORMA
TIGELAS E TACHO OU TORRA-CAFÉ
PRANCHA 46
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Arte final: Rafael Machado

PRATOS

Ta1 - 67
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 22 cm
6% de borda
Vol.: 1,90 litros
H: 9,4 cm

Ta1 - 88
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 16 cm
16% de borda
Vol.: 1,11 litros
H: 9,1 cm

0

1

2

3 cm

POTE OU JARRA

0

2

4

Ta1 - 05
Lateral da casa
Nível: Superfície
Diâmetro: 12 cm
7% de borda
H: 39,4 cm

6 cm

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

SÍTIO TACAIMBÓ 1
PRANCHA DE FORMA
PRATOS E POTE OU JARRA
PRANCHA 47
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Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Data: março/2011
Arte final: Rafael Machado

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Legenda:
Comunidades

COMUNIDADES ALVO DA PESQUISA NO
AGRESTE CENTRAL PERNAMBUCANO

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva
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PRANCHA 48

Data: fevereiro/2011
Mapa: Sérgio da Silveira

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Legenda:
Local de coleta de barro
Residência e local de trabalho das loiceiras

COMUNIDADE MOCÓ, ESPINHO BRANCO
E GAMELEIRO - ALTINHO

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva
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PRANCHA 49

Data: fevereiro/2010
Mapa: Sérgio da Silveira

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Legenda:
Local de coleta de barro
Residência e/ou local de trabalho das loiceiras

COMUNIDADE FAZENDINHA - BEZERROS

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
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PRANCHA 50

Data: fevereiro/2010
Mapa: Sérgio da Silveira

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Legenda:
Local de coleta de barro
Residência e/ou local de trabalho das loiceiras

COMUNIDADE RODRIGUES
BELO JARDIM

LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE.
UM ESTUDO ETNOARQUEOLÓGICO
DE CERÂMICA HISTÓRICA PERNAMBUCANA
Aluna: Daniella Magri Amaral

Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva

Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP

PRANCHA 51

Data: fevereiro/2010
Mapa: Sérgio da Silveira

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Legenda:
Local de coleta de barro
Residência e local de trabalho das loiceiras na ativa e aposentadas

COMUNIDADE ARARA
BREJO DE MADRE DE DEUS
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Data: fevereiro/2010
Mapa: Sérgio da Silveira

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Legenda:
Local de coleta de barro
Residência e local de trabalho das loiceiras

COMUNIDADE JUREMA
RIACHO DAS ALMAS
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Data: fevereiro/2010
Mapa: Sérgio da Silveira

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Legenda:
Local de coleta de barro
Residência e local de trabalho das loiceiras

COMUNIDADE ALECRIM - CARUARU
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Data: fevereiro/2010
Mapa: Sérgio da Silveira

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Legenda:
Oficinas

COMUNIDADE ALTO DO MOURA
CARUARU
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