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CAPÍTULO 1 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

1.1. As Problemáticas Teóricas na Arqueologia da Região Amazônica e 

o Caso do Sítio Osvaldo 

 Os estudos sobre ocupações humanas na Amazônia pré-colonial vêm se 

desenvolvendo a partir de um amplo debate entre posições antagônicas quanto às 

formas de organização social e padrões de mobilidade dessas populações. Por um 

lado, temos as primeiras pesquisas na região amazônica (Steward 1948; 1955; 

Meggers 1990; 1993-95), que se apóiam no postulado teórico do determinismo 

ambiental e que consolidam o chamado “modelo Tradicional”, defendendo que as 

antigas ocupações na Amazônia não difeririam muito das atuais, caracterizando-se, de 

maneira geral, por baixa densidade demográfica e formas de organização social 

baseadas em estruturas de idade e gênero. Por outro lado, surge nas últimas décadas 

uma corrente “crítica”, que contesta essa posição, argumentando no sentido da 

existência de grandes adensamentos populacionais conformando sociedades 

complexas que contrastariam com o cenário dos grupos indígenas contemporâneos. 

As pesquisas mais recentes, dentre elas as realizadas no âmbito do PAC, incorporaram 

esse debate, buscando superar limitações teóricas de ambas as linhas e fornecer 

evidências materiais que atestem uma série de eventos sociais ocorridos no passado 

amazônico. 

 

 

1.1.1. O Modelo Tradicional 

 

O modelo explicativo por muito tempo predominante para entender as 

sociedades atuais e desaparecidas da Amazônia foi elaborado por Julian Steward 

(1948). Na publicação de Handbook of South American Indians, Steward propõe uma 

idéia de cultura como resposta a problemas ambientais, e determina uma escala de 

organização social e adaptações ao meio natural. Dessa maneira estabelece tipos 

culturais (Tribos Marginais, Cultura da Floresta Tropical, Cultura Circum-Caribe, 

Civilização Andina) através de fontes históricas e etnográficas, posteriormente usados 

para classificar culturas arqueológicas  
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A definição de Cultura de Floresta Tropical (Lowie 1948) se constituiu com 

base em alguns elementos (como alimentação baseada em tubérculos, navegação 

fluvial, uso de redes de dormir, e presença de cerâmica) e na ausência de certos traços 

culturais, como elementos arquitetônicos e metalurgia. Essas sociedades estariam 

muito próximas  das “Tribos Marginais” de caçadores e coletores do Brasil Central e 

da Patagônia quanto à organização sócio-política (Steward 1948; Steward & Faron 

1959 apud Viveiros de Castro 1996a), sendo consideradas como aldeias autônomas, 

igualitárias e limitadas por um ambiente improdutivo e por uma tecnologia simples, o 

que as impediria de gerar o excedente de produção necessário para a especialização e 

divisão do trabalho e suas conseqüências dialéticas de estratificação social e 

centralização política. 

Seguindo este quadro teórico, os arqueólogos norte-americanos Betty Meggers 

e Clifford Evans, alunos de Steward propuseram, através do PRONAPA (Programa 

Nacional de Pesquisa Arqueológica), o primeiro modelo arqueológico para a 

ocupação da região amazônica (Meggers 1971, 1990; 1995; Meggers & Evans 1961), 

que constituiu por muito tempo o modelo mais proeminente, influenciando até hoje as 

pesquisas na região, e tendo em Betty Meggers sua maior defensora. Referido como 

modelo “standard” por Viveiros de Castro (1996a: 180), tinha como argumento 

principal a concepção de que o meio tropical não ofereceria recursos suficientes para 

manter grandes populações, levando a degradação da condição social das populações 

indígenas. Esta visão coloca a região Amazônica em um nível marginal em 

comparação com os grandes complexos culturais da zona andina e do Caribe, de onde 

haveriam recebido as inovações culturais. 

 Consolidando a distinção conceitual entre várzea e terra firme, Meggers se 

baseou em características de alguns grupos indígenas contemporâneos da Amazônia 

(Kamayurá, Jívaro, Kayapó, Sirionó, Wai-Wai) e definiu a terra firme como uma área 

cultural homogênea.  Esta incluiria aldeias pequenas e em freqüente 

reposicionamento, fronteiras territoriais permanentemente defendidas por sanções 

sobrenaturais, organização social igualitária, estabilidade demográfica, conhecimento 

do bioma, múltiplas variedades dos principais cultivos, obrigatoriedade do compartir, 

especialmente na caça, e redes de comércio extensivas que freqüentemente 

envolveram itens de uso diário que poderiam ser manufaturados localmente. (Meggers 

1971, 1990).  
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Essa uniformidade cultural geral contrasta com a extrema heterogeneidade da 

distribuição lingüística e genética. Estes padrões contraditórios seriam devidos a 

impactos catastróficos como El Niño, identificados, segundo Meggers, nas 

descontinuidades do registro arqueológico, que marcam três episódios nos últimos 

dois milênios. Este evento teria gerado nas populações amazônicas episódios de 

ruptura e dispersão compatíveis com a distribuição lingüística e genética (Meggers 

1990). 

No modelo formulado por Meggers, os grupos humanos, passados e presentes, 

da área de terra firme estariam adaptados às limitações ambientais desse meio. Os 

fatores determinantes, segundo a autora, seriam: a infertilidade do solo, a umidade, 

alta temperatura e baixa concentração de proteína vegetal e animal, condições que 

seriam desfavoráveis à agricultura intensiva, armazenagem de recursos por longos 

períodos e a necessidade de busca de uma diversidade de recursos de subsistência. A 

adaptação das populações indígenas a estas condições resultaria em um equilíbrio 

entre demografia e capacidade produtiva do meio ambiente. Certos mecanismos 

culturais também seriam responsáveis pelo controle do crescimento populacional, 

como a mudança freqüente das roças devido à baixa fertilidade do solo e à 

distribuição rarefeita dos recursos de fauna e flora no ambiente de terra firme 

(Meggers 1971).  

O modelo de tamanho, densidade e duração dos assentamentos de terra firme 

proposto por Meggers indica, portanto, um cenário formado por comunidades 

politicamente autônomas, dispersas, com baixa densidade demográfica (com um 

número de 50 a 150 pessoas em média) e de curta duração. As evidências de grandes 

aglomerados de terra preta associadas a vestígios cerâmicos são considerados pela 

autora como resultado de sucessivas reocupações dos mesmos locais por pequenas 

populações semi-sedentárias, e não de uma aldeia ocupada em um único evento 

(Meggers 1971, 1990). 

Com base na construção de seqüências seriadas (as quais expressariam 

mudanças graduais na cerâmica utilizada pelos grupos indígenas e, portanto, 

indicariam uma cronologia relativa) 47, Meggers postula que, com exceção de sítios 

menores, todos os  

                                                 
47 A partir de um método de quantificação criado por James Ford e empregado pelo PRONAPA, Betty 
Meggers e Clifford Evans (1970) procuraram estabelecer “cronologias naturais” através da seriação 
cerâmica para grandes regiões. Para a realização da seriação, os critérios eram a coleta aleatória de 
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sítios por ela investigados seriam produto de múltiplas ocupações, de modo 

semelhante a padrões de deslocamento registrado etnograficamente. A autora cita o 

caso dos Mekragnoti, que durante 75 anos realizaram deslocamentos curtos e longos, 

aproximadamente a cada 10 anos, sendo alguns deslocamentos para locais novos e 

outros para sítios previamente ocupados (Meggers 1990: 193). Sobre a extensão das 

aldeias, Meggers defende que estas teriam um tamanho também comparável às aldeias 

etnográficas de terra firme48, as quais teriam áreas aproximadas de no máximo 3.500 

metros quadrados. 

Para as áreas de várzea, Meggers admite a existência de ocupações maiores e 

com uma maior duração, devido às condições locais que ofereceriam abundância de 

recursos aquáticos com periódica fertilização dos campos de cultivo em conseqüência 

das cheias (Meggers 1971, 1990). Ainda assim, as periódicas pressões de subsistência, 

com secas e enchentes imprevisíveis nesta região, não permitiriam o estabelecimento 

de sociedades com distinções hierárquicas e funcionais; haveria, portanto técnicas de 

rendimento de alimentação e controle populacional, como parte de um 

comportamento de evitar riscos (Meggers 1990). 

 As reconstruções de Meggers são significativas na medida em que 

representam uma das poucas tentativas de inferir padrões de assentamento pré-

históricos baseado em dados arqueológicos de sítios de terra firme da Amazônia. No 

entanto, outras pesquisas, que se alinham em uma posição crítica a esse modelo 

tradicional, como veremos a seguir, mostram que suas suposições de que os depósitos 

de terra preta seriam constituídas por uma sobreposição de ocupações subseqüentes 

por comunidades pequenas e em grande medida constrangidas por limitações 

ambientais não se comprovam. Autores como DeBoer (1996) e Heckenberger et al 

(1999) fazem críticas aos pressupostos teóricos e metodologia empregada por 

Meggers, apontando que os testes muito limitados por ela realizados (com algumas 

                                                                                                                                            
fragmentos no sítio e a quantidade mínima de 100 fragmentos para a análise, usando-se como 
metodologia a coleta de superficie e a escavação de no mínimo dois cortes estratigráficos em níveis 
artificiais de 10 cm. A classificação do material era feita principalmente pela observação do antiplástico 
e da decoração, com o objetivo de revelar padrões de mudança da cerâmica através do tempo. No 
entanto, muitas vezes utilizava-se a chamada classificação “por gênero”: quando a seqüência seriada 
não fornecia uma curva de freqüência de mudança através do tempo, os fragmentos eram seriados com 
base unicamente no antiplástico, sendo esse método largamente aplicado em grandes regiões (Machado 
2005). 
48 Meggers se apóia em dados sobre os tamanhos das casas Juruna (4,5 X 12,0 m), Piro (4 X 7 m), Bora 
e Cubeo (16 a 20 m de diâmetro), Amahuaca (65 X 30 m) e grupos da Colômbia oriental (+ 50 m de 
diâmetro). 
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escavações pequenas e coleta descontrolada de superfície) não forneceriam base 

empírica para apoiar o modelo tradicional.  

 

1.1.2. O Modelo “Crítico” 

 Em contraposição aos postulados do modelo tradicional, surge uma posição 

crítica (Lathrap 1970; Myers 1981; Carneiro 1970; Roosevelt 1980, 1992, 1993; 

Heckenberger 2003; Neves 2003), também chamada “revisionista” (Heckenberger et 

al 1999), que ganhou crescente circulação nas últimas décadas. Esta posição se apóia 

principalmente no modelo proposto por Donald Lathrap (1970), o qual fornece uma 

explicação alternativa sobre as formações sociais da Amazônia pré-colonial, 

apresentando uma outra perspectiva para a origem e adaptação desses povos. 

 Lathrap (1970) contesta o modelo de Meggers e outros autores que defendiam 

o conceito de uma “cultura de floresta tropical”. Este autor defende a idéia de um 

desenvolvimento autóctone para as culturas ceramistas da Bacia Amazônica, lançando 

a hipótese de que a Amazônia Central seria o centro de dispersão de uma série de 

culturas cerâmicas que arqueologicamente distribuem-se pelas bacias do Amazonas e 

Orinoco. Essas culturas se caracterizariam por uma agricultura intensiva de raízes, 

principalmente mandioca - a qual teria sido domesticada inicialmente nas várzeas da 

Amazônia por volta de sete mil anos atrás, e aproveitamento principalmente dos 

recursos aquáticos, sendo a caca terrestre uma atividade secundaria. Esse modelo, 

conhecido como “modelo cardíaco” coloca a Amazônia como um importante centro 

de inovação e difusão cultural, e implica em processos de ocupação de longa duração 

para a região,  

Posicionando-se também de forma crítica ao modelo tradicional, as pesquisas 

de Anna Roosevelt (1980) argumentam que a várzea, sendo uma zona com 

concentração de recursos, foi capaz de sustentar populações densas a base de cultivo 

de milho e outras plantas (Roosevelt 1980). A autora data entre 1000 a.C. e 1000 d.C. 

a ocorrência de um crescimento populacional, com intensificação da agricultura e 

surgimento de culturas complexas na região de Santarém. Devido à incapacidade do 

complexo horticultural em explorar nutrientes do solo para a produção de proteína 

através de plantas, o cultivo teria levado a uma mudança de ênfase em raízes de amido 

para grãos, produção mais armazenável. Roosevelt se baseia em dados históricos e 

restos arqueológicos que documentam ao longo do rio Amazonas e Orinoco a 
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presença dessas sociedades de larga escala, que segundo a autora, seriam comparáveis 

a chefaturas complexas e pequenos Estados, com assentamentos de escala urbana, 

muitos milhares de habitantes, subsistência intensiva e sistemas de produção de 

artesanato, rituais e ideologias ligadas a sistemas de hierarquia social e centralização 

política (Roosevelt 1993). Neste sentido, as sociedades amazônicas atuais teriam 

involuído do nível de chefaturas a um nível de tribo, pela conquista européia e seu 

passo à ocupação de áreas de terra firme, um ambiente menos produtivo.  

Segundo Viveiros de Castro (1996a) a visão de chefaturas amazônicas de 

Roosevelt é a mais sofisticada que dispomos até o momento. No entanto, o autor tem 

sérias críticas a suas tese: o contraste fortemente estabelecido por Roosevelt entre 

várzea e terra firme como determinante da evolução cultural na Amazônia é, neste 

sentido, um exemplo do determinismo ecológico tradicional, herdado dos modelos 

explicativos neo-evolucionistas. Seu modelo supõe um tropismo de toda a sociedade, 

independente de seu regime de produção e reprodução social, em direção a áreas 

abstratamente mais férteis. Esse modelo desconsidera qualquer substrato cultural 

comum a Amazônia como um todo. Sabemos que desde o século XVI é observável a 

grande extensão da complexa e diversa rede que ligava as populações indígenas, 

constituindo um espaço de circulação de bens, pessoas e valores (Dreyfus 1993: 24).  

A importância da várzea também é enfatizada por Robert Carneiro (1970). 

Segundo o autor, sociedades complexas teriam surgido na área de várzea da 

Amazônia, esta vista em termos de uma circunscrição ambiental - onde teriam 

ocorrido guerras pela ocupação de seções da margem do rio. Os povos vencidos, para 

manterem-se nesta área do rio, teriam se submetido ao povo vencedor, de onde se 

formariam as chamadas chefaturas. A circunscrição social seria um importante fator 

gerador de guerras. Citando o exemplo dos Yanomami, (baseado no estudo de 

Napoleón Chagnon) aponta que no centro de seu território as aldeias estão mais 

próximas (na periferia as aldeias estão mais dispersas) e se têm as terras mais 

produtivas, sendo que nesta parte do território as guerras são mais freqüentes, as 

aldeias são maiores e estabelecem alianças entre si para a defesa e ataque. Além disso, 

nas guerras os líderes se fortaleceriam, aumentando sua influência.  

Nos modelos propostos por Lathrap, Roosevelt e Carneiro, a dicotomia 

várzea/terra firme é mantida, sendo a origem e a própria existência de sociedades 

sedentárias e com maior grau de complexidade social, relacionada ao ambiente de 

várzea. No entanto, são poucos os autores que discutiram em que consistia a 
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complexidade social e como entendê-la a partir do registro arqueológico (Neves 2004; 

Roosevelt 1991; Shaan 2004; Heckenberger 2005). Para McGuire (1997), o foco de 

pesquisa deve ser a busca da compreensão de como uma sociedade é complexa, para 

além da constatação de sua complexidade, buscando para isso uma compreensão das 

relações sistêmicas dentro de uma sociedade, em termos de heterogeneidade e  

desigualdade, fatores que este considera presentes em sociedades complexas. 

 

 

1.1.3. As Pesquisas Atuais e as Evidências Arqueológicas 

 

Para entender as dinâmicas das formações sociais da Amazônia pré-colonial, é 

fundamental contar com a evidência concreta material que deixaram essas sociedades. 

No entanto, na Amazônia muitas dessas evidências não podem ser conservadas devido 

às condições de seu meio ambiente. A pesquisa arqueológica, portanto, deve basear-se 

na análise de certos vestígios específicos que se encontram no ambiente amazônico. 

O Projeto Amazônia Central – PAC, criado em 1995 por iniciativas de 

Eduardo Neves (Universidade de São Paulo), Michael Heckenberger (Universidade da 

Flórida) e James Petersen (Universidade de Vermont), intensificou a geração de dados 

empíricos para o teste dos modelos de ocupação da Amazônia. 

 Com a contribuição de diversos pesquisadores (Donatti 2003; Lima 2003; 

Pinto Lima 2004; Machado 2005; Moraes 2005, entre outros), os trabalhos 

arqueológicos promovidos pelo PAC possibilitaram a localização e registro de mais 

de 100 sítios arqueológicos na região, com o estudo mais aprofundade de alguns 

deles. Os dados levantados por pesquisadores do Projeto apontam para a existência de 

grandes adensamentos demográficos de sociedades ceramistas, surgindo a partir do 

primeiro milênio d.C., aproximadamente, e deixando marcas visíveis de 

transformação da paisagem, como grandes áreas de solo de terra preta antropogênica, 

montículos artificiais e valas defensivas, entre outros (Neves 1999, 2003; 

Heckenberger 1999).  

A hipótese de que a produtividade mais alta de sítios de várzea fornecessem a 

base necessária para sedentarismo e crescimento populacional, como foi comumente 

proposto (Carneiro 1986; Denevan 1996; Lathrap 1970; Meggers 1996; Roosevelt 

1980, 1994) vem sendo questionada por essas pesquisas, na medida em que se 

apresentam evidências de grandes assentamentos humanos sedentários fora das áreas 
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de várzea, como no caso dos sítios Osvaldo, Lago Grande e Açutuba49 . O elemento-

chave para mostrar evidências de grandes sociedades sedentárias nesta área da 

Amazônia é a terra preta antropogênica, já que sua disposição e extensão constitui 

um indício de que estes povos viveram em grandes aldeias de ocupação contínua, 

praticando  agricultura e pesca. Ao contrário do que seria esperado pelo modelo de 

reocupações de Meggers, em que os depósitos seriam remendados e com distribuição 

relativamente homogênea, os depósitos de terra preta em alguns sítios pesquisados 

mais intensamente formam largos estratos contínuos, com variabilidade considerável 

em profundidade e composição (Heckenberger et al 1999).  

Exemplos do baixo rio Negro e do alto Xingu mostram uma tendência de 

ocupação das áreas de floresta de terra firme que são adjacentes aos principais cursos 

de água. No sítio Açutuba (baixo Rio Negro) se tem uma extensão horizontal de 

depósitos de terra preta e material cerâmico, estendendo-se por pelo menos 3 km ao 

longo do rio Negro. Este sítio apresenta uma elaboração estrutural, com uma provável 

praça retangular ao redor da qual se dispõem as mais altas concentrações de artefatos. 

No alto Xingu se registrou a ocorrência de assentamentos grandes, provavelmente 

ligados a alta densidade populacional, associados a terra preta, e de ocupação de 

longo prazo e relativamente contínuas, com continuidade na forma do sítio 

(apresentando ocupações gravitando ao redor de uma praça central). A presença de 

praças centrais, aterros e depósitos de detritos demonstram uma variabilidade de 

funções, característica de grandes ocupações sedentárias (Heckenberger et al 1999: 

335-356).  

Assim, regiões de terra firme parecem ter fornecido a base para grandes 

populações sedentárias, em que a pesca teria precedência sobre a caca terrestre em 

áreas em que os recursos aquáticos são abundantes. Postula-se que a agricultura 

intensiva de mandioca em áreas de terra firme do alto Xingu devem ter sido a base 

econômica pré-histórica (Heckenberger 1998).  

Enfoques ecológicos atuais (Morán 1993) fornecem maior numero de 

informações para correlacionar uma variedade ecológica especifica com estruturas 

sócio-políticas indígenas, e apontam a necessidade se caracterizar a sociedades 

indígenas com mais detalhe, dada a variedade do solo e da vegetação dos quais 

dependem as espécies animais caçadas. Uma diferenciação das adaptações humanas 

                                                 
49 Este sítio esta localizado à margem do rio Negro, o qual, por não formar várzea, é também 
considerado como um sítio de terra firme (Morán, 1993). 
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com base nos recursos oferecidos pela várzea e terra firme é muito simplista do ponto 

de vista da ecologia humana (Lima 2003). Para os ambientes de terra firme, Morán 

(1993), sustenta que a adaptação indígena seria baseada na promoção de diversidade 

genética através da criação e manejo de áreas de matas antropogênicas , com alta 

concentração de recursos de subsistência. Os solos de terra firme, que correspondem a 

grande maioria do território amazônico, portanto, não podem ser pensados como um 

território homogêneo, pois abrigam diferentes ecossistemas, tendo muitos solos de 

boa fertilidade. 

As datações obtidas para alguns sítios de terra firme da Amazônia Central 

indicam, no entanto, ocupações de durações mais curtas e mais recentes do que o 

previsto pelo “modelo cardíaco” proposto por Lathrap. Os sítios encontrados na 

região amazônica são em grande parte multicomponenciais, com sobreposição de 

cerâmicas das fases Manacapuru, Paredão e Guarita. Esse quadro poderia apontar para 

o modelo de reocupações sucessivas de Meggers. No entanto, sua premissa de que o 

comportamento locacional de grupos amazônicos estaria determinado por limitações 

ambientais não se confirma nos dados levantados. No caso do Sítio Lago Grande, por 

exemplo, se evidenciou uma ocupação contínua de aproximadamente 200 anos, o que 

demonstra relativa ausência de limitação ambiental. O PAC tem corroborado teses de 

abundância de recursos nessa região da Amazônia, tanto através da grande quantidade 

de vestígios de fauna e flora encontrados nos sítios (Neves et al 2004), quanto através 

da grande extensão e profundidade das camadas de terra preta antropogênica que, de 

acordo com Neves et al (2003) indicariam “padrões sedentários estáveis”. 

Dessa maneira, se vem formulando hipóteses que levem em conta tanto a 

grande densidade demográfica das ocupações, quanto o abandono relativamente 

rápido dos sítios (que não apresentam ocupações tão curtas como previsto por 

Meggers, e tampouco tão longas como previsto por Lathrap). 

Nessa perspectiva, Neves e Petersen (2004) sugerem que as ocupações da 

Amazônia Central eram formações sociais cíclicas, caracterizadas por processos 

alternados de centralização e descentralização. Para estes autores, o registro 

arqueológico da centralização na Amazônia Central deve ser entendido pela ocupação 

de grandes sítios, alguns deles com vários hectares de extensão. A descentralização 

deve ser verificada no repentino abandono de alguns destes grandes sítios, o qual seria  

resultante de processos internos de conflito político e fracionamento resultante da 

competição entre aspirantes a líder.  
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Outro elemento relacionado ao abandono dos sítios seria a existência de 

conflitos guerreiros entre as sociedades. A descoberta de valas defensivas em Açutuba 

e Lago Grande em suas porções de limites territoriais, indicariam a presença de riscos 

de guerra, estas ocorrendo não por razões ecológicas, mas por conflitos na esfera 

política (4e Petersen 2005). Nesse sentido, para esses autores, a guerra teria tido um 

papel tanto de centralização social, estabelecendo lideranças e consolidando 

hierarquias sociais, quanto de descentralização, impedindo o estabelecimento de 

formações sociais hierárquicas de longo prazo. 

As discussões sobre tamanho, duração e variabilidade interna de ocupações pré 

coloniais das áreas de terra firme da região amazônica constituem o pano de fundo do 

estudo do sítio Osvaldo que se propõe neste trabalho. Este sítio é particularmente 

interessante na medida em que, como sugerido hipoteticamente em trabalhos 

anteriores (Abreu 2001; Pinto Lima 2004 ; Heckenberger et al 1999), constituiria um 

assentamento unicomponencial da Tradição Barrancóide/fase Manacapuru de formato 

circular. Essa configuração, a ser testada pela presente dissertação, dialoga com os 

modelos e hipóteses apresentados até aqui quanto à adaptação dos povos amazônicos 

as áreas de terra firme, seus meios de subsistência, padrões de mobilidade, densidade 

populacional e organização social, sendo estes elementos intimamente relacionados 

entre si.  

Diferentemente da maioria dos sítios pesquisados na Amazônia Central (como 

no caso dos sítios Açutuba e Hatahara), o sítio Osvaldo não apresentaria 

sobreposições de distintas fases cerâmicas. Isso possibilita uma investigação inédita 

da organização espacial de uma aldeia associada à cerâmica Tradição 

Barrancóide/fase Manacapuru nessa região da Amazônia.  No entanto, a presença de 

material ceramico associado à fase Paredão neste sítio, como apontada por Pinto Lima 

(2004), nos levará a discutir também a possibilidade de eventos de reocupação neste 

sítio. 

A hipótese central de que Osvaldo seria um assentamento de formato circular 

associado à Tradição Barrancóide/fase Manacapuru conduz a uma problemática 

teórica mais específica que se refere à correlação entre essa tradição cerâmica e povos 

falantes de línguas do tronco Arawak, situando o estudo do sítio em discussões que 

tratam da dispersão desses povos pela América do Sul e Caribe. 
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1.2. Língua, Cultura Material e Padrão de Assentamento: 

as Aldeias Circulares nos Dados Arqueológicos e Etnográficos 

 

A correlação genérica entre povos falantes de línguas Arawak e a Tradição 

Barrancóide foi primeiramente indicada por Lathrap (1970). A Tradição Barrancóide 

tem uma ampla distribuição na América do Sul e Caribe. Material cerâmico associado 

a ela, denominado estilo “Barrancas” foi identificado pela primeira vez na planície 

alagada do Baixo Orinoco por volta de 700 a 800 AC.  

Segundo Lathrap, haveria uma correspondência entre a difusão da Tradição 

Barrancóide por volta do primeiro milênio a.C. e a dispersão de povos de línguas 

Arawak nas mesmas regiões e na mesma época, com evidências na Venezuela e Peru 

oriental. Para este autor, o centro de dispersão dos povos Arawak e de seu padrão 

cultural Saladóide-Barrancóide seria a Amazônia Central. Investigações mais recentes 

sustentam essa correlação, deslocando o centro de dispersão para o noroeste 

amazônico (Heckenberger 2002; 2005). Reavaliando a proposta de Lathrap, 

Heckenberger propõe um modelo de diáspora lingüística Proto-Arawak, esta 

vinculada à cerâmica da Tradição Barrancóide e a assentamentos em aldeias 

circulares, que juntamente com outros fatores, constituiriam características próprias 

dos povos ligados a esse tronco lingüístico.  

A continuidade que se pode verificar na seqüência cronológica da Tradição 

Barrancóide - através de amplas afinidades decorativas, que combinam decorações 

modeladas e incisas – permite que se estenda a identificação de sítios arqueológicos 

de ocupação de povos Arawak. No Caribe, aldeias circulares foram registradas, no 

período Saladóide (500 a.C. a 600 d.C.), associadas a cerâmicas Saladóide-

Barrancóide (Heckenberger & Petersen 1996). Esses padrões de aldeia, constituídos 

por uma praça central circular ou oval, com áreas domésticas e de despejo de lixo 

circundantes, parecem ser o primeiro tipo de assentamento em várias partes do Caribe. 

A origem norte amazônica dos povos Saladóide é amplamente reconhecida (Rouse 

1992), e a comprovada presença de aldeias circulares no Caribe reforça a idéia da 

existência pretérita desse padrão na Amazônia.  

Entre os povos amazônicos atuais, o padrão de aldeia circular é pouco comum. 

No entanto, arqueologicamente se encontram algumas evidências dessa forma de 

assentamento. Na área de estudo do PAC, além da hipótese de aldeia circular no sítio 

Osvaldo, se tem os sítios Lago Grande (Donatti 2003; Neves & Petersen 2004), Lago 
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do Limão e Antonio Galo (Moraes 2005) associados a cerâmicas da fase Paredão e 

com montículos artificiais dispostos em formato semicircular (no caso de Lago 

Grande) ou circular (no caso de Lago do Limão e Antonio Galo).  

Na região do Baixo Rio Negro, área historicamente dominada por grupos 

Arawak, investigações apontam uma correlação entre aldeias circulares e cerâmica 

Barrancóide (Metreaux 1940; Sweet 1974 apud Heckenberger 2005). 

Etnograficamente, as aldeias circulares mais conhecidas estão na Amazônia 

meridional (entre os povos Xinguanos, de grupos lingüísticos diversos) e no Brasil 

Central (dominado por grupos do tronco lingüístico Macro-Gê), constituindo os 

modelos “clássicos” de aldeias circulares. Entre os primeiros, a cerâmica produzida 

constitui uma variante do estilo Barrancóide amazônico (Heckenberger 2005), entre 

os segundos, se tem o registro arqueológico de cerâmicas das tradições Uru e Aratu 

(de origem amazônica e do nordeste brasileiro, respectivamente) (Wüst & Barreto 

1998). 

Consideramos que a configuração de aldeia em formato circular, estabelecida 

por uma variedade de grupos indígenas, constitui um fator importante no que diz 

respeito às estruturas sócio-culturais que orientam o pensamento e a dinâmica social 

desses grupos. Estes se expressam especialmente com relação à praça circular central 

conformada pelo anel das casas. De acordo com Heckenberger e Petersen (1996) “O 

espaço público aberto é quase onipresente nas terra baixas, mas aldeias de praça 

circular possuem uma especificidade na medida em que gravitam ao redor de um 

centro unificador”50 

Entre grupos ameríndios contemporâneos, a praça constitui o centro da vida 

ritual e política, e define a localização das atividades domésticas (as casas como 

unidades econômicas primárias da aldeia) ao seu redor. Lévi-Strauss (apud 

Heckenberger 2005) atribuiu às praças circulares a expressão metafórica de distinções 

sociais. Na bibliografia antropológica se reconhece o centro da praça como domínio 

masculino, em oposição à área doméstica de domínio feminino: é onde se localiza 

(quando existe) a casa comunal dos homens iniciados; onde o chefe exclusivamente 

profere seus discursos; onde a aldeia recebe outros grupos em rituais e visitas inter-

comunitárias; onde as cerimônias dedicadas aos espíritos e ancestrais são realizadas. 

                                                 
50 Tradução livre do autor de: “Open public space is nearly ubiquitous in the lowlands, but circular 
plaza vilages are unique insofar as they gravitate around a unifying center.” (Heckenberger e Petersen 
1996: 380). 
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É, enfim, um espaço definidor da própria identidade individual e coletiva, estruturada 

por oposições como homens / mulheres, mais jovens / mais velhos, chefes / comuns, 

“nós” / “outros” (Heckenberger 2005: 236-237).  

Como vestígio arqueológico, a aldeia de praça circular permite, portanto, uma 

mirada sobre diferentes aspectos das sociedades antigas – economia, política, 

cosmologia, organização social – aspectos estes profundamente relacionados entre si e 

expressos por essa forma de organização do espaço.  

 

1.2.1. Uma Grande Diáspora na Amazônia Pré-colonial: 

a Continuidade do Ethos Arawak 

 

O modelo de Heckenberger (2002; 2005) de diáspora e difusão cultural dos 

antigos povos Arawak (ou Proto-Arawak) pelas terras baixas, constitui uma 

importante referência para este trabalho, pois atualiza pesquisas sobre origem da 

Tradição Barrancóide, e propõe alguns elementos característicos dessas sociedades 

que podem ser testados pela pesquisa arqueológica.    

A extensa distribuição das línguas Arawak no continente americano é, segundo 

o modelo, conseqüência dessa grande diáspora51 dos povos falantes do Proto-arawak, 

que teria se iniciado entre 500 a.C. e 500 d.C., a partir do noroeste amazônico (com 

base em evidências lingüísticas e arqueológicas). Essa diáspora teria alcançado várias 

regiões das terras baixas, desde o Caribe ao norte, Peru oriental a oeste, até o sul na 

selva boliviana, por linhas fluviais e áreas litorâneas do norte da América do Sul 

(Heckenberger 2002; Lathrap 1970).  

                                                 
51 O termo diáspora, tal como usado por Heckenberger, se refere à ampla dispersão de uma família 
lingüística, juntamente com o seu padrão cultural, entendendo que esses dois fatores são 
interdependentes e se desenvolvem em conjunto. 
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       Mapa 1.1 – Norte da América do Sul mostrando a distribuição dos 

principais grupos Arawak historicamente conhecidos. Fonte: Heckenberger 2002. Os 

círculos numerados marcam a localização aproximada dos grupos: (1) Arawak do sul,  (2) Pareci-Xingu, (3) 

Arawak do sudoeste, (4) Campa, (5) Amuesha, (6) Chamicuro, (7) Rio Branco, (8) Palikur, (9) Caribenho, (10) 

Noroeste Amazônico. Áreas de maiores concentrações de grupos de outros troncos lingüísticos , incluindo Macro-

Gê, Tupi, Pano e Carib, também estão marcadas.    

Como se verifica no Mapa 1.1, a distribuição dos grupos Arawak ao longo do 

rio Amazonas é pouco conhecida, mas tendo em consideração a fragmentação e 

dizimação de grupos indígenas pré-coloniais com o contato europeu, é provável que 

houvesse significante presença Arawak nessa região. Registros históricos relatam a 

presença de imensas aldeias ocupação grandes porções das margens do Amazonas. 

Hoje os grupos indígenas se encontram recuados para áreas marginais ao norte e ao 

sul do rio.  

Em linhas gerais, Heckenberger (2002) estabelece como conexão entre os 

grupos Arawak dispersos características básicas como sedentarismo, hierarquia e 

regionalidade, que seriam originárias do Proto-Arawak. Esse modelo se apóia em 

parte nas observações de trabalho de campo de Schmidt (1917 apud Heckenberger 

2002) com povos Arawak do sul da Amazônia (Pareci, Bakairi, e Xinguanos). 

Schmidt relatou características em comum entre esses povos em relação a diversos 

aspectos, como cultura material, organização espacial, localização central de praça, 
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hierarquia social, rivalidade política, agricultura de raízes e adaptação fluvial. 

Também é referência o modelo de Lathrap (1970; 1977) de “Revolução Neolítica”, 

que sustenta que teria emergido na Amazônia Central, por volta de 3.000 a.C. ou 

antes, uma agricultura desenvolvida de raízes, expandindo-se em seguida pelas terras 

baixas. Grupos Proto-Arawak, sugere Heckenberger, teriam sido dos primeiros a 

desenvolver agricultura intensiva de raízes e teriam difundido essa prática com suas 

migrações (Heckenberger 2005). 

A idéia do modelo da diáspora Arawak implica em que, distinguindo-se de 

outros povos das terras baixas, grupos Arawak diversos compartilhariam uma 

estrutura simbólica subjacente, expressa em aspectos já presentes entre os Proto-

Arawak que iniciaram a dispersão, e que se conservariam no tempo e no espaço 

dentro dessa família lingüística. É essa continuidade estrutural de símbolos-chave 

culturalmente enraizados que Granero define como um “Ethos Arawak” (2002 apud 

Heckenberger 2002).  

Segundo Heckenberger, o sedentarismo Arawak se caracterizaria por uma 

tecnologia agrícola desenvolvida. A partir de dados lingüísticos e etnográficos, se 

estipula que a mandioca tenha sido a colheita principal constante desde povos, 

complementada por recursos aquáticos. Além disso, com base nas evidências 

arqueológicas do Caribe, Baixo Negro e Alto Xingu, se sustenta que essas populações 

viviam em aldeias de praça circular em áreas fluviais.  

A hierarquia característica dos povos Arawak seria uma hierarquia vertical, 

caracterizada por uma centralização do poder institucionalmente estabelecida. Esta 

seria dominante sobre a heterarquia (que se refere a uma hierarquia horizontal com 

base em diferenças de idade e gênero), e estabeleceria diferenças entre os indivíduos 

pela descendência e ordem de nascimento, independentemente de suas capacidades 

pessoais. Não se trata de concepções profundas de parentesco, mas de um princípio 

fundador com base em memórias coletivas, paisagens e historias de grupos locais.  

Essa característica está ligada ao padrão de assentamento de aldeia com praça 

circular, na medida em que a praça, arena política e ritual, ao mesmo tempo em que 

expressa a unidade social e pressupõe uma igualdade entre as casas, dispostas 

equidistantemente, também estabelece um centro de poder unificador, cujo acesso é 

restrito a certas categorias sociais (Heckenberger & Petersen 1996). 

 Uma terceira característica dos grupos Arawak seria o estabelecimento de 

sociedades regionais, entendidas como comunidades morais que compartem uma 
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ideologia e cultura comum, através de redes formais de interação. Neste caso, 

diferentemente de grupos Tupi e Carib, por exemplo, que participam de intercâmbios 

e alianças inter-comunitárias, mas que são autônomos simbólica, social e 

politicamente, entre os grupos Arawak essas interações seriam fundamentais para a 

reprodução da sociedade, mais especificamente com relação a intercâmbios de elite e 

rituais chefais inter-comunitários. 

 Como defende Heckenberger, se essas características já estavam presentes 

entre grupos falantes do Proto-Arawak antes de sua expansão, isso significaria que 

esses povos teriam sido dos mais antigos da América do sul a desenvolver cacicados, 

ou seja, sociedades dotadas de uma lógica simbólica interna, em grande medida 

determinante da dinâmica social, mais do que por exemplo, a determinação de fatores 

puramente ambientais e populacionais. Essa estrutura complexa teria sido o fator 

causal primordial da diáspora. Nesse sentido, a posição de Heckenberger constitui 

uma crítica ao modelo tradicional, que considera como motivo principal dos 

movimentos migratórios pré-históricos nas terras baixas fatores como pressões 

populacionais por recursos de subsistência. Este autor, em convergência com a 

posição de Neves (2003) apontada anteriormente, considera pressões populacionais 

não em termos meramente quantitativos (mesmo porque, segundo o autor, a 

população Proto-Arawak provavelmente não era grande o suficiente para causar esse 

tipo de pressão), mas em termos simbólicos e sociais; ou seja, com respeito a 

competições por poder político e controle sobre o simbólico (rituais, bens de 

prestígio) e o trabalho humano, os quais constituiriam recursos tão importantes e 

escassos quanto os recursos econômicos de subsistência.  

  Alguns elementos propostos para o modelo de expansão dos povos Arawak, 

com difusão de sua língua, cultura material e organização social, parecem estar 

relacionado ao contexto de ocupação e a composição e configuração do sítio Osvaldo. 

Até o momento não se teve evidências de assentamentos de formato circular 

associados à Tradição Barrancóide na região da Amazônia Central, a qual constituiria, 

segundo o modelo, um dos pontos intermediários entre o local de origem da diaspora, 

no noroeste amazônico, e alguns de seus pontos finais, como a região oriental do Peru 

e a região do alto Xingu (Heckenberger 2002, 2005). Um enfoque intra-sítio de 

Osvaldo, objetivando a definição da forma do assentamento e a cultura material a ele 

associado, bem como a definição de outros aspectos relacionados a sua organização 
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social, pode contribuir para as discussões em torno à dispersão e as características dos 

grupos Arawak pré-coloniais. 

 

 

1.3. Análise Intra-Sítio de Osvaldo: Pressupostos Metodológicos 

 

Esta análise busca entender o uso do espaço interno do sítio Osvaldo a partir 

da análise quantitativa e qualitativa do material cerâmico coletado. A análise espacial, 

ao trabalhar com este tipo de dados, proporciona um entendimento mais claro das 

relações e padrões espaciais, possibilitando interpretações sobre a organização 

cultural do espaço (Hodder 1989).     

Neste sentido, a análise intra-sítio permite tanto um enfoque sincrônico quanto 

diacrônico, tendo por base da investigação não apenas culturas arqueológicas, mas 

também atores sociais (Wust e Carvalho 1996). Várias linhas de pesquisa foram 

desenvolvidas dentro deste tipo de análise, conhecido como “household archaeology” 

(Hietala 1984; Kent 1987), tendo sido aplicado em estudos de aldeias circulares pré-

coloniais do Brasil Central (Wust 1983; Wust e Carvalho 1996; Viana 1996) e 

recentemente no Baixo Amazonas (Gomes 2005).  Estes estudos se sustentam no 

princípio teórico de que as atividades humanas - e especificamente a relação entre 

cultura material, comportamento e cultura - são padronizadas (Kent 1987). Os 

vestígios arqueológicos, portanto, devem sua disposição espacial ao comportamento 

padronizado de grupos humanos já desaparecidos. Desta maneira, uma análise dos 

tipos de artefatos e sua distribuição dentro de um sítio é potencialmente informativa 

no que diz respeito às atividades e organização dessas sociedades52.  

A padronização espacial intra-sítio é definida como a distribuição espacial 

diferenciada de objetos dentro de um horizonte datado de um sítio arqueológico. 

Metodologicamente, dois tipos de padronização são considerados: o agrupamento 

espacial (padrão de distribuição da densidade) e o padrão composicional. O primeiro 

inclui a área em extensão, assim como a densidade de objetos dentro de um horizonte 

datado. Este critério define o perímetro do sítio. Dentro do perímetro, diferentes tipos 

                                                 
52 A forma de um sítio, definida pela disposição espacial dos objetos arqueológicos, é 
a característica que mais se aproxima a uma escala humana de atividades, 
constituindo, portanto, uma das evidências mais diretas  da organização espacial de 
uma comunidade extinta (Araújo 2002:17). 
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e escalas de agrupamento podem ser reconhecidos. O segundo tipo é a distribuição 

espacial diferencial de categorias relacionadas de artefatos ou ecofactos de um 

horizonte. Uma vez que os agrupamentos espaciais estejam definidos, seus 

respectivos padrões composicionais devem ser estabelecidos, tratando assim os 

agrupamentos  individuais  como unidades comparativas.  Com isso se poderia inferir 

não apenas sobre as atividades do passado, mas também sobre a intensidade com a 

qual estas foram realizadas e as possíveis inter-relações entre diferentes atividades e 

seu contexto de sistema de assentamento (Hietala 1984). 
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CAPÍTULO 2  
 

 CONTEXTO REGIONAL 
 

 
2.1. A Área de Confluência dos Rios Negro e Solimões 

 

 
Mapa 2.1 – Mapa da área de Confluência dos rios Negro e Solimões, com localização dos sítios 
arqueológicos levantados pelo PAC. Fonte: Neves 2000 
 
 

Esta área corresponde à região de pesquisa do Projeto Amazônia Central - 

PAC, estando limitada a norte pelo rio Solimões, a sul pelo rio Negro, a leste pela 

confluência e a oeste pelo rio Ariaú.   

O rio Solimões faz parte dos chamados rios de água branca, que transportam 

sedimentos de alta fertilidade, trazidos desde suas nascentes nos Andes, e que 

depositados em suas margens, formam as chamadas várzeas amazônicas.  Estas áreas 

são compostas por diferentes habitats, incluindo lagos inundados sazonalmente, 

meandros abandonados, canais de diferentes tipos, restingas, praias e ilhas, e sua 

cobertura vegetal inclui capinzais, igapós e florestas (Neves 2003). Por sua vez, os 

rios de águas pretas, como o Negro, possuem poucos nutrientes, devido à alta acidez e 

baixo conteúdo mineral, depositando em suas margens sedimentos arenosos que 
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formam extensas praias de areia branca, as quais se intercalam com matas de igapó 

(Morán 1993; Neves 2003). 

As áreas de interflúvio, por outro lado, são compostas por colinas e morros, 

com encostas de declividade variável, cortadas periodicamente por igarapés. 

Atualmente esta áreas apresentam um desmatamento intenso, mas originalmente sua 

cobertura vegetal era a de floresta amazônica (Neves 2003). Os solos da região são em 

grande maioria oxisols amarelos e argilosos com ph ácido e baixa capacidade agrícola.  

Em muito menor proporção há áreas de terra preta antrópicas, que constituem 

solos ricos em fosfato, formados por grande acúmulo de matéria orgânica, e estão 

associadas diretamente a sítios arqueológicos (Neves et al 2003; 2004). Pesquisas 

recentes realizadas no âmbito do PAC indicam que estes solos seriam resultantes de 

atividades cotidianas realizadas por ocupações humanas do passado, as quais teriam 

alta densidade demográfica e pouca longevidade temporal. 

 

 

2.2. Os Sítios Arqueológicos e as Tradições e Fases Regionais 

 

 Os sítios de maiores dimensões se encontram no alto de barrancos adjacentes 

às várzeas. Sítios menores sao localizados em zonas de terra firme, principalmente 

nos topos de colinas (Lima, 2003). 

 O Projeto Amazônia Central localizou mais de 100 sítios arqueológicos, dos 

quais cinco vem sendo trabalhados mais intensamente - Açutuba, Osvaldo, Hatahara, 

Lago Grande e Dona Stella - refinando a cronologia da região com a realizacao de 

setenta datações.  Têm-se evidências líticas de ocupação humana de 5.750 a.C. nos 

areiais. Os vestígios de material cerâmico, associados à Tradição Barrancóide (fase 

Açutuba), aparecem por volta de 300 anos a.C., e posteriormente, da mesma Tradição, 

aparecem cerâmicas associadas à fase Manacapuru, datada entre o século IV e o 

século IX d.C. Seguindo a cronologia, se tem cerâmicas associadas à fase Paredão, 

datada entre fins do século VII e o século X d.C, e mais recentemente se tem 

cerâmicas da fase Guarita, datada entre o século X e o século XVI d.C., associada à 

Tradição Policrômica da Amazônia (Hilbert 1968; Heckenberger et al 1999; Neves 

2000). A maioria dos sítios localizados apresenta reocupações, com presença de 

materiais cerâmicos de distintas fases, dispostos geralmente em diferentes níveis 

estratigráficos. 
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As Tradições e Fases Regionais 

 

A definição das fases culturais para a região da Amazônia Central tem como 

referência os trabalhos pioneiros realizados pelo arqueólogo alemão Peter Paul Hilbert 

e pelo arqueólogo brasileiro Mario Ferreira Simões.  

Esses autores realizaram um mapeamento arqueológico da região nos anos 50, 

definindo, por metodologias como a seriação, três fases arqueológicas para a região da 

Amazônia Central: a fase Manacapuru, a fase Paredão, ambas associadas por esses 

autores à Tradição Borda Incisa, e a fase Guarita, associada à Tradição Policrômica da 

Amazônia (Hilbert 1968; Heckenberger et al 1998, 1999; Neves 2000). As distinta 

tradições foram definidas com base em cronologias relativas e variação nos chamados 

indicadores culturais, neste caso os antiplásticos (cauixi e cariapé). As diferenças 

regionais foram expressas por subcategorias chamadas fases, com base em variações 

espaciais, temporais e características decorativas.  

Trabalhos recentes em sítios arqueológicos da região apresentam uma 

correlação nas divisões estratigráficas com as fases criadas por Hilbert e Simões, com 

cerâmica Guarita aparecendo nos níveis mais superficiais, acima das cerâmicas 

associadas às fases Paredão e Manacapuru, esta última aparecendo em níveis mais 

antigos (Machado 2005). 

 Como essas fases propostas para a região apresentam uma coerência interna, 

sendo consideradas em pesquisas atuais na região, adotaremos no presente trabalho a 

nomenclatura proposta por Hilbert para as fases, considerando as como uma divisão 

crono-espacial com características semelhantes.  

No entanto, contrariamente à posição de Hilbert quanto à afiliação cultural e 

posição crono-estilística da fase Manacapuru, trabalhos recentes têm indicado uma 

forte relação desta fase com a Tradição Barrancóide. Como visto no Capítulo 1, 

autores como Heckenberger et al (1999) e Petersen et al (2001) se apóiam na 

correlação sustentada por Lathrap (1970) entre cerâmicas da Tradição Barrancóide e 

povos falantes de línguas do tronco Arawak, considerando a fase Manacapuru como 

uma expressão local dessa tradição, a qual teria manifestações também na Venezuela, 

Colômbia, Caribe e Antilhas. Estudos dentro do PAC, como a pesquisa de doutorado 

em andamento de Pinto Lima (2004) sobre a variabilidade da cerâmica Manacapuru, 

consideram-na inserida dentro da chamada Tradição Barrancóide da Amazônia. No 
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presente trabalho, compartilhamos esta segunda posição, uma vez que se apóia em 

dados atuais de pesquisas na região. 

Quanto à fase Paredão, sua afiliação cultural e sua relação com as fases 

Manacapuru (que a antecede) e Guarita (que a sucede) constitui uma questão ainda em 

aberto na arqueologia regional. Alguns autores sugeriram que esta fase constituiria um 

fenômeno local, restrito à área de confluência dos rios Negro e Solimões, 

representando um desenvolvimento independente tanto da Tradição Barrancóide 

quanto da Tradição Policrômica (Donatti 2002, Neves 2000:66). No entanto, a 

distribuição da fase Paredão se mostrou mais ampla, distribuindo-se por grande parte 

da área de ocorrência da Tradição Barrancóide, incluindo a região de Manaus, trechos 

do médio e baixo Solimões e médio Amazonas, até pelo menos o rio Nhamundá 

(Pinto Lima 2005).  

Nas pesquisas arqueológicas realizadas pelo PAC detectou-se uma freqüente 

associação em diferentes proporções entre cerâmicas Paredão e Manacapuru, como é 

o caso dos sítios Açutuba, Lago Grande, Santa Etelvina e Osvaldo (Pinto Lima 2004), 

entre outros. Esse quadro sugere uma estreita relação entre essas fases, já que as 

datações obtidas indicam uma coexistência dessas fases de ao menos dois séculos. 

 

2.3. Os Levantamentos do PAC e a Região do Lago do Limão 

 

  Na área de pesquisa foram realizados três principais levantamentos 

arqueológicos. O primeiro, realizado por Lima (2003) na região leste da área de 

interflúvio, localizou 34 sítios, dos quais a maioria apresenta possíveis reocupações, e 

apenas quatro seriam de  uma única ocupação. A maioria dos sítios estão associados à 

fase Guarita, e em menor quantidade se encontraram sítios associados às fases 

Manacapuru e Paredão  

No segundo levantamento, realizado por Donatti (2003) na área do Lago 

Grande, se localizaram quatro sítios, sendo três de uma única ocupação e um com 

uma possível reocupação.  Estes sítios estão associados às fases Paredão e Guarita, e 

um deles apresenta também cerâmicas associadas à fase Manacapuru.  

O terceiro levantamento, realizado por Moraes (2005) na área do Lago do 

Limão, mesma área em que foi localizado em 1997 o sitio Osvaldo, registrou 15 

sítios. Na Tabela 2.1 apresentamos a relação dos sítios levantados por Lima, Donatti e 

Moraes, com as respectivas fases culturais. 
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Área levantada Sítios  Fases Cerâmicas Identificadas 
Vó Dite Manacapuru, Paredão e Guarita 
Lago do Limão Açutuba, Manacapuru, Paredão e 

Guarita 
Campo de São Jorge Paredão e possivelmente 

Manacapuru 
Pilão Paredão 
Cinco Unidos Paredão e Guarita 
Cinco Unidos II Paredão e Guarita 
Dona Rosa Paredão e Guarita 
Furo do Açacu Paredão e Guarita 

Lago do Limão (Moraes) 

Antonio Galo Paredão e Guarita 
Lago Grande Manacapuru e Paredão Lago Grande (Donatti) 
Zé Ricardo II Paredão 
Areal de Mangangá Manacapuru 
Dona Stella Manacapuru 
Florêncio Manacapuru 
Mafaldo Manacapuru 
São José Manacapuru 
Areal Tomoda Manacapuru e Guarita 
Barroso Manacapuru, Paredão e Guarita 
Salviano Manacapuru, Paredão e Guarita 
Mateus Paredão 
Tokihiro Paredão 
Apolônio Paredão e Guarita 
Boa Sorte Paredão e Guarita 
Carneiro Paredão e Guarita 
Lago Iranduba II Paredão e Guarita 
Morro Queimado Paredão e Guarita 
Santa Etelvina Manacapuru, Paredão e Guarita 

Interflúvio (Lima)* 

Cachoeira Manacapuru 
* A área levantada por Lima abrange a parte leste da região de interflúvio, não incluindo as áreas mais 
a oeste, onde se localizam as regiões do Lago do Limão e do Lago Grande. 
Tabela 2.1 - Relação de sítios arqueológicos e suas filiações culturais da área de pesquisa do PAC  

 

 

Para um entendimento do contexto em que se localiza o sítio Osvaldo, 

apresentamos a seguir as características principais dessa região.  
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A Região do Lago do Limão 

 

O Lago do Limão é um tributário da margem direita do rio Ariaú e está 

localizado aproximadamente na parte média desse rio. O Ariaú tem suas águas fluindo 

do rio Solimões para o rio Negro na maior parte do ano, podendo ocorrer uma 

inversão da corrente nas épocas de enchentes (Moraes 2005). Este rio tem 

características de um “furo” – como são conhecidos os cursos de água que conectam 

dois fluxos de água distintos. Por sua vez, o Lago do Limão também é um “furo”, já 

que na época de cheia permite uma conexão entre o rio Ariaú e o Lago Grande. Como 

aponta Neves (2000:12) este lago parece ser mais um igarapé que propriamente um 

lago, e suas características permitem classificá-lo como um “ria” que são os igarapés 

da região inundados como conseqüência do aumento do nível do mar ocorrido durante 

o início do Holoceno. 

O atual povoado do Lago do Limão, formado depois de meados os anos 

setenta pela construção da estrada Manacapuru-Manaus (antes da qual o povoado era 

disperso e relativamente isolado), é o maior núcleo urbano desta área, com uma 

população de aproximadamente mil habitantes. A população, basicamente cabocla, 

parece ter descendência de grupos indígenas que habitavam a área no período 

colonial, como os Mura, e também de imigrantes nordestinos que vieram para a zona 

no século XIX para trabalhar na extração de látex. 

Como aponta Moraes (2005: 101-110) a população mantêm práticas 

tradicionais como a pesca de arco e flecha, a agricultura de coivara (corte e queima de 

vegetação arbórea para execução do plantio) e o processo de produção dos derivados 

de mandioca, que se realiza nas casas de farinha, onde se pode encontrar artefatos de 

ascendêcia indígena, como o tipiti – um recipiente alargado de palha trançada onde se 

coloca a mandioca ralada para prensá-la e retirar seu suco. Também há evidências de 

cerâmica cabocla histórica e se sabe que antes da década de 1980 se consumia epadu, 

a coca amazônica, a qual foi erradicada pela polícia federal. 
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Os Sítios Arqueológicos do Lago do Limão 

 

 
Mapa 2.2 – Região do Lago do Limão, com Localização dos Sítios Arqueológicos. Fonte: Moraes 2005 

 

 

Os 15 sítios localizados pelo levantamento arqueológico de Moraes (2005), 

juntamente com o sítio Osvaldo, dão conta da ocupação pré-colonial da área. Os sítios 

são: 

-Dona Rosa, com afiliação cultural Guarita e Paredão. 

-Lago de Limão com afiliação cultural Açutuba, Manacapuru, Paredão e Guarita. 

-Campo de São Jorge, com afiliação cultural Paredão e possivelmente Manacapuru. 

-Cinco Unidos, com afiliação cultural Paredão e Guarita. 

-Cinco Unidos II, com afiliação cultural Paredão e Guarita. 

-Furo do Açacu, com afiliação cultural Paredão e Guarita. 

-Evandro, sem afiliação cultural. 

-Vó Dite, com a afiliação cultural Manacapuru, Paredão e Guarita. 

-Macumbeiro, sem afiliação cultural. 

-Ponta de Gueguidem, sem afiliação cultural. 

-Gueguidem II, sem afiliação cultural. 

-Furo de Avo Chico, sem afiliação cultural. 
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-Antonio Galo, com afiliação cultural Paredão e Guarita. 

-Pilão, com afiliação cultural Paredão. 

-Caiarara, sem afiliação cultural.  

 

Dentre os sítios da região, aparentemente o sítio Osvaldo seria o maior e mais 

antigo da área (Moraes 2005). Os sítios Antonio Galo, Lago do Limão e Pilão 

apresentam um assentamento de formato circular com montículos afiliados 

culturalmente à fase Paredão (Moraes 2005; Moraes, comunicação pessoal 2006), de 

modo similar ao formato do sítio Lago Grande, também associado a essa fase (Donatti 

2003). Estas evidências podem ser um indicativo da existência de um padrão de 

assentamentos de formato circular na área do Lago do Limão, associados à fase 

Paredão.  

Vemos no Mapa 2.2 que os sítios da região do Lago do Limão se encontram 

próximos entre si, e que quatro deles estão nos arredores do sítio Osvaldo: sítios Dona 

Rosa e Lago do Limão, ambos encontrando-se na outra margem do lago 

(aproximadamente a 660 metros de distância de Osvaldo, o primeiro em direção NW 

e o segundo em direção NE); e sítios Furo do Avô Chico e Campo de São Jorge, que 

se encontram na mesma margem que o sítio Osvaldo (ambos encontrando-se 

aproximadamente a 550 metros do sítio Osvaldo, o primeiro em direção WN e o 

segundo em direção E). Se estes sítios forem contemporâneos, estas distâncias 

similares poderiam indicar algum tipo de territorialidade. É possivel que os sítios 

Lago do Limão e Campo de São Jorge sejam contemporâneos a Osvaldo, já que em 

ambos foram encontradas cerâmicas da fase Manacapuru. Sendo essa hipótese 

comprovada, a proximidade entre estes sítios indicaria, com grande probabilidade, a 

existência de relações políticas entre as populações desses assentamentos53.  Faltam, 

todavia dados cronológicos e mais trabalho de campo para um melhor entendimento 

da ocupação da área e das relações que teriam existido entre os sítios.  

 

 

 

 

                                                 
53  O sítio Antonio Galo foi datado recentemente de 550 d.C., mostrando-se contemporâneo ao sítio 
Osvaldo. 
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2.4. Contemporaneidade e Relações do Sítio Osvaldo com Outros Sítios da Área 

de Confluência do Rio Negro e Solimões. 

 

É possivel também que relações sociais tenham sido mantidas entre ocupantes 

do sítio Osvaldo e de outros sítios contemporâneos dentro da área mais ampla de 

confluência dos rios Negro e Solimões. Na Tabela 2.2 apresentamos as datações de 

C14 relacionadas a depósitos de cerâmica Manacapuru dos sítios Osvaldo, Hatahara, 

Açutuba e Lago Grande54.  Esses quatro sítios teriam sido contemporâneos por volta 

de 650 a 690 d.C.  

 

Sítios e Fases 
No. da 

amostra 
Proveniência 

Profundida

de (cm) 
Data (1δ) BP 

(não calibr.) 

No. Lab. 

497 S710 E1966 41 1550±40 Beta 143608 

498 S710 E1966 41 1290±30 Beta 143609 

499 S710 E1966 35 1370±40 Beta 143610 

234 S710 E1966 34 1730±90 Beta 143611 

248 S710 E1966 36 1330±40 Beta 143612 

362 S710 E1966 45 1290±40 Beta 143613 

368 S710 E1966 42 1360±50 Beta 143614 

167 S710 E1966 54 1440±70 Beta 143615 

170 S710 E1966 50-60 1350±30 Beta 143616 

Osvaldo  

 

270 S845 E1921 60-70 1260±30 Beta 143623 

Ac II-B U1 30-40 1270+60 Beta 90723 

Ac II-B U1 40-50 1230+70 Beta 106437 

Açutuba  

Ac II-B U1 50-60 1590+60 Beta 106438 

1892 N1152W1360 155 960+40 Beta 14359 

1855 N1152W1360 160-170 1070+70 Beta 143596 

1869 N1152W1360 180-190 1080+40 Beta 143598 

Hatahara 

 

1873 N1152W1360 192 1300+40 Beta 143599 

325 U1 118 1130+40 Beta 143604 

322 U1 123 1150+40 Beta 143603 

329 U1 142 1100+30 Beta 143605 

Lago Grande 

 

330 U1 158 1260+40 Beta 143606 

                                                 
54  Os sítios Hatahara e Açutuba apresentam também depósitos de cerâmica Paredão e Guarita, e o sítio 
Lago Grande constitui uma ocupação predominantemente Paredão, mas com significativa presença de 
cerâmica Manacapuru nos diversos níveis estratigráficos. 
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Tabela 2.2 – Datações de Sítios da Área de Confluência Associados às fases Manacapuru e Paredão 

 Por outro lado, sabemos por cronologia relativa que pelo menos 15 sítios 

podem ter sido contemporâneos ao sítio Osvaldo, já que estão associados à fase 

Manacapuru.  

Sítios associados à fase Paredão, como Lago Grande, também foram 

contemporâneos a Osvaldo, como mostram as datações de C14. Os vestígios 

cerâmicos encontrados em Osvaldo e Lago Grande poderiam evidenciar algum tipo de 

relações de intercâmbio entre ambos os assentamentos55.  Outros sítios de ocupação 

Manacapuru, como Açutuba e Santa Etelvina, poderiam também ter mantido esse tipo 

de relações com outros sítios Paredão, já que, de modo similar ao sítio Osvaldo, 

apresentam pequenas porcentagens de fragmentos cerâmicos desta fase cultural (Pinto 

Lima 2004: 60).  

Podemos dizer que na área de confluência dos rios Negro e Solimões, 

provavelmente há pelo menos 18 sítios contemporâneos ao sítio Osvaldo, sendo 3 

evidenciados por cronologia absoluta e 15 por cronologia relativa, e que alguns dos 14 

sítios associados à fase Paredão poderiam também ser contemporâneos. 

Se tomarmos em conta que na Amazônia pré-colonial existiram relações de 

intercâmbio por via fluvial entre áreas com distâncias aproximadas de mais de mil e 

quinhentos kilômetros, e desde épocas antigas (pelo menos vários milênios a.C.) 

(Lathrap, 1981: 87-93), consideramos factível postular hipoteticamente que dentro da 

área de confluência dos rios Negro e Solimões, o sítio Osvaldo e os demais sítios 

contemporâneos devem ter mantido relações de troca e, possivelmente, relações 

sócio-políticas. Os indícios dessas relações poderiam ser observados não só pelos 

materiais cerâmicos compartilhados, mas também pela concentração de sítios que se 

verifica no Lago do Limão (Moraes 2005) e na região sudeste da área de confluência 

(Lima, 2003), e pelo padrão de assentamento de formato circular (o qual 

consideramos que expressa especificidades quanto à organização sócio-política e 

ideológica subjacente), que foi evidenciado nas áreas do Lago do Limão e Lago 

Grande. 

 Uma análise organização espacial do assentamento do sítio Osvaldo e do 

material cerâmico nele encontrado, a ser apresentada nos capítulos seguintes, pode 

trazer importantes contribuições para um melhor entendimento da problemática 

regional.  
                                                 
55 Esses aspectos serão retomados no Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 3 

 

O SÍTIO ARQUEOLÓGICO OSVALDO:  

ANÁLISE DO AGRUPAMENTO ESPACIAL 

 

 

3.1. O sítio Arqueológico Osvaldo e a Metodologia de Intervenção 

 

O sítio Osvaldo (AM-IR-09) está situado no Município de Iranduba, na área de 
confluência dos rios Negro e Solimões, Estado do Amazonas. Se localiza na margem 
sul do Lago do Limão, com coordenadas geográficas de 3° 11’ 15” S y 60° 20’ 41” 
W. Seu tamanho estimado é 1.120 por 320 metros, com depósitos arqueológicos de 1 
m de profundidade máxima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa 3.1 – Mapa de localização do sítio Osvaldo (no. 09). Fonte: Neves 2000 
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A área de extensão do sítio se encontra atualmente sob cultivos de laranjas, 
limões e legumes, bem como algumas áreas de capoeira. O solo do local é argiloso e 
de coloração escura, evidência das terras pretas antropogênicas. 

O sítio está assentado em um topo principalmente plano de um morro 
adjacente ao lago. Este morro tem uma forma alargada com aparência de península de 
orientação Norte-Sul, conectando-se com a margem do lago em seu limite norte. Os 
limites oeste, sul e nordeste são delimitados por enseadas conectadas ao lago.  

 

 

Metodologia de Intervenção no Sítio 

 

Esta metodologia visou detectar a distribuição espacial dos vestígios a nível 

sub-superficial para determinar o tamanho do assentamento, a profundidade de seus 

depósitos, e as áreas de maior concentração desse material. 

A intervenção no sítio, realizada no trabalho de campo em 199956, procurou 

cobrir toda sua extensão, privilegiando a amostragem da área que apresentou maior 

quantidade de material cerâmico. Foi traçada uma linha mestra, cortando o sítio a 

partir de um ponto zero, com orientação Norte-Sul. Essa linha foi usada para fazer a 

topografia do sítio e o quadriculamento para a abertura de tradagens e sondagens. Ao 

longo dessa linha, foram feitas tradagens de 20 cm de diâmetro e 01 m de 

profundidade em um intervalo regular de 25 m, e sondagens de 0,5 m X 0,5 m e 

profundidade variável, a cada 100 m; ou seja, a cada 3 tradagens feitas a 25 m de 

distância, abriu-se uma sondagem a 100 m de distância da primeira sondagem. 

Cortando perpendicularmente esta linha principal, outras três linhas foram abertas, 

seguindo o mesmo método de trabalho. Também foram abertas mais três linhas 

independentes, nas quais foram realizadas apenas tradagens, com o objetivo de 

verificar os limites extremos do sítio. 

 

 

                                                 
56 O autor não participou deste trabalho de campo. No entanto, a participação 

em trabalhos de campo realizados em sítios próximos ao sítio Osvaldo, como os sítios 
Lago de Limão, Antonio Galo, e também no sítio Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, este último bastante mais distanciado, mas com características similares ao 
sítio Osvaldo (por tratar-se de um sítio unicomponencial associado à Tradição 
Barrancóide/fase Mancapuru), possibilitou um conhecimento dos contextos 
arqueológicos da região e da metodologia  de intervenção, a qual foi aplicada de 
maneira similar nos quatro sítios. 
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As tradagens foram registradas em uma ficha padrão, constando as 

quantidades de fragmentos cerâmicos por nível, as características e as profundidades 

dos sedimentos. As sondagens foram escavadas em níveis artificiais de 10 cm e 

registradas em uma ficha padrão que contém uma descrição do perfil e impressões 

gerais. O material cerâmico, lítico e orgânico foi separado na peneira com malha de 

0,6 cm. 

Após a abertura das sondagens, foi aberta uma unidade de escavação de 1 X 1 

m, no ponto de maior concentração de cerâmica, anexo a uma sondagem. Essa 

escavação atingiu quase 1 metro de profundidade com um depósito de terra preta 

antropogênica de aproximadamente 0,8 m de profundidade a partir da superfície. 

Todo o sedimento retirado da unidade foi peneirado. O sedimento peneirado do 

quadrante sudeste da unidade escavada foi recolhido para análises paleobotânicas.     

        

 

                                                                                                        

 

 

 

Figuras 3.1 e 3.2 – Escavação da Unidade S710 E1966 Anexa à Tradagem S710 E1965. Fonte: Neves 2000 

 

 

 Deste modo os trabalhos de campo possibilitaram três níveis de abordagem: 
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1. As tradagens, apesar de pouco precisas, eram bastante abrangentes e 

possibilitaram uma visão ampla e mais imediata da distribuição cerâmica e 

de sedimento pelo sítio. 

2. As sondagens, mais precisas que as tradagens, porém de execução mais 

demorada, possibilitaram a coleta mais sistemática de materiais e a 

identificação de áreas potenciais para escavação, já que forneceram 

informações estratigráficas e de concentrações de materiais. 

3. A unidade de escavação, mais precisa em relação às tradagens e sondagens, 

porém de execução mais lenta, possibilitou uma coleta sistemática, tanto de 

materiais cerâmicos quanto de sedimento, para descrição posterior das 

indústrias cerâmicas, das datações e das análises paleobotânicas. 

 

Abriram-se no total 61 tradagens, 15 sondagens e 01 unidade de escavação. 

Todo o material recolhido na peneira em níveis artificiais de 10 cm (como 

cerâmica, sedimento, material orgânico e lítico), foi identificado com o nome e sigla 

do sítio, números de proveniência (PN) e a identificação da unidade para cada nível, 

com referência à sua distância do ponto zero (coordenadas sul e leste) e profundidade. 

Nas sondagens e na unidade de escavação, os materiais diagnósticos como bordas, 

bases, paredes com decorações, apliques, ou qualquer material que possibilite uma 

análise crono-estilística, assim como carvões de grandes dimensões que permitem a 

datação de pontos específicos, receberam números de proveniências individuais, com 

sua localização registrada. Também foi realizada uma coleta de superfície, que 

recebeu o mesmo tipo de identificação. Os procedimentos foram anotados em fichas 

de listagens de números de proveniência, bem como fichas específicas para os 

diferentes tipos de intervenções - sondagens, tradagens e unidade de escavação 

(Neves 2000).  

Como resultado do trabalho de campo, se elaborou o mapa topográfico do sítio 

(ver Mapa 1 “Quantidade de Fragmentos Cerâmicos – Tradagens” em Anexo 1). Onde 

se observa que a área principal do sítio, com maior concentração de material cerâmico 

e terra preta, está compreendida na parte Sul, entre os quadrantes Sul 1000 m - Sul 

600 m e entre os quadrantes Leste 1850 m - Leste 2150 m. 
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3.2. As Camadas Estratigráficas 

 

As escavações mostraram que nas diferentes áreas do sítio se apresentam 

diversas camadas estratigráficas. Observa-se nas Tabelas 3.1 e 3.2. que das camadas 

mais profundas às mais superficiais se dá um escurecimento gradual do sedimento, e 

conforme o maior escurecimento há um aumento proporcional da quantidade de 

fragmentos cerâmicos.  
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TABELA 3.1 Coloracao de sedimento. (Ver Anexo 6) 
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TABELA 3.2 quantidade e peso cerâmico por nível. (Ver Anexo 6) 
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De maneira sintética, temos que entre as diferentes camadas estratigráficas que 

se apresentam no sítio, se destacam principalmente cinco57 – da mais antiga à mais 

mais recente : 

 

1. Latosolo Amarelo, 10YR 6/8 “brownish yellow”. Camada 

esteril, sedimento muito argiloso. 

2. Mesclada, amarelo - marrom, 10YR-4/4 “dark yellowish 

brown”. Camada com quantidade pequena de fragmentos 

cerâmicos, sedimento argiloso. 

3. Marrom, 10YR-3/2 “very dark greyish brown”. Camada com 

quantidade media de fragmentos cerâmicos, sedimento argilo-

arenoso. 

4. Negra, 10YR-2/1 “black”. Camada com quantidade alta de 

fragmentos cerâmicos, sedimento argilo-arenoso.  

5. Mesclada com camada húmica, 10YR-3/1 “very dark grey”. 

Camada com quantidade alta de fragmentos cerâmicos, 

sedimento argilo-arenoso. 

 

 

As colorações das três últimas camadas são consideradas como terra preta58. 

Como apontamos anteriormente, as camadas de terra preta devem ter se formado 

devido ao alto incremento de matéria orgânica. A seqüência destas camadas indica a 

formação da terra preta in situ, a partir da transformação do latosolo amarelo pelo 

incremento de matéria orgânica. Este processo de transformação também se postula 

para outros sítios dentro da área de pesquisa do PAC (Neves 2003). 

Como se observa nos perfis da unidade de escavação (ver Figura 3.3) e das 

sondagens (ver perfis das sondagens em Anexo 2), entre as camadas estratigráficas 

não se observaram solos estéreis, o que poderia indicar que se trata de uma única 

                                                 
57 Esta seqüência de camadas estratigráficas pode ser observada nas áreas de alta concentração 
cerâmica. Já nas áreas de baixa concentração, se apresentam menos camadas, representadas 
principalmente pelas camadas 1 e 3 aqui mencionadas. Os dados foram tomados diretamente das fichas 
de campo de sondagens e tradagens. 
58 Como terra preta se está designando, dentro do P.A.C. as camadas de sedimento cujas colorações 
correspondem as cores 10YR 3/3, 3/2, 2/1, 2,5/1,3/1,4/2,4/1das tabelas Munsell, ou seja, desde o 
“Black” até o “Dark grayish brown” (Abreu 2001). 
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ocupação contínua no sítio. Da mesma forma, as características tecnológicas da 

cerâmica proveniente das diferentes camadas, evidenciam também que se trata de uma 

única ocupação (ver analise de padrão composicional no Capítulo 4). 

O fato de se tratar de uma única ocupação contínua no sítio torna factível que, 

metodologicamente, utilizemos, para a análise de agrupamento espacial, os valores de 

profundidade da terra preta, quantidade e peso total dos fragmentos cerâmicos59 de 

cada sondagem e tradagem como unidades espaciais comparativas. 

 

 

 

         

Figura 3.3 – Perfil da Unidade S710 E1966. Fonte: Abreu 2001 

 
                                                 
59 A quantidade e peso total dos fragmentos cerâmicos de cada sondagem e tradagem é a soma total dos 
valores de seus níveis de escavação. 
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3.3. A análise de Agrupamento Espacial 

 

Nesta primeira parte da análise intra-sítio, se buscará reconhecer diferente 

tipos e escalas de agrupamento espacial a partir do mapeamento dos dados de 

quantidade e peso cerâmico e das profundidades da terra preta, presentes em cada 

sondagem e tradagem.  

  

O Mapeamento dos Dados 

 

Para o mapeamento dos dados, se analizou a totalidade dos fragmentos 

cerâmicos proveniente das sondagens e das tradagens, num total de 17.660 

fragmentos, os quais foram lavados e triados. A triagem foi feita separando-se bordas, 

bases, paredes decoradas, paredes sem decoração e bolotas de argila60. Logo, foi feita 

a contagem e pesagem de cada uma das categorias. Com esses dados elaboramos 

gráficos estatísticos de quantidade e peso dos fragmentos cerâmicos, por sondagem e 

tradagens, mostrando os valores de cada nível arbitrário escavado (Ver gráficos 1 a 14 

em Anexo 3).  

Mapearam-se, em primeiro lugar, as quantidades totais dos fragmentos 

cerâmicos de cada sondagem e tradagem61. Para que fosse possível juntar os dados 

das sondagens e das tradagens de modo comparativo, os valores das tradagens se 

converteram em valores de sondagens, tomando a proporção 1 sondagen = 8 

tradagens, proporção feita com base nas fórmulas de volume. Logo, estes valores 

foram organizados em escalas de maior a menor quantidade, e foram apontados no 

mapa topográfico do sítio (ver Mapa 1 em Anexo 1). 

Com os valores das profundidades da terra preta, assim como das áreas onde 

se apresenta a terra preta de coloração mais escura (10YR 2/1 black), e as 

profundidades do início da ocorrência da cerâmica correspondentes a cada sondagem 

e tradagem62, foi elaborado um outro mapa (ver Mapa 3.3). Com a elaboração destes 2 

mapas, foi possível evidenciar que as maiores profundidades de terra preta aparecem 

relacionadas contextualmente às áreas de alta concentração cerâmica. 
                                                 
60 Também foram separados outros materiais de quantidades mínimas, como líticos e carvões (ver 
tabela de lítico em Anexo 5) 
61 Para a elaboração deste mapa, outros mapas foram feitos previamente (ver Anexo 1).  
62 Estes dados -profundidade da terra preta e sua coloração mais escura e início da ocorrência 
cerâmica- foram obtidos a partir dos perfis das sondagens e das tradagens, desenhados e descritos nas 
fichas de campo. 
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Para visualizar de melhor forma a distribuição espacial dos dados, elaboramos 

mapas com auxílio do programa Surfer63, que utiliza o método de interpolação linear 

por triangulação. Estes mapas permitem uma melhor visualização da conformação do 

sítio, já que empregam curvas fechadas na diagramação, definindo as formas das 

relações entre os pesos mapeados (Araújo 2002)64. Foram feitos três mapas com os 

pesos das cerâmicas65 (Mapas 3.4, 3.5, 3.6) e um mapa com as profundidades da terra 

preta de cada sondagem e tradagem (Mapa 3.7).  

 

 

Descrição do Sítio 

 

 Para a análise, dividimos o sítio em três setores: A, B e C, como se pode 

observar no Mapa 3.2. Os setores A e C possuem um baixo nível de amostragem, com 

poucas tradagens e sondagens, as quais apresentam índices entre “média baixa” e 

“muito baixa” quantidade de fragmentos cerâmicos e entre “média” e “baixa” 

profundidade de terra preta. 

No setor A, se tem um terreno irregular com quatro elevações66. O material 

cerâmico aparece nesta área em uma extensão aproximada de 100 metros no eixo 

Norte-Sul, e 75 m no eixo Sudoeste-Noroeste.   

No setor C a superfície é plana, a limitada amostragem desta área, não indica a 

existência de concentrações cerâmicas destacáveis67. 

O espaço compreendido entre os setores A e B, de aproximadamente 400 

metros, apresenta uma superfície predominantemente plana.   

 

                                                 
63 O mapa foi feito inserindo-se no programa Surfer uma tabela contendo as coordenadas x e y de cada 
tradagens e sondagens e o peso total, em gramas, do material cerâmico coletado em cada uma delas. 
64 Vários autores utilizam este tipo de mapas em análises intra-sítio de aldeias circulares (Wust e 
Carvalho 1996; Vianna, 1996; Gomes, 2005). 
65 Diferentemente dos outros mapas, nestes foram utilizados os pesos e não as quantidades dos 
fragmentos cerâmicos, para assim observar se existe uma correspondência positiva entre essas duas 
categorias.  
66 O perfil topográfico A-C mostra entre os pontos 900 e 1000 metros três elevações, de 40 metros de 
altitude, as quais se iniciam aproximadamente aos 37 metros. As curvas de nível neste setor mostram 
quatro pontos elevados do terreno, sem forma definida cada um deles. O perfil H-I mostra também uma 
pequena elevação entre os 80 e 100 metros, que coincide com uma das quatro elevações mencionadas 
anteriormente. É necessário indicar que, não tendo o autor participado dos trabalhos de campo, não foi 
possível observar diretamente tais elevações. As fichas e o diário de campo não trazem informações a 
respeito.  
67 Uma tradagem (T3T4) nesse setor evidencia a coloração mais escura da terra preta, o que poderia 
indicar alguma atividade relacionada ao descarte de material orgânico. 
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MAPA 3,2 (Ver Anexo 6) 
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MAPA 3.3 (Ver Anexo 6) 
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MAPA 3.4 (Ver Anexo 6) 
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MAPA 3.5 (Ver Anexo 6) 
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MAPA 3.6 (Ver Anexo 6) 
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MAPA 3.7 (Ver Anexo 6) 
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O sector B - que corresponde ao sítio propriamente dito, a ser aqui analisado, 

apresenta um agrupamento de diversos tipos de concentrações de cerâmica e 

profundidades de terra preta com valores de “alto”, “médio alto”, “médio baixo”, 

“baixo” e “muito baixo”, dentro de um terreno principalmente plano com uma área 

levemente elevada no quadrante E1850 – E1950 e S700-S80068. Os quadrantes S800-

S900 e E1950-E2050 mostram três pequenas elevações do terreno69. 

Os mapas evidenciam no setor B a presença de sete concentrações cerâmicas, 

as quais se destacam pela alta quantidade e peso de fragmentos cerâmicos e pela 

maior profundidade de início de sua ocorrência, e também pela maior profundidade de 

terra preta.  

As sete concentrações cerâmicas, que aqui denominaremos Concentrações 1 a 

Concentração 7, mantêm espaços intervalares entre si, e circunscrevem um espaço 

interno. Ambos espaços evidenciam baixa quantidade e peso de fragmentos 

cerâmicos, menor profundidade de início de sua ocorrência, e baixa profundidade  de 

terra preta.    

Internamente, cada Concentração não mostra contextos homogêneos, 

apresentando variabilidades quanto aos valores de profundidade de terra preta e de 

quantidade e início de ocorrência do material cerâmico. Dados descritivos de cada 

Concentração, dos espaços intervalares e do espaço central circunscrito são 

apresentados na Tabela 3.3. 

A disposição das Concentrações indica um formato elipsóide do assentamento, 

com dimensões aproximadas de 180 X 150 metro, em uma área aproximada de 27.700 

metros quadrados70. 

 

 

 

 

 

                                                 
68 O perfil topográfico F-G mostra um terreno irregular com um declive na área em que se apresenta 
uma descida em direção ao lago. 
69 As três apresentam uma altitude de 39 m no terreno. Estas elevações não podem ser observadas nos 
perfis topográficos porque nenhum passa por elas. 
 
70 As dimensões do assentamento do setor B foram calculadas com base nas distncias entre os limites 
das Concentrações 1 e 3 (eixo norte-sul) e os limites das concentrações 4 e 6 (eixo leste-oeste). 
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TABELA 3.3 descrição das concentrações (Ver Anexo 6) 
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3.4. Discussão sobre os Possíveis Significados dos  

Diferentes Espaços do Sítio Osvaldo 

 

A discussão a seguir tem por objetivo propor argumentos sobre os possíveis 

significados dos espaços identificados pela análise de agrupamento espacial, 

argumentos que serão testados na posterior análise de padrão composicional do sítio, 

desenvolvida no Capítulo 4. 

 

3.4.1. O Setor B 

  

De modo geral, sabemos que contextos similares ao assentamento de formato 

elíptico que se configura neste setor são interpretados por diversos autores como o 

correlato arqueológico de aldeias circulares no Brasil Central (Wust 1983; Wust e 

Carvalho 1996; Viana 1996; Wust e Barreto 1999), na Amazônia (Heckenberger et al 

1999; Heckenberger 2005 Gomes 2005; Donatti 2003; Moraes 2005) e no Caribe 

(Heckenberger e Petersen 1996). No entanto, existem discrepâncias em torno ao 

significado das concentrações cerâmicas que conformam esses assentamentos. Alguns 

trabalhos propõem que as concentrações cerâmicas seriam correlatos arqueológicos de 

unidades residenciais (Wust 1983; Wust e Carvalho 1996; Viana 1996; Wust e 

Barreto 1999; Moraes 2005). No entanto, há também apontamentos de que as 

concentrações constituiriam áreas de lixeira (Heckenberger et al 1999; Heckenberger 

2005; Gomes 2005; Donatti 2003).  

Os possíveis significados do formato do assentamento do setor B e de suas 

concentrações cerâmicas podem ser elucidados a partir de considerações quanto aos 

seus processos de formação e de comparações com contextos arqueológicos e 

etnográficos similares. 

 

Processos de Formação Naturais e Culturais 

 

Na região Amazônica, processos naturais, como a erosão causada pelas 

chuvas, a ação de animais de diferentes tamanhos, as raízes e os microorganismos 

contidos no solo, são os principais responsáveis pela degradação do material cerâmico 

e pela desintegração de materiais orgânicos (Machado 2005:239).  A não ser que estes 
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processos naturais sejam demasiado intensos, consideramos que eles não devem 

alterar marcadamente o formato do sítio.  

Processos culturais pós-deposicionais, como o atual uso do solo para a 

agricultura no sítio Osvaldo, poderiam afetar, em maior grau, a distribuição destes 

vestígios71. Sobre esta questão, Araújo (2002), demonstra em seu estudo sobre o sítio 

arqueológico Bianco (Alto Taquari), que apesar de este ter sido utilizado por décadas 

como área de pasto, tendo sido inclusive arado, os artefatos não ficaram dispostos 

aleatoriamente no espaço, pelo que o sítio não poderia ser considerado destruído. A 

análise da coleta do material mostrou claramente que este sítio manteve um formato 

anelar (Araújo 2002:10-19). Consideramos que no sítio Osvaldo provavelmente se 

deu  uma situação similar, com uma afetação aparentemente muito menos intensa. A 

distribuição das concentrações cerâmicas não deve ter sido marcadamente alterada 

pelos cultivos agrícolas contemporâneos e, portanto, sua disposição espacial está 

relacionada principalmente aos processos de formação culturais.  

Sobre este tema, Shiffer (1972) aponta que quando os objetos se quebram ou 

caem em desuso e não são reciclados, ou quando se produzem objetos inutilizáveis, 

estes são descartados, talvez em uma ou várias áreas de atividade mais especializadas 

conhecidas como "lixeira". De acordo com Shiffer (1972), quando descartado em seu 

local de uso, o lixo forma um refugo primário; se é descartado fora de seu local de 

uso forma um refugo secundário.  O refugo de fato se forma quando os objetos, ainda 

utilizáveis, são abandonados em uma área de atividade. Quanto à localização de 

refugos secundários, alguns lugares podem ser favoráveis, como depressões naturais, 

estruturas abandonadas e buracos. Uma característica da formação deste tipo de 

refugos é a agregação: as pessoas despejam o lixo onde outras o despejaram 

anteriormente, surgindo assim uma concentração (Schiffer 1987).  Desta forma, a 

distribuição das áreas com diferentes densidades no sítio Osvaldo poderiam 

estabelecer-se através da intensa repetição do processo de transporte e deposição em 

locais específicos. 

O processo de formação de terra preta – tal como a presente no sítio - estaria 

relacionado, principalmente, à formação de refugo secundário, já que como se sabe,  

esta se forma pelo intenso descarte de materiais orgânicos.  

                                                 
71 Como mencionamos anteriormente, o sítio Osvaldo apresenta atualmente, cultivos 
de laranjeiras, limões e alguns legumes. 
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As marcas espaciais da terra preta seriam, nesta medida, reflexos dos padrões 

de assentamento das comunidades e/ou dos processos de estabelecimento ou 

restabelecimento do assentamento ao longo do tempo, padrões que refletiriam, por sua 

vez, a organização social subjacente. O tipo de marca espacial da terra preta que se dá 

no sítio Osvaldo foi proposto por outros autores, como correspondente a comunidade 

do tipo praça central (Erickson, 2003: 474). A maioria dos assentamentos associados 

a esse padrão apresenta terra preta de tipo concêntrico, com um anel profundo de 

terra preta ao redor de uma área central relativamente clara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 3.4 – Padrão de Comunidade de Praça Central. Fonte: Erickson, 2003 

 

 

Neste sentido, a associação das concentrações cerâmicas com a terra preta que 

se verifica no sítio Osvaldo é um indicador de que estas foram formadas 

principalmente por refugo secundário. Outras características presentes no sítio 

respaldam esta suposição, como a disposição contextual dos vestígios, que não 

evidencia associações formadas por refugos primários72. O alto grau de fragmentação 

da cerâmica, com uma quantidade mínima de fragmentos remontáveis, também 

indicaria que estes não foram descartados no local de uso, mas sim transportados e 

depositados para um local distinto do local de uso. Além disso, parte das áreas das 

concentrações cerâmicas se localiza em leves desníveis naturais (ver Mapa 3.2), onde 

dificilmente estariam localizadas as unidades residenciais.   

                                                 
72 Como mostram as descrições e os desenhos dos perfis das sondagens e da unidade de escavação e as 
plantas de cada nível arbitrário escavado (ver perfis das sondagens em Anexo 2, e da unidade em 
Figura 3.3). 
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Contextos Arqueológicos e Etnográficos de Assentamentos com 

Disposições Espaciais Similares ao Sítio Osvaldo. 

      

Na Amazônia Central, como se mencionou no Capítulo 2, os sítios Lago 

Grande, Antonio Galo, Lago de Limão e Pilão, associados culturalmente à fase 

Paredão e localizados próximo ao sítio Osvaldo, apresentam concentrações cerâmicas 

dispostas em formato semicircular (no caso do sítio Lago Grande) e circular (no caso 

dos demais sítios).  Diferentemente do caso do sítio Osvaldo, as concentrações 

cerâmicas destes sítios se localizam em montículos artificiais. No sítio Lago Grande, 

amplamente estudado, os montículos apresentam alta concentração cerâmica 

associada a maior profundidade de terra preta, dispondo-se ao redor de uma área 

central que se caracteriza por baixa quantidade de material cerâmico associado a uma 

camada fina de terra preta (Donatti 2003: 48-54). A formação destes montículos seria 

decorrente de atividades principalmente de descarte secundário (Donatti 2003:68), 

enquanto que os montículos presentes no sítio Antonio Galo seriam possivelmente 

correlatos de unidades domésticas (Moraes 2005:56).  Ambos os assentamentos 

seriam correlatos arqueológicos de aldeias circulares (Moraes 2005:60; Donatti 

2003:68). 

Outros sítios arqueológicos de formato circular apresentam concentrações 

cerâmicas mais próximas às do sítio Osvaldo no que diz respeito a sua disposição sub-

superficial e não monticular, sendo interpretadas também como áreas de lixeira. No 

baixo Amazonas, o sítio Lago do Jacaré (Santarém), pesquisado por Gomes (2005) 

apresenta concentrações cerâmicas com uma variabilidade artefatual que abrange 

diferentes funções sociais - domésticas e rituais. Esta composição evidenciaria, 

segundo a autora, que as concentrações se formaram por refugo secundário. Tais 

concentrações se encontram dispostas de maneira concêntrica, em cujo centro se 

configura um espaço com pouco material cerâmico, possivelmente uma praça, o que 

seria o correlato arqueológico de uma aldeia circular (Gomes 2005). De modo similar, 

o já mencionado sítio Bianco (Alto Taquari) apresenta altas concentrações cerâmicas, 

mapeadas na superfície, dispostas em formato anelar, sendo interpretadas como áreas 

de descarte – refugo secundário. As baixas concentrações na parte central do anel e na 

sua extremidade sul indicariam que estas constituíram áreas de circulação (Araújo 

2002:19). 
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Da mesma forma, dados etnográficos mostram que as concentrações de 

vestígios materiais se localizam principalmente em áreas de refugo secundário. Entre 

os Asurini, Xikrin e Yawalapití do Xingu, assim como entre os Canella do Ponto 

(Maranhão), as áreas domésticas e públicas são mantidas limpas. No caso dos Xikrin, 

Yawalapiti e Canella de Ponto, que vivem em aldeias circulares, as áreas de lixo se 

encontram detrás de suas casas. Nas aldeias dos Xikrin e dos Canella do Ponto, estas 

áreas formam um circulo de deposição de vestígios, configurando um anel de lixo 

entre a aldeia e a mata (Myers 1981:51; Silva 2000:127). Por outro lado, entre os 

Asurini, as áreas de lixo se distribuem aleatoriamente, localizando-se na periferia da 

aldeia, atrás das áreas de atividades domésticas, de forma mais concentrada em locais 

específicos, e também no pátio entre as casas (Silva 2000:126).  

Quanto à relação mais específica entre unidade doméstica e áreas de descarte, 

os dados etnográficos mostram que o lixo pode ser descartado tanto em áreas 

subjacentes à casa (Xikrin), quanto no terreno detrás da casa (Yalawapití), ou em 

áreas próximas ao setor da aldeia em que se localiza a casa (Asurini) (Silva 2000:127; 

Sá 1983:116). A distribuição espacial dos refugos secundários domésticos nas aldeias 

circulares variará de acordo com o número de unidades domésticas que as 

conformam. A aldeia dos Canella do Ponto tem 31 casas, e suas áreas de lixo 

conformam um anel detrás das casas, enquanto que a aldeia dos Yawalapití tem 

apenas 7 casas e, diferentemente dos Canella, suas áreas de lixo estão mais 

distanciadas umas das outras, o que arqueologicamente facilita a localização de uma 

área de lixo específica e da casa que a produziu.  

              
                     Figura 3.5 – Aldeia Yawalapití (julho de 1978). Fonte: Sá 1983 
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As concentrações cerâmicas do sítio Osvaldo se encontram separadas por 

espaços intervalares aparentemente regulares e relativamente grandes, com pelo 

menos 50 metros de distância. Essa conformação sugere, com base no caso dos 

Yawalapití apresentado acima, que no sítio Osvaldo teria havido um número 

relativamente baixo de casas. 

Neste sentido, a partir da distribuição espacial das concentrações cerâmicas e 

das analogias etnográficas realizadas, podemos propor que as sete concentrações 

cerâmicas identificadas no sítio Osvaldo se formaram principalmente por atividades 

de descarte de unidades residenciais específicas ou de grupos destas. Outras 

características apóiam esta hipótese, como a localização de quatro das concentrações 

cerâmicas nos pontos cardeais (ver Mapa 3.2). Em vários grupos indígenas, como os 

Bororo (Crocker 1976), Enawene-Nawe (M. Silva 1998), Yawalapití (Sá 1983), 

Kuikuro (Heckenberger 2005), entre outros, as unidades residenciais se dispõem 

tendo como referência os pontos cardeais. Os personagens de maior prestígio, como 

chefes hereditários, vivem em casas posicionadas em pontos-chave ao redor da praça, 

em direções cardeais, e outras casas se posicionam em relação a estas casas principais, 

em áreas adjacentes ao redor da praça ou atrás da casa de um chefe (Heckenberger et 

al 1999). No caso dos Kuikuro (Alto Xingu), por exemplo, as duas casas principais da 

aldeia (a casa do chefe e sua família, que se destaca por ser a mais grande e mais bem 

acabada, e a casa do grupo de parentes ascendentes da linhagem chefal) são 

construídas no eixo Norte-Sul. Este alinhamento, juntamente com a passagem do sol, 

dominam a organização espacial da aldeia (Heckenberger 2002).   

Na direção Norte do sítio Osvaldo se localiza a Concentração 1, a qual se 

destaca em relação às demais por seu tamanho73 e por situar-se na área mais elevada 

do assentamento. Estas características nos poderiam indicar que a Concentração 1 

corresponde a um refugo secundário formado pelas atividades de descarte de algum 

segmento social diferenciado, possivelmente de maior prestígio, na organização social 

da aldeia. 

Por outro lado, retomando a discussão sobre o tipo de refugo que formou as 

concentrações cerâmicas, vemos pelas explicações anteriores que estas devem ter se 

formado principalmente por refugo secundário. No entanto, as variabilidades internas 

                                                 
73 Pudemos estimar as dimensões principalmente das Concentrações 1 e 3, que foram melhor 
mapeadas. Na Concentração 1, a maior quantidade de fragmentos cerâmicos distribuídos em uma área 
maior, em relação às demais Concentrações, poderia indicar maior descarte realizado por um maior 
número de pessoas, ou por um excesso de produção e/ou posse de vasilhas cerâmicas. 
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que as concentrações apresentam poderiam mostrar diferenças quanto ao caráter 

destes refugos. Partes de algumas concentrações cerâmicas estão associadas a baixa 

profundidade de terra preta. Este fato abre a possibilidade de propormos algumas 

hipóteses: é possível que tenham existido diferentes tipos de refugos secundários; ou 

que estes foram ampliados em diferentes momentos; ou ainda, que as concentrações 

cerâmicas foram formadas também por refugos primários74. Evidências de refugo 

primário poderiam aparecer nas diferentes áreas internas de cada Concentração, e em 

suas diferentes camadas estratigráficas75. 

Pesquisas arqueológicas mostram que não apenas as áreas de lixeira 

apresentam alta densidade de vestígios, mas também as áreas de residência. No 

Caribe, aldeias circulares Saladóides (500 a.C.) como a do sítio Trants, apresentam 

áreas de residência e áreas de lixo caracterizadas por alta densidade de artefatos, estas 

diferenciando-se da praça central, que apresenta baixa densidade. Análises de solo 

neste sítio mostraram marcadas diferenças entre as áreas domésticas e de lixo em 

relação à “vazia” área central. De modo similar, no Alto Xingu, vestígios de aldeias 

Kuikuro abandonadas há algumas décadas mostram três áreas de macroatividade: uma 

grande praça central, o anel doméstico, e as áreas periféricas de montículos de lixo 

situados detrás das unidades domésticas. A análise do solo reflete claramente essas 

zonas de atividades: as amostras de fosfato evidenciaram o dobro de quantidade nas 

áreas de lixo em relação às áreas de residência, e nestas a quantidade de fosfato é três 

vezes maior do que na área da praça central (Heckenberger e Petersen 1996:380-381). 

Neste sentido, as concentrações de vestígios dentro das áreas das casas 

poderiam denotar lixo que se formou no interior destas e não foi despejado em uma 

área de lixo externa. Na Amazônia equatoriana, se evidenciou a formação de lixo em 

áreas de residência, em alguns casos no piso e em outros abaixo destes76. No primeiro 

caso, relata-se que, apesar da varredura diária, resta um pouco de lixo no chão, o qual, 

                                                 
74 Por exemplo, na Concentração 1, duas sondagens apresentam os valores mais altos 
de quantidade e peso cerâmico, e de profundidade de terra preta – como também sua 
coloração mais escura - e ocorrência cerâmica, o que poderia indicar o seu núcleo 
central, e talvez a área de lixeira dentro desta concentração.  
75 Como se mencionou anteriormente, exemplos deste tipo são encontrados nos sítios Lago Grande e 
Lago do Jacaré. 
76 A maior parte dos povos amazônicos elevam o piso de suas casas para melhorar a 

drenagem.   
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com o passar do tempo, poderia formar concentrações cerâmicas, e principalmente 

terra preta nas áreas de armazenamento (Erickson 2003: 475). 

 

 

   
Figura 3.6 – Vestígios de Aldeia Kuikuro Histórica (ocupada de 1973 a 1983), com 

identificação  

da praça central, unidades domésticas e áreas periféricas de refugo. Fonte: Heckenberger e  

Petersen 1996 

 

 

Outros estudos também mostram que dentro das camadas estratigráficas de 

uma concentração cerâmica se pode observar, com o transcorrer do tempo, mudanças 

no uso desse espaço. No sítio Lago do Jacaré, nas camadas mais antigas de uma 

concentração cerâmica (unidade de escavação 1), se evidenciam marcas de estacas, as 

quais foram interpretadas como evidência de um solo de habitação associado a poucos 

fragmentos cerâmicos. Esse contexto foi definido como refugo primário residual, o 

qual se converteu em área de lixeira com o passar do tempo (Gomes 2005:103). 

Contextos similares são encontrados na Amazônia Central77. 

                                                 
77 Contextos similares são encontrados no Lago Grande (Amazônia Central): nas camadas mais antigas 
das unidades N508E596 e N443E618, localizadas no topo de um dos montículos de lixeira, se 
evidenciou uma feição que foi interpretada como o buraco de um poste de uma estrutura de habitação. 



 56 

Consideramos, pelos exemplos expostos, que existe a possibilidade de que 

partes internas de cada concentração cerâmica do sítio Osvaldo estejam formadas por 

refugo primário, o que indicaria áreas de residência. No entanto, não temos evidências 

que confirmem esta hipótese, tal como as marcas de poste encontradas nos sítios Lago 

Grande, Lago do Limão e Lago do Jacaré, ou outros tipos de evidências como as que 

se encontram em sítios amplamente estudados do Brasil Central78.  

A maneira de síntese, podemos propor hipoteticamente que as concentrações 

cerâmicas do sítio Osvaldo seriam formadas principalmente por refugo secundário, e 

que cada Concentração corresponderia possivelmente à lixeira de uma unidade 

residencial, ou talvez a um grupo destas. Neste sentido, a Concentração 1 poderia 

constituir a lixeira de um segmento social diferenciado, de maior prestígio dentro da 

aldeia. Por outro lado, o espaço central, circunscrito entre as concentrações cerâmicas, 

constituiria um espaço público, possivelmente uma praça, o que seria o correlato 

arqueológico de uma aldeia circular no setor B do sítio.   

 

 

3.4.2. Os Setores A e C 

 

A baixa amostragem proveniente destes setores dificulta as inferências sobre o 

seu caráter e sobre sua relação com o assentamento identificado no setor B. Tanto o 

setor A quanto o setor C podem ter sido possivelmente áreas periféricas deste 

                                                                                                                                            
Isso que levou a considerar que a área desse montículo não foi usada sempre como área de descarte 
(Donatti 2003:68). 
 
78 Nesta regiões, as concentrações cerâmicas associadas a um solo preto e dispostas 
em forma de anel, são interpretadas como refugo primário de unidades residenciais. 
Isso se verificaria pelas semelhanças que há entre as Concentrações - com relação a 
tamanho, forma e natureza da deposição, quadro de artefatos associados a atividades 
domésticas cotidianas, presença de estruturas de fogueira, e abundante material 
orgânico - em associação a outras evidências arqueológicas que expressam a presença 
simultânea de atividades múltiplas, assim como pela ausência de unidades espaciais 
associáveis a estas concentrações que possam ser identificadas como espaços 
residenciais dos quais dependessem (Wust 1983).  No espaço interno que 
circunscrevem estas concentrações cerâmicas aparece em alguns sítios baixa 
densidade cerâmica, e em outros não há nenhum tipo de evidência. Estes espaços são 
interpretados, mediante analogias etnográficas, como uma praça central de caráter 
cerimonial (Wust 1983; Wust e Carvalho 1996; Viana 1996).  
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assentamento, já que, além da proximidade espacial, se localizam em áreas 

estratégicas para defesa ou atividades produtivas como a pesca. 

 O espaço entre os setores A e B também pode ter sido utilizado para 

atividades produtivas. As amostras de sedimento coletadas nesta região indicam uma 

coloração próxima ao “Brown”, que podemos considerar como “terra mulata” esta 

considerada como vestígio de agricultura no passado (Woods & McCann 1999).  

Por outro lado, como apontamos anteriormente, a distância entre os setores A e 

B do sítio Osvaldo se aproxima às distâncias que há entre este e outros sítios do Lago 

do Limão, o que nos leva a considerar a hipótese de que nestes dois setores se tenham 

desenvolvido ocupações diferentes, ou talvez ainda uma reocupação de uma área 

periférica do assentamento do setor B. Esta questão poderá ser definida quando 

tenhamos dados concretos para saber se estes setores são contemporâneos ou não.  

A análise de perfil e curvas de nível, aparentemente corroboraria esta hipótese, 

já que no setor A se evidenciou elevações do terreno, que possivelmente seriam 

montículos artificiais, os quais não aparecem nas Concentrações definidas no setor B. 

As sondagens e tradagens que foram realizadas nessas elevações e nas áreas próximas 

evidenciaram uma quantidade cerâmica maior em relação às demais partes deste setor. 

No setor B, como comentamos anteriormente, também existem três pequenas 

elevações. Apenas uma tradagem atinge a periferia de um destes montículos, 

apresentando quantidade de cerâmica alta 79. Se juntamente com esses dados levamos 

em conta que na área dos arredores do Lago do Limão diversos sítios apresentam 

montículos artificiais e reocupações, acreditamos que é possível que estas tenham 

ocorrido também no sítio Osvaldo.  

A análise do material cerâmico e do padrão composicional do sítio, 

apresentado no seguinte capitulo, busca testar a validade das hipóteses formuladas 

nesta discussão.  

 

 

 

 

 
                                                 
79 A possível reocupação no setor B estaria restrita a uma área pequena, talvez restringida a essas 
elevações, já que o formato do assentamento não foi notoriamente modificado e continua sendo 
evidente.  
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3.5. Análise das Datações Radiocarbônicas 

 

No trabalho de campo do sítio foram coletadas 19 amostras de carvão para 

datar, sendo 15 provenientes da unidade de escavação S710 E1966 (Concentração 1), 

02 da sondagem S845 E1921 (Concentração 2), 01 da sondagem S845 E2046 

(Concentração 5) e 01 da sondagem S700 E1895 (Concentração 7). Os resultados das 

datações podem ser observados na Tabela 3.3 e no Gráfico 3.1. 

 

Amostra (PN)80 
Proveniência 

Prof.(cm) Data (1δ) Nº lab 

497 S710 E1966  4181 1550±40 BP Beta 143608 

498 S710 E1966  4182 1290±30 BP Beta 143609 

499 S710 E1966  3583 1370±40 BP Beta 143610 

234 S710 E1966  34 1730±90 BP Beta 143611 

248 S710 E1966 36 1330±40 BP Beta 143612 

362 S710 E1966  45 1290±40 BP Beta 143613 

368 S710 E1966  42 1360±50 BP Beta 143614 

167 S710 E1966  54 1440±70 BP Beta 143615 

170 S710 E1966  50-6084 1350±30 BP Beta 143616 

435 S710 E1966  61 1340±40 BP Beta 143617 

505 S710 E1966  66 1350±40 BP Beta 143618 

456 S710 E1966  73 1320±60 BP Beta 143619 

457 S710 E1966  76 1310±40 BP Beta 143620 

471 S710 E1966  80-9085 1980±80 BP Beta 143621 

474 S710 E1966  90-10086 2120±40 BP Beta 143622 

267 S845 E1921 SE  50-6087 1740±30 BP Beta 143624 

270 S845 E1921 SE  60-7088 1260±30 BP Beta 143623 

581 S845 E2046 SE  40-43 1100±40 BP Beta 143626 

332 S700 E1895 SE  20-30 1350±40 BP Beta 143627 

Tabela 3.3 - Dações Radiocarbônicas (não calibradas) Obtidas na Escavação do Sítio 

Osvaldo (agosto de 1999) 

                                                 
80 Todas as amostras são de fragmentos de carvão 
81  perfil 
82  perfil 
83  perfil 
84  associado à fragmento diagnóstico  
85  peneira 
86  peneira 
87  peneira 
88  peneira 



 59 

DATAÇÕES (anos AP) -  Sítio Osvaldo
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  Gráfico 3.1      Legenda: 14 - sondagem S845 E2046;  9 - sondagem S845E 1921;   

                          29 - unidade S710 E1966; 30 - sondagem S700 E1895 

                       

     

A partir da análise das datações, Neves (2000) propõe que a ocupação do sítio 

Osvaldo tenha sido durante o final do século VII e o início do século VIII da era 

Cristã, com duração de uma ou duas gerações.  Partindo dessa proposta, fizemos uma 

análise na qual, como já indicado no projeto de mestrado (Chirinos 2003), se 

observaram algumas diferenças, que foram a base para a presente análise.  

Se relacionarmos as datações com os níveis de profundidade de onde foram 

tomadas, notamos que estas não mostram uma seqüência cronológica. As amostras de 

carvões parecem estar misturadas entre os níveis; diversos processos, principalmente, 

pós-deposicionais podem ser a causa desta situação. Como se observa no Gráfico 3.1, 

a maioria das datações da unidade de escavação mostra a data de 1350 anos AP (sem 

calibrar) - há seis datações da unidade e uma de uma sondagem (S700 E1895), que 

respaldam esta data. Há também uma outra data recorrente, que é a de 1290 anos AP 

(sem calibrar) - há quatro datações da unidade e uma da sondagem S845 E1921 que 

respaldam esta data.  

A partir dessas datações, se pode pensar que a ocupação do sítio foi de meados 

do séc. VII a inícios do séc. VIII a.C.. No entanto, cinco datações dentro da mesma 

unidade de escavação e uma de uma sondagem (S845 E1921), mostram datas bastante 
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mais antigas que vão desde 1440 AP até 2120 AP (sem calibrar). Nas análises 

anteriores, estas datas foram consideradas sob suspeita ou descartadas (Neves 2000)89. 

Para nossa análise estas datas sugerem que a ocupação pode ser mais antiga. 

 Se correlacionamos as datações com os níveis da unidade de escavação de 

onde foram tomadas as amostras (ver Tabela 3.3), notamos que as 10 datações que 

respaldam as datas de 1350 a 1290 AP se encontram entre os níveis 30 e 70 cm. Se 

correlacionamos esse intervalo dos níveis com o perfil da unidade de escavação (ver 

Figura 3.3) temos que esses são justamente os níveis (a partir dos 70 cm) onde 

aparece a terra preta mais escura90. A densidade cerâmica da unidade indica que no 

nível de 60-70 cm, o material cerâmico se triplica em relação ao nível mais profundo 

de 70-80 cm (Pinto Lima 2004: 46), como mostra o Gráfico 3.2. Isso pode significar 

que aproximadamente aos 70 cm de profundidade se estaria desenvolvendo a 

ocupação mais intensa do sítio Osvaldo. Talvez devido a isso existam mais carvões 

nesse intervalo de níveis da ocupação, os quais em sua maioria mostram o intervalo de 

datações de 1350-1290 AP. 
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               Gráfico 3.2. Fonte: Pinto Lima 2004 

 

 

                                                 
89  Nesta análise, apenas a datação mais recente de 1100 + AP da sondagem S845 E2046, é colocada 
sob suspeita, devido a que não apresenta nehuma outra datação que a respalde, mostrando 160 anos de 
diferença em relação às outras datas recentes.   
90   Como se mencionou anteriormente, por terra preta mais escura nos referimos a 10YR 2/1 black. 
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 Na sondagem S700 E1895 se tem a datação de 1350 AP (não calibrada) de 

uma amostra de carvão tomada no nível 20-30 cm. É nesse nível que aparece a terra 

preta mais escura (10YR black) e em que a quantidade cerâmica aumenta 11 vezes 

em relação ao nível anterior mais profundo. Esse aumento dos fragmentos cerâmicos, 

juntamente com aparecimento da terra preta mais escura, ocorre de igual forma na 

sondagem S700 E1945 no nível 30-40 cm, assim como na sondagem S701 E1995 no 

nível 20-30 cm, e na sondagem S845 E1870 no nível 40-5091 (ver Gráficos 3.3 a 3.6).  

Com os dados apresentados, pensamos que se pode sustentar a hipótese de que 

a partir do ano 630 d.C. (1350 AP) se intensifica o uso de produtos orgânicos na 

aldeia, intensificação relacionada talvez a um crescimento populacional, e 

corroborada pelo aparecimento da terra preta mais escura e pelo aumento da 

quantidade de material cerâmico. Este parece ser um fenômeno regional, já que é 

aproximadamente a partir desta época que aparece a maior quantidade de sítios com 

depósitos profundos de terra preta. 
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91   A informação dos níveis onde está a terra preta mais escura 10 YR 2/1 Black foi tomada dos perfis 
das sondagens (ver perfis das sondagens em Anexo 2). 
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           Gráfico 3.4 
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           Gráfico 3.5 
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             Gráfico 3.6 

 

 

Por outro lado, antes dessa ocupação mais intensa, temos 20 cm de ocupação 

prévia, como se observa nos níveis mais profundos da unidade S710 E1966. Esta 

ocupação, menos intensa e da mesma afiliação cultural (como se demonstra no item 

4.3 do Capítulo 4), poderia indicar que a ocupação do sítio é mais antiga do que se 

pensava inicialmente. Se, a partir da unidade de escavação, temos que em 60 anos 

(1350-1290 AP) se formaram 50 cm de terra preta, e se considerarmos esta mesma 

relação para as camadas mais profundas e mais claras, poderíamos sugerir que os 20 

cm mais profundos, se teriam formado em aproximadamente 24 anos. No entanto, 

como se sabe, os depósitos de terra preta são resultado de ocupações mais intensas e, 

portanto, o tempo necessário para sua formação deve ser menor, sendo a formação dos 

20 cm mais profundos provavelmente mais lenta. Em uma área de lixo Shipibo, na 

Amazônia peruana, escavada por Lathrap em 1956, tinha-se uma profundidade média 
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de 2 polegadas de sedimento formada em 35 anos de ocupação (Myers 1981). 

Tentando calcular uma estimativa, podemos extrapolar esses dados para nosso sítio, 

onde teríamos que os 20 cm de ocupação se puderam formar em aproximadamente 

138 anos; ou seja, podemos sugerir para o sítio uma antiguidade de 1488 AP (ou 512 

d.C.).   

Como se mostrou na parte inicial desta análise, temos seis datações mais 

antigas, que recuam o tempo de 1350 anos AP para a ocupação do sítio. Estas vão 

dentro do intervalo de 1440 a 2120 AP (não calibradas). Consideramos que a data 

estimada fica dentro da parte mais recente desse intervalo, o que pode respaldar sua 

proposta. 

Acreditamos que, com os dados apresentados, podemos propor que 

provavelmente a ocupação do Sítio Osvaldo tenha começado aproximadamente no 

início do Século VI a.C., tendo fim entre o início e meados do Século VIII a.C. 

Por outro lado, consideramos que as datações da unidade, correlacionadas com 

as datações de 1350+-40 e de 1260 + 30 AP da sondagem S700 E1895 e da sondagem 

S845 E1921, respectivamente, nos indicam contemporaneidade da Concentração 1 

com as Concentrações 7 e 2, ou seja, estas constituem áreas de lixo separadas entre si 

e contemporâneas, o que podemos considerar como mais uma evidência da existência 

pretérita de uma aldeia circular no Sítio Osvaldo.  

A profundidade dos depósitos dos vestígios varia entre as concentrações 

cerâmicas. Pensamos que os depósitos mais profundos (presentes nas Concentrações 

1, 4, 5, 6) podem indicar maior antiguidade. Em todas as Concentrações, os 10 ou 20 

cm mais profundos aparecem associados a camadas claras de sedimento, com pouca 

cerâmica, e nos níveis posteriores aparece a terra preta, com o aumento significativo 

da cerâmica. Neste sentido, a similitude das características dos níveis mais profundos 

parece indicar que no inicialmente o descarte de matéria orgânica e cerâmica em cada 

Concentração foi menos intenso e este foi aumentando gradualmente com o passar do 

tempo. Este fato poderia estar relacionado ao começo da ocupação nas áreas 

adjacentes a cada Concentração, ou seja, as unidades residenciais devem ter se 

estabelecido em diferentes momentos92, passando por um processo similar de acúmulo 

                                                 
92 Dados etnográficos corroboram este processo. No começo da constituição da aldeia 
Yawalapití (Alto Xingu), se construiu primeiramente uma única casa, a qual abrigava 
todo o grupo, e aos poucos foram sendo construídas as outras seis casas que 
conformam a aldeia (Sá 1983).   
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de descarte nas Concentrações.  

Consideramos que estas propostas vão além da definição da antiguidade do 

sítio, podendo servir também para tratar de outros problemas, como o 

desenvolvimento interno do sítio Osvaldo e a questão da formação da terra preta, cuja 

origem e tempo de formação estão ainda em debate (Neves 2000). Diferentes 

investigações mostram que a formação de terra preta é lenta: Smith (1980) estima 

uma proporção de acúmulo de terra preta de 1 cm por 10 anos; Neves (2003) estima, 

para o sítio Lago Grande, 100 anos para a formação de 40 cm de terra preta, ou 0,4 

cm por ano; no Alto Xingu uma profundidade de 40-50 cm de terra preta se formou 

em 700 anos, ou 0,06 a 0,07 cm de acúmulo anual  (Erickson 2003:483). Podemos 

dizer que para o Sítio Osvaldo, se formou 0,8 cm de terra preta por ano. Essa 

proporção é próxima à proposta de Neves para o sítio Lago Grande, o que poderia 

mostrar uma recorrência do tempo de formação da terra preta em áreas de terra firme 

da Amazônia Central. 

Por outro lado, na região do Lago do Limão e Lago Grande, os dois sítios de 

maiores dimensões em extensão e profundidade são Osvaldo e Lago Grande. A 

análise das datações mostra que ambos têm ocupações de mais de 200 anos, e que 

aparentemente foram contemporâneos durante poucos anos, na parte final da 

ocupação do sítio Osvaldo – como indica uma das datações mais recentes de 1260 + 

30 AP - e na parte inicial da ocupação do sítio Lago Grande – como indica sua 

datação mais antiga de 1260 + 40 AP (Donatti 2003: 69).  
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CAPÍTULO 4 

 

A ANÁLISE DO MATERIAL CERÂMICO:  

DEFININDO A AFILIAÇÃO CULTURAL E O PADRÃO COMPOSICIONAL 

 DO SÍTIO OSVALDO 

 

 

Objetivos e pressupostos 

 

 Como parte da análise intra-sítio, o material cerâmico proveniente das 

sondagens e tradagens foi analisado quantitativamente e qualitativamente, tendo por 

objetivos principais, além de sua caracterização geral, a definição da afiliação cultural 

e do padrão composicional do sítio Osvaldo.     

 O método analítico empregado para a análise cerâmica se baseou nas 

diferentes etapas do processo de produção da cerâmica, agregando-as em categorias 

de atributos. Visou-se assim um enfoque no entendimento da dinâmica 

comportamental subjacente aos sistemas tecnológicos, considerando-os como 

resultado de ações promovidas pelos sujeitos durante o processo de produção, uso, 

reuso e descarte dos artefatos. Entende-se que tais ações se pautam por escolhas 

específicas (tanto de ordem prática quanto simbólica).   

A definição das fases cerâmicas presentes no sítio, com base na análise dos 

atributos tecnológicos, parte da concepção de que a dinâmica comportamental - 

expressa nas características tecnológicas de um conjunto de artefatos - se encontra 

inserida em um determinado sistema social. Dessa maneira, a presença de certos 

atributos tecnológicos, bem como as variações de suas freqüências, deve remeter a 

escolhas não só individuais, mas principalmente a escolhas socialmente orientadas. 

 A análise do padrão composicional do sítio, apresentada na última parte deste 

capítulo, busca evidenciar semelhanças e diferenças do material cerâmico em relação 

às áreas de concentração cerâmica do sítio. Dessa maneira, pretende-se corroborar as 

hipóteses apresentadas no capítulo anterior.  
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Procedimentos 

 

 Como mencionamos no Capítulo 3, todo o material coletado em campo foi 

lavado e triado, separando os fragmentos nas seguintes categorias: bordas, bases, 

paredes decoradas, paredes sem decoração e bolotas de argila. Os fragmentos foram 

contados e pesados por categoria, por nível e por sondagem/tradagem. Contabilizou-

se um total de 17.660 fragmentos. Após o registro dos dados quantitativos, realizou 

uma segunda triagem, separando os materiais a serem efetivamente analisados. 

Selecionaram-se os fragmentos diagnósticos capazes de fornecer dados para uma 

caracterização da cerâmica do sítio - fragmentos que se apresentaram boas condições 

de análise (maiores que 2 cm e com as formas relativamente bem preservadas). 

 A análise dos fragmentos diagnósticos selecionados foi realizada a partir da 

definição de presença e ausência de atributos. A ficha que guiou a análise (ver ficha 

de análise cerâmica em Anexo 4) possui a seguinte estrutura: numeração do 

fragmento; proveniência (sítio, sondagem ou tradagem, nível); variáveis métricas 

(comprimento, espessura, espessura do lábio, grau de abertura da borda, diâmetro da 

boca); e variáveis binárias - presença ou ausência de atributos - (antiplástico, técnica 

de manufatura, tipo de queima, características da pasta, tratamento de superfície, 

formas do vaso, formas da borda, decoração do lábio, e tipos de decoração). Tal 

estrutura segue o padrão geral das fichas de análise empregadas dentro do PAC, 

continuamente desenvolvidas a partir de contribuições de diversos pesquisadores. 

Para nosso caso de estudo, outras variáveis foram agregadas na ficha (especificamente 

no que se refere às características da pasta), tendo em vista uma diferenciação entre as 

fases cerâmicas presentes no sítio. Os dados da análise cerâmica foram registrados 

numa planilha do aplicativo Excel, sendo a partir daí processados para análise 

estatística. 

 O processo de análise cerâmica incluiu o registro gráfico, com desenhos dos 

perfis de bordas (indicando a inclinação, o diâmetro de abertura e o tipo de decoração) 

e bases e de fragmentos com decorações plásticas (indicando a presença de engobo ou 

pintura). A partir dos desenhos de perfis das bordas e de informações sobre seus 

diâmetros, foram geradas projeções gráficas das formas das vasilhas. As projeções 

assim obtidas foram organizadas em conjuntos de Formas, tendo por critério as 

diferentes funcionalidades atribuídas às vasilhas, funcionalidades consideradas não só 

em termos formais, mas também em termos de capacidade volumétricas. A partir do 
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método “soma dos cilindros”93 (Rice 1987: 221-222) calculamos os volumes mínimo 

e máximo para cada conjunto de Formas. 

 Os instrumentos de mensuração e análise usados foram: paquímetro, escala de 

semicírculos concêntricos graduados a intervalos de 2 cm, e lupa binocular.  

 

 

4.1.Dados da triagem 

 

Os resultados da triagem dos fragmentos cerâmicos em diferentes categorias 

estão apresentados na Tabela 4.1. Como se observa, os fragmentos não decorados 

constituem a grande maioria do total de fragmentos (81,2%). Em seguida se têm as 

bolotas de argila (que aparecem em grande número, tendo geralmente dimensões 

bastante reduzidas) e as paredes decoradas. As bordas e principalmente as bases 

aparecem em menor quantidade, o que é esperado, uma vez que constituem partes 

especificas e limitadas das vasilhas cerâmicas. As remontagens de peças possíveis 

foram poucas; quando houve, as peças foram coladas e consideradas como um único 

fragmento.  

 

 

Categorias de Fragmento Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Bordas 

Bases 

Paredes Decoradas 

Paredes sem Decoração 

Bolotas de Argila 

651 

167 

1138 

14352 

1352 

3,6 

0,9 

6,4 

81,2 

7,6 

Total 17660 100 

Tabela 4.1 - Freqüência de Categorias de Fragmentos 

 

 

 

 

 

                                                 
93  O volume é calculado por meio da divisão do desenho em faixas horizontais, cujo volume é 
calculado para cada uma delas [V = pi. (R.R).h]. A som de todas as faixas ou cilindros resulta no 
volume total do artefato (Rice 1987: 221-222). 
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4.2.Análise dos Fragmentos Diagnósticos 

 

 Dentre os fragmentos diagnósticos, foram analisadas 502 bordas, 167 bases e 

638 paredes decoradas, totalizando 1307 fragmentos. A seguir apresentamos os dados 

da analise cerâmica a partir dos atributos tecnológicos, decorativos e morfológicos. 

 

 

4.2.1.Atributos Tecnológicos 

 

a) Antiplásticos 

 

 Os antiplásticos constituem elementos minerais ou orgânicos presentes na 

argila que reduzem sua plasticidade. Podem ser elementos já presentes na argila in 

natura ou adicionados propositalmente antes da manufatura e queima. Por evitarem 

uma secagem demasiado rápida, os antiplásticos reduzem o risco de quebra da vasilha 

durante o processo de secagem e queima (Shepard 1956). 

 Na Tabela 4.2 podemos observar que dentre os antiplásticos identificados, o 

cauixí, o mineral (geralmente quartzo) e a hematita aparecem na quase totalidade dos 

fragmentos, sendo o cauixí o elemento preponderante (constituindo mais de 50% dos 

antiplásticos presentes em um fragmento). Em seguida temos o uso de caco moído 

(micro fragmentos cerâmicos), argila, cariapé B e cariapé, todos em menor quantidade 

(não preponderante). 

 O cauixí, comum na cerâmica da região amazônica, consiste em espículas de 

esponjas de água doce. Assim como o cariapé - casca de árvores silicosas – o cauixi é 

classificado por Rye (1981: 34) como bio-sílica, cujas propriedades relacionadas à 

tecnologia de uso conjugam resistência ao choque térmico (desejável para vasilhas 

usadas no fogo) e maior leveza do artefato (que o torna menos propenso a quebra 

devido ao menor impacto na queda). Skibo et al (1989) aponta que o aumento da 

portabilidade das vasilhas por meio da diminuição do peso é uma das vantagens do 

cauixí e cariapé. Por outro lado, esses elementos seriam menos eficientes que o 

tempero mineral no que diz respeito a condução térmica, pois implicam em menor 

aquecimento efetivo das vasilhas. 
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Na Tabela 4.3 vemos as principais associações de antiplásticos. O cauixí 

aparece quase sempre associado a mineral e hematita, os quais possivelmente 

constituem elementos já presentes na argila e mantidos propositalmente pelo artesão. 

Apenas 3 fragmentos não apresentaram cauixí, tendo cariapé, mineral e hematita, e 

estão provavelmente associados à fase Guarita da Tradição Policrômica da Amazônia 

(ver Figura 4.3). Outras associações recorrentes são: cauixi, mineral, hematita (CMH) 

e cariapé B; CMH e argila; e CMH, cariapé B, caco moído e argila.  

As associações de antiplásticos podem apontar a presença de escolhas 

tecnológicas.  Como mostram os estudos etno-arqueológicos de Lathrap e DeBoer 

(1979), a proporção e mistura dos elementos depende do tipo de vasilha a ser 

confeccionada.  

 

 

 

Antiplástico Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Cauixí Preponderante 

Mineral  

Hematita 

Caco Moído 

Argila 

Cariapé tipo B 

Cariapé 

1304 

1287 

1285 

541 

462 

392 

46 

99,7 

98,4 

98,3 

41,3 

35,3 

29,9 

3,5 

Tabela 4.2 - Freqüência de Antiplásticos  
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Antiplásticos Número de 

Fragmentos 

Porcentagem (%) 

Cauixí, Mineral e Hematita (CMH) 

CMH e Cariapé B 

CMH e Argila 

CMH, Cariapé B, Caco Moído e argila 

CMH, Cariapé B e Argila 

CMH e Caco Moído 

CMH, Cariapé B e Caco Moído 

CMH, Caco Moído e Argila 

CMH e Cariapé 

CMH, Cariapé e Argila 

CMH, Cariapé, Cariapé B, Caco Moído, Argila 

CMH, Cariapé e Caco Moído 

CMH, Cariapé e Cariapé B 

Cariapé, mineral e hematite 

CMH, Cariapé B e argila 

CMH, Cariapé, Caco Moído e Argila 

437 

198 

142 

116 

114 

95 

93 

69 

16 

9 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

33,4 

15,1 

10,8 

8,8 

8,7 

7,2 

7,1 

5,2 

1,2 

0,6 

0,3 

0,2 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

Total 1307 100 

Tabela 4.3 - Freqüência de Associações de Antiplásticos 

 

 

b) Freqüência e Dimensões do Cauixí  

 

Na análise da pasta cerâmica pudemos perceber diferenças em relação á 

freqüência e às dimensões do cauixí. As diferenças de freqüência desse antiplástico 

foram medidas com base na escala gráfica de cálculo de porcentagem visual fornecida 

por Ravines (1989: 243). A freqüência do cauixí foi indicada como “alta” (ocupando 

30 % ou mais da superfície) e “baixa” (ocupando 20% ou menos da superfície). Como 

vemos na Tabela 4.4, uma grande maioria de fragmentos apresenta alta freqüência de 

cauixí, mas uma quantidade expressiva de fragmentos apresenta baixa freqüência, 

estando provavelmente associados a características de performance mais específicas. 
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Freqüência do Cauixí Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

30% ou mais 

20% ou menos 

973 

331 

74,6 

25,3 

Total 1304 100 

Tabela 4.4 - Freqüência do Cauixí 

 

As dimensões do cauixí foram definidas a partir de sua medida modal (a mais 

habitual). A análise da pasta na lupa permitiu distinguir entre dois padrões diferentes 

de uso do cauixí: espículas pequenas (de aproximadamente 0,1 mm de comprimento), 

que aparecem geralmente em grande quantidade; e espículas de dimensões maiores 

(de aproximadamente 0,3 mm de comprimento), aparecendo geralmente em 

quantidade menor. Essas associações indicam uma coleta e uso de tipos específicos de 

cauixí. Sua dosagem diferenciada na pasta indica escolhas que visam a determinadas 

características de performance da vasilha a ser manufaturada.  

        

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4.1 e 4.2 – Fotografias da Pasta: cauixí pequeno e em alta freqüência e cauixí grande e em 

baixa freqüência, respectivamente (escala 1: 103). Fotos: Wagner Souza e Silva           

 

 Vemos na Tabela 4.5 que há uma maioria de fragmentos com cauixí pequeno, 

mas há também uma grande quantidade de fragmentos com cauixi grande. 

 

Dimensões do Cauixí Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Cauixi pequeno 

Cauixi grande 

774 

530 

59,3 

40,7 

Total 1304 100 

Tabela 4.5 - Freqüência de Dimensões do Cauixí 
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c) Técnica de Manufatura 

 

   As técnicas de manufatura identificadas no material cerâmico foram: 

roletagem (sobreposição de roletes de pasta em sentido circular para elaboração das 

paredes do vaso), modelagem (manufatura da cerâmica a mão livre, modelando-se 

uma massa de argila da forma desejada), e moldagem (manufatura a partir de um 

molde). 

 Na Tabela 4.6 podemos observar que a técnica de roletagem é preponderante, 

o que é de se esperar, uma vez que as paredes das vasilhas são quase sempre feitas por 

essa técnica. A modelagem, que aparece em segundo lugar, é usada geralmente para a 

manufatura de apêndices e adornos. Também se usou o modelado na elaboração de 

algumas bases, dados etnográficos mostram o uso dessa técnica para bases (Chirinos 

et. al. 2005). A moldagem, por sua vez, é usada principalmente para a manufatura de 

bases de assadores (grandes vasilhas rasas, usadas para assar ou tostar a farinha de 

mandioca), pressionando-se a argila contra uma superfície plana. 

As associações de roletagem e moldagem e de roletagem e modelagem 

expressam fragmentos em que se tem a junção da base com a parede e da parede com 

motivos decorativos moldados, respectivamente. 

 

 

Técnica de Manufatura Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Roletagem 

Moldagem 

Roletagem e Modelagem 

Roletagem e Moldagem 

Modelagem 

1026 

98 

84 

57 

42 

78,5 

7,4 

6,4 

4,3 

3,2 

Total 1307 100 

Tabela 4.6 - Freqüência de Técnicas de Manufatura  
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d) Queima 

 

 A queima constitui um processo físico-químico responsável por fornecer à 

argila as características da cerâmica como dureza, porosidade e coloração. A 

quantidade de ar disponível para a queima do combustível do fogo determina em 

grande parte a coloração final da argila: uma quantidade insuficiente de oxigênio 

produz condições redutoras e resulta em uma argila de coloração escura; por outro 

lado, em uma queima onde o ar circula livremente se tem condições oxidantes, e uma 

cerâmica de coloração clara como resultado (Ravines 1989: 245-246). Muitos 

fragmentos apresentam variações na coloração da pasta, indicando tanto ambientes 

oxidantes quanto redutores. Essas variações dependem do posicionamento do pote na 

fogueira, bem como o tipo de fogueira e da temperatura alcançada.  

 Como vemos na Tabela 4.7, temos uma maioria de fragmentos 

com pasta clara (48,5%), que sugerem uma queima oxidante. Em 

seguida temos a pasta “sanduíche”, que se caracteriza por um núcleo 

escuro e superfícies externa e interna claras. Segundo Ravines, essas 

característ icas são resultantes de um equilíbrio de atmosfera oxidante 

interna e externa, com fogo baixo e constante, mas cuja temperatura 

não chegou a provocar a fuga de partículas carbônicas do núcleo, 

mantendo-o escuro.  Em menor proporção, temos fragmentos de 

coloração escura (9,7%), clara externa e escura interna (7,8%) e escura 

externa e clara interna (5,5%), sugerindo queima redutora,  oxidante 

externa-redutora interna e redutora externa-oxidante interna,  

respectivamente. 

 

Coloração da Pasta Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Pasta clara 

Pasta Sanduíche 

Pasta escura 

Pasta clara externa escura interna 

Pasta escura externa clara interna 

634 

372 

127 

102 

72 

48,5 

28,4 

9,7 

7,8 

5,5 

Total 1307 100 

Tabela 4.7 - Freqüência de Coloração da Pasta 
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e) Porosidade da Pasta  

 

 O grau de porosidade da pasta expressa a relação existente entre os espaços 

vazios e as massas que constituem o material cerâmico, incidindo em permeabilidade 

ou impermeabilidade da vasilha (Ravines 1989: 242). A variação da porosidade foi 

indicada como “compacta”, “ligeiramente porosa”, e “porosa”. Em nossa analise 

pudemos perceber que uma maior porosidade implica geralmente em maior desgaste 

da peca. 

 Na Tabela 4.8 podemos ver que a maioria dos fragmentos pode ser classificada 

como levemente porosa, seguido em menor proporção por fragmentos compactos e 

uma pequena quantidade de fragmentos porosos. 

 

Grau de Porosidade Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Levemente porosa 

Compacta 

Porosa 

771 

411 

125 

58,9 

31,4 

9,6 

Total 1307 100 

Tabela 4.8 - Freqüência de Grau de Porosidade da Pasta 

 

 

f) Dureza da Pasta 

 

 A análise da dureza da pasta é realizada na superfície externa do fragmento. 

Essa variável representa a consistência que adquire a cerâmica por conta do processo 

de queima, estando também relacionada ao grau de porosidade e à composição, 

distribuição e medida dos grãos de antiplástico (Orton et al 1997: 159). Com base na 

escala de Mohs, indicamos os fragmentos com dureza de índice 2 (“facilmente 

riscáveis com a unha”) e 2,5 (“dificilmente riscáveis com a unha”) (Ravines 1989: 

247-248).  

 Os dados da Tabela 4.9 mostram que uma grande maioria de fragmentos 

apresenta coeficiente de dureza 2,5, sendo uma minoria os fragmentos de coeficiente 

2,0, que apresentam uma pasta mais “macia” ao atrito da unha. 
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Coeficiente de Dureza Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

2,5  

2,0  

931 

376 

71,2 

28,7 

Total 1307 100 

Tabela 4.9 - Freqüência de Coeficiente de Dureza da Pasta  

 

 

g) Som 

 

 Com base na tabela apresentada por Ravines (1989: 248), analisamos o tipo de 

som emitido pelo fragmento cerâmico quanto golpeado levemente contra uma 

superfície compacta. A aplicação de tal variável se deu por conta do característico 

som claro que os fragmentos associados a fase Paredão em geral emitem quando 

golpeados, e que contrastam com o som em geral mais surdo entre os fragmentos da 

fase Manacapuru (ver item 4.3.2 sobre características da pasta segundo as fases 

culturais). Segundo Ravines, o som está relacionado ao grau de porosidade, a presença 

ou não de deformação na peça, a coloração e  a temperatura da queima. Indicamos a 

variável som como “surdo”, “claro” e “muito claro”. 

Podemos observar na Tabela 4.10 que uma maioria de fragmentos apresenta 

som surdo, seguida em proporção próxima por fragmentos de som claro, e uma 

pequena proporção de fragmentos de som muito claro. 

 

 

Tipo de Ssom Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Surdo 

Claro 

Muito claro 

626 

612 

69 

47,8 

46,8 

5,2 

Total 1307 100 

Tabela 4.10 - Freqüência de Tipo de Som  
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h) Coloração da Argila 

 

 A coloração da argila é observada na superfície e no núcleo da cerâmica. 

Denominamos a coloração a partir daquela preponderante em cada fragmento. Esta 

variável depende tanto do tipo de argila empregado quanto do tipo de queima. A 

atmosfera oxidante e o fogo intenso produzem, de acordo com a argila, as colorações 

vermelho, laranja e branco. As atmosferas redutoras produzem diferentes tons de 

cinza, e um fogo mais baixo pode produzir a coloração marrom (Ravines 1989: 253). 

Com base no critério apresentado por Machado (2005: 260-261) para a análise 

cerâmica do sítio Hatahara, também na Amazônia Central, diferenciamos 5 colorações 

de argila: branca, laranja A, laranja B, vermelha e marrom/acinzentada. A 

denominação laranja B indica uma coloração de laranja vivo, característica de 

vasilhas associadas à fase Paredão. A denominação laranja A inclui todas as demais 

variações do tom. 

 Observamos que as colorações de laranja A constituem maioria, seguida por 

marrom/acinzentada e branca em proporções menores e vermelha e laranja B em 

minoria.  

 

Coloração da Argila Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Laranja A 

Marrom/acinzentada 

Branca 

Vermelha 

Laranja tipo B 

584 

296 

250 

107 

70 

44,6 

22,6 

19,1 

8,1 

5,3 

Total 1307 100 

Tabela 4.11 - Freqüência de Coloração da Argila  

 

 

i) Tratamento de Superfície 

 

 Os tratamentos de superfície presentes nos fragmentos cerâmicos são definidos 

como alisamento, polimento e aplicação de resina vegetal. O primeiro consiste na 

nivelação da superfície cerâmica, e é feito na vasilha ainda úmida, com as mãos ou 

com algum instrumento. O segundo é feito por procedimentos semelhantes, mas sobre 

a vasilha já seca, com a utilização de instrumentos arredondados, e produz uma 
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superfície ainda mais lisa. A resina vegetal, por sua vez, é aplicada sobre a superfície, 

tanto com uma função estética, dando brilho a superfície e protegendo a decoração 

pintada, quanto com uma função prática, impermeabilizando a superfície da vasilha 

(Machado 2005). 

  Como se observa na Tabela 4.12, a quase totalidade dos fragmentos apresenta 

alisamento interno e externo, sendo esse o único tratamento de superfície presente na 

maioria dos fragmentos (58,1%). Além do alisamento, 12,2% apresentam polimento 

interno e externo, seguidos em proporção próxima por fragmentos com polimento 

apenas externo (11,4%) e polimento apenas interno (10,5%). Os fragmentos com 

resina aparecem em pequena proporção, geralmente associados a polimento interno e 

externo (2,9%). 

 

Tratamento de Superfície Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Alisamento interno e externo 

Alisameto, polimento interno e externo 

Alisamento e polimento externo 

Alisamento e polimento interno 

Alisamento, polimento e resina 

Alisamento e resina 

Alisamento, polimento ext. e resina 

Alisamento, polimento int. e resina 

760 

160 

149 

138 

38 

29 

19 

14 

58,1 

12,2 

11,4 

10,5 

2,9 

2,2 

1,4 

1,0 

Total 1307 100 

Tabela 4.12 - Freqüência de Associações de Tratamentos de Superfície 

 

 

4.2.2.Atributos Decorativos 

 

a) Decoração Plástica 

 

 A decoração plástica esta presente em 41,8% dos fragmentos analisados, 

localizando-se principalmente na superfície externa da vasilha (31,2%), conforme se 

observa na Tabela 4.13. A forma das vasilhas se relaciona a esses dados, uma vez que 

vasilhas de forma fechada sempre limitam a decoração à superfície externa, enquanto 

que vasilhas abertas podem ter decoração em qualquer uma ou e ambas as superfícies. 
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Vemos que uma pequena minoria (2,9%) apresenta um grau de decoração maior, com 

elementos plásticos nas superfícies externa e interna. 

 

Decoração Plástica Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Ausente 

Decoração Externa 

Decoração Interna 

Decoração Interna e Externa 

761 

409 

98 

39 

58,2 

31,2 

7,4 

2,9 

Total 1307 100 

Tabela 4.13 - Freqüência e Localização de Decoração Plástica  

 

 

 Quanto aos tipos de decoração plástica, identificamos incisões (sulcos feitos 

sobre a superfície da cerâmica úmida, por meio de instrumentos de diferentes 

formatos e dimensões); acanalados (canais alongados, geralmente mais largos do que 

as incisões, feitos pela retirada de uma faixa da argila da superfície do vaso com um 

instrumento); ponteado (decoração feita com instrumento pontiagudo, deixando 

marcas independentes na superfície, geralmente nos lábios e modelados); ungulado 

(incisões produzidas pelas unhas, aplicadas na superfície do lábio); escovado (textura 

rugosa da superfície, com diversos sulcos, obtidos por meio de instrumento de 

múltiplas pontas); e digitado (marcas deixadas pela fixação das extremidades dos 

dedos na superfície da cerâmica). Além dessas técnicas decorativas, identificamos 

elementos modelados que podem ser tanto decorativos quanto práticos (tendo, por 

exemplo, a função de suporte), e que geralmente combinam diferentes técnicas 

decorativas. São eles: flange labial (expansão da borda, formando uma faixa larga ao 

redor da boca da vasilha, inclinada de modo a não aumentar sua capacidade 

volumétrica); apêndice modelado (motivos abstratos ou figurativos, localizados 

geralmente próximos à borda); e esferas aplicadas (que são esferas de diferentes 

dimensões, modeladas e aplicadas na superfície da parede ou em apêndices e flanges 

labiais).  

 Como vemos na Tabela 4.14, a incisão constitui o elemento mais freqüente, 

seguido do acanalado. As incisões aparecem em grande variedade: finas, grossas, 

duplas (trabalhadas com instrumento de duas pontas, as quais formam principalmente 

formas geométricas, tanto simples quanto mais elaboradas). Os demais elementos 

plásticos aparecem em pequenas proporções. Vemos na Tabela 4.15 que incisões, 
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acanalados e apêndices modelados aparecem geralmente como único elemento 

decorativo, sendo as associações mais recorrentes as de incisão e acanalado (3,3%), 

apêndice e ponteado (0,5%) e flange e incisão (0,4%)  

 

 

Decoração Plástica Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Ausente  

Incisão 

Acanalado 

Ponteado 

Esfera Aplicada 

Flange Labial 

Apêndice Modelado 

Escovado 

Digitado 

Ungulado  

761 

346 

205 

34 

33 

29 

28 

10 

9 

7 

58,2 

26,4 

15,6 

2,6 

2,5 

2,2 

2,1 

0,7 

0,6 

0,5 

Tabela 4.14 - Freqüência de Tipos de Decoração Plástica 

 

 

Decoração Plástica Número de fragmentos Porcentagem (%) 

Ausente  

Incisão  

Acanalado 

Incisão e Acanalado 

Flange Labial 

Flange e Incisão 

Flange, Incisão e Ponteado 

Apêndice Modelado 

Apêndice e Incisão 

Apêndice e Ponteado 

761 

279 

143 

44 

4 

6 

4 

16 

5 

7 

58,2 

21,3 

10,9 

3,3 

0,3 

0,4 

0,3 

1,2 

0,3 

0,5 

Total 1307 100 

Tabela 4.15 - Freqüência de Associações de Tipos de Decoração Plástica 
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b) Decoração Pintada  

 

 A análise da decoração pintada é feita pela observação dos vestígios (muitas 

vezes tênues) de camadas de tinta na superfície da cerâmica. A decoração pintada 

pode ser constituída por engobo e por pintura. O engobo consiste em uma aplicação 

de tinta (a base de óxido de ferro, no caso das colorações vermelhas, e argila branca, 

no caso das colorações brancas) na superfície da cerâmica antes da queima. Assim 

como a resina vegetal, o engobo constitui um acabamento com função tanto 

decorativa quanto prática, impermeabilizando a vasilha (neste caso, o engobo se 

localiza na superfície interna da vasilha). Na Tabela 4.16 se observa que dentre os 

fragmentos com engobo, a maioria o apresenta apenas na superfície externa (ao qual 

se pode sugerir uma função principalmente decorativa), uma proporção menor 

apresenta engobo apenas na superfície interna (4,9%) e uma pequena porção apresenta 

engobo em ambas as superfícies (2,4%). 

 Quanto à cor do engobo, temos na Tabela 4.17 que a cor vermelha é a mais 

freqüente, seguida pela cor branca e vermelha clara. Hilbert (1968) utiliza a presença 

de engobo vermelho como definidor de um tipo da cerâmica Manacapuru. Ao longo 

da análise cerâmica, pudemos perceber que o engobo vermelho se apresenta em uma 

variabilidade grande das cerâmicas Manacapuru e, portanto acreditamos que 

dificilmente serviria como definidor de um único tipo cerâmico. 

 

 

Engobo Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Ausente 

Engobo Externo 

Engobo Interno 

Engobo Interno e Externo 

964 

246 

65 

32 

73,7 

18,8 

4,9 

2,4 

Total 1307 100 

Tabela 4.16 - Freqüência e Localização de Engobo  

 

 

 

 

Cor do Engobo Número de Fragmentos Porcentagem (%) 
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Ausente 

Engobo Vermelho 

Engobo Branco 

Engobo Vermelho Claro 

964 

235 

68 

40 

73,7 

17,9 

5,2 

3,0 

Total 1307 100 

Tabela 4.17 - Freqüência de Cor do Engobo 

 

 

 As pinturas são menos freqüentes do que o engobo, e se caracterizam 

geralmente por linhas finas (presente em 78 fragmentos) e em alguns casos por faixas 

grossas (presente em 6 fragmentos), podendo ainda ser aplicadas antes da queima (no 

caso de 33 fragmentos) ou após a queima (no caso de 51 fragmentos). Devido ao 

desgaste na superfície do material cerâmico, em poucos casos foi possível a 

identificação dos tipos de pintura com clareza. Em vários casos a presença de pintura 

se evidenciou com auxílio da lupa. 

 Vemos na Tabela 4.18 que a pintura se localiza principalmente na superfície 

externa (5,4%), e em apenas um fragmento se identificou pintura em ambas as 

superfícies. Quanto à cor, a Tabela 4.19 mostra que o vermelho é a cor mais presente, 

seguido pela cor branca e vermelho claro. As cores preto e amarelo aparecem 

representadas minimamente, com 2 e 1 fragmento, respectivamente.  

 

 

 

Pintura Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Ausente 

Pintura Externa 

Pintura Interna 

Pintura Interna e Externa 

1223 

71 

12 

1 

93,5 

5,4 

0,9 

0,07 

Total 1307 100 

Tabela 4.18 - Freqüência e Localização de Pintura  
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Cor da pintura Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Ausente 

Vermelho 

Branco 

Vermelho Claro 

Preto 

Amarelo 

1223 

57 

15 

9 

2 

1 

93,5 

4,3 

1,1 

0,6 

0,1 

0,07 

Total 1307 100 

Tabela 4.19 - Freqüência de Cor da Pintura  

 

 

 

4.2.3.Atributos Morfológicos 

 

a) Espessura das Paredes 

 

  A espessura das paredes se relaciona ao tamanho da vasilha e a sua função. 

Segundo Rice (1987), vasilhas com paredes finas conduzem melhor o calor e 

cozinham mais rapidamente os alimentos, já as paredes espessas são importantes para 

artefatos destinados ao armazenamento e processamento (preparo de alimentos sem 

aquecimento). 

 Observamos na Tabela 4.20 que a maior parte dos fragmentos se localiza nos 

intervalos de 0,3 a 0,8 e de 0,9 a 1,4 cm de espessura. Se considerarmos o primeiro 

intervalo como espessura fina e o segundo como espessura grossa, vemos que há uma 

proporção equilibrada, o que sugere uma quantidade similar de vasilhas cuja função 

exige paredes finas e vasilhas de paredes mais grossas. 

 A pequena proporção de fragmentos com espessura acima de 1,5 cm pode 

representar vasilhas para processamento de alimentos ou grandes vasilhas para 

armazenamento, que são pouco freqüentes no registro arqueológico (Silva 2000). 
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Espessura (cm) Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

De 0,3 a 0,8  

De 0,9 a 1,4 

De 1,5 a 2,0 

De 2,1 a 2,6 

De 2,7 a 3,2 

Acima de 3,2 

589 

574 

116 

19 

6 

3 

45,0 

43,9 

8,8 

1,4 

0,4 

0,2 

Total 1307 100 

Tabela 4.20 - Freqüência de Espessura dos Fragmentos 

 

 

 

b) Comprimento dos Fragmentos  

 

 A medida dos comprimentos dos fragmentos (medido a partir do lado maior) 

mostra o grau de fragmentação do material cerâmico, este relacionado ao tipo de 

refugo (se primário, secundário ou de fato) e aos fenômenos pós-deposicionais, assim 

como a características da própria cerâmica, como espessura, forma e dureza.  

 Podemos observar na Tabela 4.21 que a maioria dos fragmentos tem pequenas 

dimensões, principalmente de 2 a 4 cm, e em seguida de 4 a 6 cm. Fragmentos com 

comprimento acima de 8 cm aparecem em baixa quantidade.  

 Estes dados mostram que o material se encontra bastante fragmentado. Esse 

aspecto, somado a pouca quantidade de peças remontáveis, como mencionamos 

anteriormente, aponta que se trata, ao menos em grande parte, material proveniente de 

refugo secundário. 
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Comprimento (cm) Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

De 0 a 2,0  

De 2,1 a 4,0 

De 4,1 a 6,0 

De 6,1 a 8,0 

De 8,1 a 10,0 

De 10,1 a 12,0 

De 12,1 a 14,0 

De 14,1 a 16,0 

De 16,1 a 18,0 

45 

646 

389 

145 

50 

21 

4 

4 

3 

3,4 

49,4 

29,7 

11,0 

3,8 

1,6 

0,3 

0,3 

0,2 

Total 1307 100 

Tabela 4.21 - Freqüência de Comprimento dos Fragmentos 

 

 

 

c) Morfologia da Vasilha 

 

 A morfologia das vasilhas foi definida como aberta (diâmetro da boca maior 

do que o diâmetro máximo da vasilha), fechada (diâmetro da boca menor do que o 

diâmetro máximo da vasilha) e paralela (diâmetro da boca igual ao diâmetro da 

vasilha). A morfologia é percebida a partir de bordas cuja curvatura permite a 

definição do ângulo de abertura da boca da vasilha. Do total de 502 bordas analisadas, 

apenas 313 puderam ter a morfologia da vasilha definida. 

 De acordo com os dados da Tabela 4.22 as vasilhas abertas constituem a 

maioria, seguidas pelas vasilhas fechadas e paralelas. 

 

 

Morfologia da Vasilha Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Aberta 

Fechada 

Paralela 

189 

76 

48 

60,3 

24,2 

15,3 

Total 313 100 

Tabela 4.22 - Freqüência de Morfologia da Vasilha 
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d) Morfologia da Borda 

 

 A morfologia das bordas foi indicada como direta (quando a borda segue a 

curvatura da parede), extrovertida (quando a borda se volta para o lado externo da 

vasilha), e introvertida (quando a borda se volta para o lado interno da vasilha). 

 Vemos na Tabela 4.23 que a grande maioria das bordas tem forma direta, uma 

menor porcentagem tem forma extrovertida, e uma pequena minoria tem forma 

introvertida. 

 

 

Morfologia da Borda Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Direta 

Extrovertida 

Introvertida 

335 

87 

12 

77,1 

20,0 

2,7 

Total 434 100 

Tabela 4.23 - Freqüência de Morfologia da Borda 

 

 

e) Diâmetro da Boca 

 

 O diâmetro da boca está relacionado indiretamente ao tamanho das vasilhas, 

dependendo este também da morfologia (se aberta ou fechada) e altura das mesmas. 

Os diâmetros foram calculados a partir das bordas que ofereciam dimensões razoáveis 

e estados se conservação relativamente bom. Foi possível definir o diâmetro de 

abertura de 152 bordas Usou-se para a medida uma escala de semicírculos 

concêntricos graduada a intervalos de 2 cm.  

 Podemos ver na Tabela 4.24 que a maior parte das bordas apresenta diâmetros 

no intervalo de 20,1 a 30 cm de diâmetro (25%), que indicam vasilhas de dimensões 

pequenas (principalmente no caso de vasilhas abertas) e medias. Em seguida se tem o 

intervalo de 10,1 a 20 cm, que provavelmente representa vasilhas de dimensões 

menores. Os diâmetros maiores são mais freqüentes no intervalo de 40,1 a 50 cm, 

representando vasilhas grandes (especialmente no caso de vasilhas fechadas). 

Diâmetro da Boca (cm) Número de Fragmentos Porcentagem (%) 
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Abaixo de 10 

De 10,1 a 20 

De 20,1 a 30 

De 30,1 a 40 

De 40,1 a 50 

De 50,1 a 60 

Acima de 60 

4 

36 

38 

24 

29 

15 

6 

2,6 

23,6 

25,0 

15,7 

19,0 

9,8 

3,9 

Total 152 100 

Tabela 4.24 - Freqüência de Diâmetro da Boca 

 

 

 

f) Inclinação da Borda  

 

 O grau de inclinação da borda é um dado fundamental para a definição da 

morfologia da vasilha e para a reconstrução de formas. A inclinação da borda é 

definida a partir da observação da curvatura do lábio e do grau de inclinação da 

parede em que o lábio forma uma linha horizontal. Foi possível definir a inclinação de 

294 fragmentos de borda.  A Tabela 4.25 mostra que a maioria das bordas 

apresenta inclinação no intervalo >90 e <135 graus, indicando vasilhas abertas. Em 

seguida se tem a inclinação de 135 graus, indicando vasilhas bastante abertas/rasas e 

90 graus, indicando vasilhas paralelas. Em proporção um pouco menor se tem o 

intervalo >45 e <90 graus, indicando vasilhas fechadas, e 45 graus, indicando vasilhas 

bastante fechadas. Inclinações no intervalo < 45 graus, >135 graus e 180 graus (este 

relacionado a assadores) são pouco freqüentes. 

 

Grau de Inclinação Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

< 45 graus 

45 graus 

 >45 e <90 graus 

90 graus 

 >90 e <135 graus 

135 graus 

>135 graus 

180 graus 

5 

28 

34 

44 

133 

47 

2 

1 

1,7 

9,5 

11,5 

14,9 

45,2 

15,9 

0,6 

0,3 

Total 294 100 

Tabela 4.25 - Freqüência de Grau de Inclinação da Borda 
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g) Morfologia do Lábio 

 

 Os lábios constituem a extremidade da borda e a sua morfologia esta 

relacionada e aspectos decorativos e funcionais. Segundo Rice (1987:241), sendo a 

boca da vasilha uma área bastante exposta choques decorrentes de manuseio do seu 

conteúdo, a presença de reforços como aplicação de roletes ou lábios expandidos e 

flanges aumenta sua resistência contra choques mecânicos acidentais; por outro lado, 

esses elementos diminuem a resistência ao choque térmico.  

  Na Tabela 4.26 vemos que os lábios diretos (que seguem a mesma espessura 

da parede) planos são os mais freqüentes, seguidos pelos roletados externos, 

expandidos, afilados e diretos arredondados. Em menor proporção se tem os lábios 

bisselados, apontados e roletados internos. 

 

 

Morfologia do Lábio Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Direto e Plano 

Roletado Externo 

Expandido 

Afilado  

Direto e Arredondado 

Bisselado  

Apontado  

Roletado Interno 

157 

98 

72 

61 

59 

46 

5 

4 

31,2 

19,5 

14,3 

12,1 

11,7 

9,1 

0,9 

0,7 

Total 502 100 

Tabela 4.26 - Freqüência de Morfologia do Lábio  

 

 

h) Decoração do Lábio 

 

  As decorações mais freqüentes na região do lábio são o cortado, inciso e 

modelado, seguidos em menor proporção pelo serrilhado, ponteado, acanalado, 

ungulado e engobo. Poucos fragmentos apresentam pintura e digitado. 
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Decoração do Lábio Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Cortado  

Inciso 

Modelado 

Serrilhado 

Ponteado 

Acanalado 

Ungulado 

Engobo 

Digitado 

Pintado  

80 

53 

45 

23 

11 

10 

7 

6 

3 

2 

33,3 

22,0 

18,7 

9,5 

4,5 

4,1 

2,9 

2,5 

1,2 

0,8 

Total 240 100 

Tabela 4.27 - Freqüência de Decoração do Lábio 

 

 

i) Morfologia e Marcas de Superfície das Bases  

 

  As bases indicam tendências relacionadas a estabilidade da vasilha. A 

totalidade dos fragmentos de base analisados apresentaram forma plana, que propicia 

alta estabilidade, com uma pequena proporção de bases planas com pedestal (2,9%).  

 Um aspecto observado unicamente nessa categoria de fragmentos é a marca do 

negativo de folhas ou esteiras trancadas presente na superfície externa. Essas marcas 

aparecem em bases de espessura grossa e estão associadas aos chamados assadores. 

De acordo com Machado (2005: 316), as marcas de folhas ou esteiras aparecem 

unicamente na base de assadores, provavelmente devido as grandes dimensões desse 

artefato, que exigiriam um suporte grande para sua manufatura, este forrado com 

folhas ou esteiras. 

 Observou-se a presença de marcas de folha em 38,9% dos fragmentos de 

bases, e apenas um fragmento com marcas de esteira (ver peças no. 63 e 64 – Prancha 

2). 
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Morfologia e Marcas das Bases Número de Fragmentos Porcentagem (%) 

Bases planas 

Bases planas com pedestal 

Bases com marcas de folha 

Bases com marca de esteira 

167 

5 

65 

1 

100 

2,9 

38,9 

0,5 

Tabela 4.28 - Freqüência de Morfologia e Marcas de Superfície da Base 

 

 

 

 

j) Formas Projetadas 

 

 

A partir dos desenhos de perfis das bordas e das dimensões do diâmetro da 

boca, realizamos projeções gráficas, indicando possíveis formas de vasilhas. Se 

buscou inicialmente aplicar os métodos propostos por Meggers (1970) para 

reconstituição de vasilhas, no entanto, como em nenhum caso se teve a associação de 

base e borda, dada a alta fragmentação do material coletado em campo, aplicamos 

métodos indicados em outros trabalhos dentro do PAC (Machado: 260-261), 

realizando projeções gráficas balizadas em coleções de referência.  

Como se mostra no item seguinte, a cerâmica encontrada no sítio Osvaldo está 

associada à fase Manacapuru preponderantemente e em menor proporção à fase 

Paredão. Para a reconstituição das formas, portanto, nos apoiamos nos Tipos 

Manacapuru propostos por Pinto Lima (2004) a partir do material coletado nos sítios 

Açutuba, Osvaldo e Cachoeira (todos eles na Amazônia Central), e nos Tipos 

Manacapuru e Paredão proposto por Hilbert (1968) a partir de registros da forma de 

potes inteiros de coleções musicológicas e de suas coletas e escavações na mesma 

região. As projeções foram realizadas tomando-se em conta o ângulo, forma e 

diâmetro das bordas, correlacionando-os às formas de vasilhas catalogadas nesses 

trabalhos, e respeitando as proporções entre abertura da boca, altura e largura máxima 

da vasilha e diâmetro da base. Dessa maneira, foi possível a projeção gráfica de 119 

formas de vasilhas. Os desenhos de perfis das bases (ver Anexo 4) presentes no sítio 

indicam tendências morfológicas que corroboram essas formas.  
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É preciso tomar em consideração que em contextos como os da Amazônia 

Central, em que se conhece pouco sobre a variabilidade formal da cerâmica, as formas 

disponíveis nos catálogos de referência constituem geralmente aproximações com 

formas de vasilhas inteiras conhecidas, representando interpretações do investigador 

(Machado 2005: 277). Apesar das limitações implicadas na realização de projeções 

gráficas, acreditamos que as formas resultantes são pertinentes na medida em que 

correspondem a totalidade das bordas que forneceram informações de ângulo de 

inclinação da borda e diâmetro de abertura da boca, e sintetizam grande parte dos 

dados disponíveis para inferências quanto a funcionalidade dos artefatos cerâmicos 

originais, que foi o objetivo da realização das projeções. 

 A atribuição de funções às vasilhas projetadas se baseou em aspectos formais, 

resultando em um modelo hipotético sobre seus prováveis usos. Uma análise da 

função das vasilhas a partir de suas marcas de uso foi inaplicável para nosso caso, 

pois estas marcas são em geral localizadas, e o trabalho com fragmentos torna difícil 

sua identificação. 

 Neste sentido, Rice (1987: 237-242) assinala, com base em analogias 

etnográficas, as seguintes correlações entre formas e funções das vasilhas, previstas 

no registro arqueológico: 

1) vasilhas para cozinhar – formas arredondadas, cônicas ou globulares, 

geralmente sem ângulos e com orifícios abertos. Pasta grossa e porosa, e 

paredes finas para resistência ao choque térmico. Decoração ausente ou em 

pouca quantidade. Possuem alta freqüência de substituição. 

2) Vasilhas para armazenamento: formas em geral fechadas, com orifício 

fechado e modificado para despejar ou tampar. Espessura das paredes é 

variável, podendo tem alisamento ou resina impermeabilizadora. Possui 

apêndices para suspensão ou movimento. Possuem baixa freqüência de 

substituição. 

3) Vasilhas para preparo de alimentos (sem aquecimento): formas abertas e 

simples. Pasta relativamente grossa e densa, devido a ênfase na forca 

mecânica. Decoração variável, geralmente em pouca quantidade. A freqüência 

de substituição é moderada. 

4) Vasilhas para servir: formas abertas para acesso facilitado, geralmente com 

alças ou flanges, que facilitam o suporte de vasilhas quentes. Possuem bases 

planas ou suportes para estabilidade. Apresentam tratamento de superfície ou 
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decoração com representações simbólicas. Os tamanhos podem corresponder a 

recipientes individuais ou de grupos. Possuem alta freqüência de substituição. 

5) Vasilhas para transporte: possuem alças, são leves e com orifício fechado. 

6) Utensílios usados para secar/tostar: são quase sempre planos, com pouca 

curvatura na borda, pois o derramamento não é uma preocupação. A 

freqüência de substituição é variável. 

  

 Com base nos critérios acima apresentados, as projeções gráficas foram 

reunidas em 15 Formas, as quais privilegiam a função - cocção, armazenamento, 

cocção/armazenamento94 preparo de alimentos (sem aquecimento), serviço/consumo e 

tostagem95 - e a capacidade volumétrica - grande, média e pequena - com diversidade 

no que diz respeito a certos atributos formais referentes às bordas, lábios e contornos 

da vasilha. De acordo com Gomes (2005), a variável volume representa uma 

informação chave para a identificação dos padrões de uso das vasilhas. Informações 

etno-arqueológicas apontam o uso multifuncional das vasilhas cerâmicas, contudo, o 

uso especializado dos artefatos e sua correlação funcional, com determinadas 

capacidades volumétricas representa uma situação recorrente em contextos etno-

arqueológicos. (Lathrap e DeBoer 1979 ; Silva 2000: 217-218). Na tabela abaixo 

apresentamos uma descrição das características que constituem as Formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Uma vez que os critérios apresentados por Rice para funcionalidade das vasilhas não indicam 
características exclusivas de uma ou outra função, e sim tendências gerais, denominamos aqui a função 
cocção/armazenamento para as vasilhas que apresentam formas compatíveis tanto com a função de 
cocção quanto de armazenamento, considerando a possibilidade de uso multifuncional das vasilhas. 
95 A função de tostagem é aqui atribuída aos chamados assadores de farinha de mandioca ou milho, 
referidos em contextos etnográficos e arqueológicos como artefatos usados especificamente para o 
processamento desses gêneros alimentícios (Machado 2005) 
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Descrição das Formas 

 

Forma 1 – vasilhas grandes associadas à função de cocção. Contornos 

geralmente arredondados, em formato elipsóide ou de meia elipse. Bocas 

geralmente abertas ou ligeiramente fechadas. Paredes finas (de 0,8 a 1 cm de 

espessura). Bordas extrovertidas ou diretas; lábios diretos, roletados externos, 

expandidos, cortados ou arredondados. Diâmetro da boca de 43 a 56 cm. Alturas 

das vasilhas de 18 a 26 cm. Volumes de 14,9 a 29,9 litros. Decoração ausente ou 

em pouca quantidade, ocorrendo acanalados e lábio serrilhado. 

 

Forma 2 – vasilhas médias associadas à função de cocção. Contornos 

arredondados, em formato elipsóide ou de meia elipse. Bocas geralmente abertas 

ou ligeiramente fechadas. Paredes finas (de 0,5 a 1 cm de espessura). Bordas 

extrovertidas ou diretas; lábios diretos, roletados externos, bisselados ou 

arredondados. Diâmetro da boca de 26 a 40 cm. Alturas das vasilhas de 13 a 20 

cm. Volumes de 4,7 a 11 litros. Decoração ausente ou em pouca quantidade, 

ocorrendo acanalados e incisões simples. 

 

Forma 3 – vasilhas pequenas associadas à função de cocção. Contornos 

geralmente arredondados, em formato elipsóide, meia elipse ou semi-esférico. 

Bocas abertas. Paredes finas (de 0,7 a 1 cm de espessura). Bordas diretas; lábios 

diretos, planos ou arredondados. Diâmetro da boca de 13 a 26 cm. Alturas das 

vasilhas de 11 a 7 cm. Volumes de 0,7 a 3,2 litros. Decoração ausente. 

 

Forma 4 – vasilhas grandes associadas à função de armazenamento. Contornos 

arredondados, em formato esférico ou semi-esférico. Bocas geralmente fechadas 

ou ligeiramente abertas. Paredes de espessura variável, geralmente grossas, (de 

0,5 a 1,7 cm). Bordas extrovertidas ou diretas; lábios diretos, roletados externos, 

roletados internos, planos, arredondados ou afilados. Diâmetro da boca de 32 a 

56 cm. Alturas das vasilhas de 33 a 54 cm. Volumes de 20,3 a 47,1 litros. 

Decoração freqüente, com incisão, acanalado, engobo branco e/ou pintura 

vermelha. Algumas vasilhas apresentam resina vegetal. 

 

Forma 5 – vasilhas médias associadas à função de armazenamento. Contornos 

arredondados, em formato esférico. Bocas fechadas (de menos 90 a 45 graus). 

Paredes finas (de 0,5 a 0,7 cm de espessura). Bordas extrovertidas ou diretas; 

lábios diretos, expandidos ou arredondados. Diâmetro da boca de 18 a 33 cm. 

Alturas das vasilhas de 18 a 21 cm. Volumes de 5,1 a 12,6 litros. Decoração de 

freqüência variável, ocorrendo acanalado, incisão, engobo vermelho e lábio 

serrilhado. 

 

Forma 6 – vasilhas pequenas associadas à função de armazenamento. Contornos 

arredondados, ocorrendo também contorno infletido, formato elipsóide ou 

esférico. Bocas fechadas (de menos 90 a 45 graus). Paredes de espessura 
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variável (de 0,4 a 1,2 cm). Bordas extrovertidas ou diretas; lábios diretos, 

afilados, arredondados ou modelados. Diâmetro da boca de 10 a 13 cm. Alturas 

das vasilhas de 8 a 14 cm. Volumes de 1 a 2,2 litros. Decoração freqüente, 

ocorrendo incisão, acanalado, engobo vermelho ou pintura. 

         

Forma 7 – vasilhas grandes associadas à função de cocção/armazenamento. 

Contornos arredondados, em formato elipsóide, esférico ou semi-esférico. Bocas 

geralmente fechadas (menos 90 graus) ou ligeiramente abertas. Paredes de 

espessura variável (de 0,5 a 1,3 cm). Bordas geralmente direta, ou extrovertida; 

lábios diretos arredondados, planos, roletados externos ou modelados. Diâmetro 

da boca de 30 a 63 cm. Alturas das vasilhas de 23 a 36 cm. Volumes de 26 a 

75,3 litros. Decoração ocasional, ocorrendo incisão, acanalado ou pintura 

vermelha. 

 

Forma 8 – vasilhas médias associadas à função de cocção/armazenamento. 

Contornos arredondados, em formato elipsóide, meia elipse ou esférico. Bocas 

fechadas ou ligeiramente abertas. Paredes de espessura média a fina (de 0,5 a 0,9 

cm). Bordas extrovertidas ou diretas; lábios diretos, extrovertidos, roletados 

externos, afilados, bisselados ou expandidos. Diâmetro da boca de 18 a 31 cm. 

Alturas das vasilhas de 18 a 22 cm. Volumes de 9,1 a 10,7 litros. Decoração 

ocasional, ocorrendo incisão ou acanalado. 

 

 

Forma 9 – vasilhas pequenas associadas à função de cocção/armazenamento. 

Contornos arredondados, em formato geralmente esférico, semi-esférico ou 

elipsóide. Bocas fechadas. Paredes finas (de 0,3 a 0,8 cm de espessura). Bordas 

extrovertidas ou diretas; lábios diretos, roletados externos, planos ou 

arredondados. Diâmetro da boca de 8 a 13 cm. Alturas das vasilhas de 6 a 15 

cm. Volumes de 1,7 a 3,6 litros. Decoração pouco freqüente, ocorrendo incisão. 

 

Forma 10 – vasilhas grandes associadas à função de preparo de alimentos (sem 

aquecimento). Contornos levemente arredondados ou retilíneos, em formato 

elipsóide ou de meia elipse. Bocas abertas (de mais de 90 a 135 graus). Paredes 

geralmente grossas (de 1 a 1,5 cm de espessura), e eventualmente finas (0,7 cm). 

Bordas diretas; lábios diretos, roletados externos, planos ou arredondados. 

Diâmetro da boca de 51 a 60 cm. Alturas das vasilhas de 14 a 28 cm. Volumes 

de 22,9 a 49,2 litros. Decoração pouco freqüente, ocorrendo incisão ou 

acanalado. 

 

 

Forma 11 – vasilhas médias associadas à função de preparo de alimentos. 

Contornos levemente arredondados ou retilíneos, em formato de meia elipse. 

Bocas abertas (de mais de 90 a 135 graus). Paredes geralmente grossas (de 0,9 a 

1,2 cm de espessura). Bordas geralmente direta, ou extrovertida; lábios diretos, 

roletados externos, bisselados, planos ou arredondados. Diâmetro da boca de 34 
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a 46 cm. Alturas das vasilhas de 13 a 18 cm. Volumes de 4,2 a 19,2 litros. 

Decoração pouco freqüente, ocorrendo incisão ou digitado. 

Forma 12 – vasilhas pequenas associadas à função de preparo de alimentos. 

Contornos retilíneos, em formato de meia elipse. Boca aberta (135 graus). 

Parede grossa (1,5 cm de espessura). Borda direta; lábio afilado. Diâmetro da 

boca de 23 a 30 cm. Altura da vasilha de 10 a 12 cm. Volume 1,7 a 3,6 litros. 

Decoração ausente. 

 

Forma 13 – vasilhas médias associadas à função de serviço/consumo. 

Contornos levemente arredondados, em formato semi-esférico, elipsóide ou de 

meia elipse. Bocas abertas (de mais de 90 a 135 graus). Paredes geralmente finas 

(de 0,5 a 1 cm de espessura). Bordas diretas ou extrovertidas; grande variedade 

de formas de lábios: diretos, roletados externos, roletados internos, bisselados, 

planos, arredondados, modelados, ungulados ou ponteados. Diâmetro da boca de 

23 a 42 cm. Altura das vasilhas de 8 a 16 cm. Volumes de 1,7 a 9,3 litros. 

Decoração bastante freqüente, ocorrendo incisão, acanalado, modelado, flange 

labial, pintura vermelha e negra. 

 

Forma 14 – vasilhas pequenas associadas à função de serviço/consumo. 

Contornos levemente arredondados, em formato semi-esférico, elipsóide ou de 

meia elipse. Bocas abertas (de mais de 90 a 135 graus). Paredes finas (de 0,4 a 

0,7 cm de espessura). Bordas diretas ou extrovertidas; grande variedade de 

formas de lábio: diretos, roletados externos, afilados, planos ou arredondados, 

modelados ou com flange labial. Diâmetro da boca de 10 a 25 cm. Altura da 

vasilha de 3 a 12 cm. Volume de 0,09 a 1,1 litros. Decoração bastante freqüente, 

ocorrendo incisão, acanalado, modelado, engobo vermelho ou pintura vermelha. 

 

Forma 15 – utensílio associado à função de tostagem (apenas 1 exemplar). 

Formato circular e plano, com roletagem externa. Espessura da base de 2,5 cm. 

Diâmetro da boca 56 cm. Altura da vasilha 3,2 cm. Decoração ausente.  

Tabela 4.29 - Descrição das Formas Projetadas.                                                             
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 Na Tabela 4.30 podemos observar que há uma certa proporcionalidade na 

quantidade de exemplares por Forma, destacando-se uma maior quantidade de Formas 

relacionadas a função de serviço/consumo (Formas 13 e 14). Apenas um exemplar da 

Forma 15 (associada a função de tostagem) foi passível de projeção gráfica, mas os 66 

fragmentos com marcas de folha e esteira identificados podem ser considerados 

representativos dessa Forma. Não se obteve nenhuma forma associada à função de 

transporte apontada por Rice, mas a identificação de dois fragmentos de alças (ver 

peças no. 20 - Prancha 1- e no. 80 - Prancha 3) podem ser atribuídos a essa função. 

  

Forma Número de Projeções Porcentagem (%) 

Forma 1 

Forma 2 

Forma 3         

Forma 4 

Forma 5 

Forma 6    

Forma 7 

Forma 8 

Forma 9    

Forma 10 

Forma 11 

Forma 12    

Forma 13 

Forma 14    

Forma 15 

10 

10 

6 

10 

4 

5 

9 

7 

8 

8 

7 

3 

11 

20 

1 

8,4 

8,4 

5,0 

8,4 

3,3 

4,2 

7,5 

5,8 

6,7 

6,7 

5,8 

2,5 

9,2 

16,8 

0,8 

Total 119 100 

Tabela 4.30 - Freqüência de Formas Projetadas 

Legenda: 

Classe de vasilhas associadas à função de cocção 

Classe de vasilhas associadas à função de armazenamento 

Classe de vasilhas associadas à função de cocção/armazenamento 

Classe de vasilhas associadas à função de preparo de alimentos (sem aquecimento) 

Classe de vasilhas associadas à função de serviço/consumo 

Classe de vasilhas associadas à função de tostagem 

 

As vasilhas para cocção, em seus diferentes tamanhos, abrangem processos 

como fervura, cozimento em fogo lento e secagem no fogo. Vasilhas para preparo de 
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alimentos sem aquecimento envolvem práticas de mistura, lavagem, trituração e 

secagem ao sol. Vasilhas para armazenamento podem servir para estocagem de água, 

bebidas fermentadas, grãos, ervas, sal, conservas. As vasilhas para serviço/consumo 

constituem recipientes individuais ou coletivos para o consumo direto de comidas e 

bebidas. As vasilhas para tostagem, que em teoria constituem vasilhas para cocção, 

são aqui discriminadas, como artefatos específicos para preparo da farinha de 

mandioca. 

 Observamos que as funcionalidades atribuídas às vasilhas se referem a 

atividades relacionadas às práticas diárias de subsistência. No entanto, uma atribuição 

de funções utilitárias, em oposição a funções rituais, a partir da forma é problemática, 

uma vez que a função de um mesmo artefato pode variar através de usos e re-usos. 

Tendo como referência à distinção ideal entre artefatos de ordem tecno-econômica, 

socio-técnica e ideo-técnica indicada por Binford (1962)96, podemos sugerir o 

seguinte: as funções predominantemente de subsistência, relacionadas à 

transformação e armazenamento de alimentos, podem ser atribuídas principalmente às 

Formas 1 a 12 e 15, que constituiriam artefatos de ordem tecno-econômica. Já entre as 

Formas 13 e 14, embora estas também cumpram função utilitária de serviço/consumo 

de alimentos, podem estar representados artefatos de ordem sócio-técnica, pois essas 

vasilhas recebem em geral maior investimento decorativo do que as demais, e 

possivelmente expressam uma função social de compartilhamento do alimento. 

  Fragmentos intrusivos (provenientes de outras indústrias cerâmicas) também 

podem ser considerados vestígios de artefatos sócio-técnicos, na medida em que 

podem ser interpretados como resultantes de redes de troca entre diferentes grupos 

sociais (Wust 1983). Nessa medida, os fragmentos cerâmicos da fase Paredão 

encontrados no Sítio Osvaldo, como mostraremos no próximo item, representariam 

essa categoria de artefatos.  

 Quanto aos artefatos de ordem ideo-técnica, não pudemos definir com 

exatidão fragmentos de vasilhas associadas a essa categoria. Consideramos, no 

entanto, que certas peças que apresentam um alto investimento decorativo (ver peças 

no. 6 e 9 – Prancha 1- e 47 e 48 – Prancha 2) possivelmente expressam uma maior 

                                                 
96 Binford sugere a seguinte classificação: technomic artifacts: expressam a relação primaria do homem 
com a natureza; socio-technic atifacts: expressam vinculo entre o quadro de artefatos e o sistema 
social; ideo-technic artifacts: expressam funções ideológicas do sistema social. 
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ênfase na função simbólica em detrimento da função prática97. Além disso, dentre o 

material coletado no sítio, temos uma estatueta de cerâmica, um artefato bastante raro 

no registro arqueológico da região, e que esta associado a atividades rituais. O 

significado desse artefato será discutido com detalhe no Capítulo 5.  

  

  

4.3. As Fases Cerâmicas: Definição da Afiliação Cultural do Sítio Osvaldo 

 

Um dos objetivos centrais da análise do material cerâmico foi a definição de 

sua afiliação cultural, esta definida pela fase cultural da cerâmica que compõe a 

ocupação. Testou-se assim a hipótese inicial de que o sítio Osvaldo corresponderia a 

um assentamento unicomponencial Manacapuru (Abreu 2000; Neves 2000) e os 

apontamentos de Pinto Lima (2004), que a partir de sua análise do material cerâmico 

da unidade98 S710 E1965, coloca que haveria uma grande quantidade de fragmentos 

cerâmicos associados à fase Manacapuru e uma pequena proporção de material 

associado à fase Paredão.  

 

 

4.3.1.Contabilizarão do Material Segundo a Afiliação Cultural: 

Identificação dos Fragmentos Manacapuru e Paredão 

  

No Sítio Osvaldo se encontrou cerâmicas associadas às fases Manacapuru e 

Paredão. Apenas dois fragmentos de cerâmica, associados à fase Guarita, da Tradição 

Policrômica da Amazônia, foram identificadas (ver Figura 4.3). Sendo esses 

fragmentos provenientes de níveis superficiais do sítio (de 0 a 10 cm de 

profundidade), consideramos que se trate de vestígios resultantes de trânsito pela área 

posteriores ao abandono do assentamento.  

Em nossa análise, pudemos observar que a cerâmica da fase Manacapuru é 

marcada por grande variedade de decorações plásticas e modeladas, apresentando 

incisões finas, simples ou duplas, e acanalados, formando motivos geométricos em 

linhas retilíneas e/ou curvas. A região próxima da borda (o lábio ou a flange) é 

geralmente mais espessa do que o corpo da vasilha, sendo esta região a mais 

                                                 
97 Esses fragmentos não puderam ter suas formas originais projetadas.   
98 Os resultados dessa análise não foram publicados. 
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decorada. Os modelados, concentrados na parte próxima a borda, se caracterizam por 

motivos abstratos, com esferas e roletes aplicados. Essa fase é conhecida pela 

presença de apêndices modelados em motivos zoomorfos, aplicados normalmente 

sobre ou próximos do lábio, por vezes combinados com incisões e ponteados. Muitas 

peças apresentam um polimento da superfície, às vezes seguidos da aplicação de um 

engobo vermelho ou branco. As decorações pintadas normalmente aparecem 

preenchendo as incisões e acanalados. Se observa a utilização de argilas laranja tipo 

A, marrom/acinzentado e brancas, associadas predominantemente ao cauixí como 

antiplástico, queima oxidante, técnica de manufatura que conjuga o roletado e o 

modelado, alem do moldado no caso das bases.  

Trabalhos recentes (Pinto Lima 2004) indicam um desdobramento crono-

estilístico desta fase em duas fases, sendo a mais antiga chamada fase Açutuba, com 

predominância de motivos geométricos e retilíneos, e a mais recente chamada fase 

Manacapuru, com ampla utilização de apliques modelados e incisões. 

A variabilidade formal da fase Paredão é relativamente pequena, apresentando 

vasilhames com espessura fina das paredes, queima oxidante e superfície 

extremamente alisada. A decoração em incisões em linhas finas pode formar motivos 

de zigue-zague, triângulos, espirais e gregas. Em alguns fragmentos encontram-se 

vestígios de pintura em linhas finas ou engobo vermelho. As peças modeladas dessa 

fase podem possuir formas abstratas, como pequenas esferas aplicadas e formas 

antropomorfas e zoomorfas. Em nossa análise observamos utilização de laranja tipo A 

e tipo B, antiplástico predominante de cauixí, técnica de manufatura roletado, 

superfície muito alisada e por vezes polida, queimas predominantemente oxidantes, 

decoração plástica predominantemente incisa, mas também modelada, e decoração 

pintada com pintura vermelha. 

Na tentativa de uma definição da proporção entre a quantidade de material 

Manacapuru e Paredão presente no sítio Osvaldo, nos deparamos com o seguinte 

problema: apesar de haver características próprias a cada fase, notamos que existem 

elementos em comum (como certos motivos decorativos e uso predominante de cauixí 

como antiplástico), que dificultam uma diferenciação precisa entre as cerâmicas de 

cada fase, principalmente quando se tem uma amostra bastante fragmentada, como é o 

nosso caso. 

Outras pesquisas na região (Donatti 2003; Machado 2004; Moraes 2005; Pinto 

Lima 2004) reconhecem diferenças marcantes entre as fases Manacapuru e Paredão, 
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mas não apresentam critérios para uma metodologia de diferenciação do material 

cerâmico em relação às fases, apoiando-se principalmente na identificação das peças 

mais características de cada fase. 

Para uma análise sistemática da afiliação cultural do material, realizamos 

primeiramente uma contabilizarão, dentre os fragmentos diagnósticos analisados, dos 

fragmentos cerâmicos considerados característicos das fases Manacapuru e Paredão. 

A associação dos fragmentos a uma ou outra fase se deu com base na observação dos 

seus aspectos formais (forma da vasilha, decoração, tratamento de superfície) e físicos 

(dureza da pasta, porosidade, cor da argila). Conforme pudemos perceber através da 

observação direta de materiais característicos Paredão e Manacapuru provenientes dos 

sítios Hatahara, Lago Grande e Açutuba, e da revisão bibliográfica dos Tipos 

Manacapuru estabelecidos por Pinto Lima (2004) e dos Tipos Manacapuru e Paredão 

estabelecidos por Hilbert (1968), as cerâmicas Manacapuru e Paredão possuem certas 

características que permitem distinguí-las. A primeira, além de um maior grau de 

decoração plástica, com aspectos formais próprios (ver Pranchas 1 e 2 – fragmentos 

Manacapuru do Sítio Osvaldo), apresenta uma pasta mais porosa e “macia” se 

comparada à cerâmica Paredão. Nesta predominam vasilhas de paredes finas e 

compactas, com um aspecto de maior dureza e melhor acabamento; os elementos 

decorativos são mais simples, e as formas da borda são geralmente diretas, sem o 

lábio expandido ou reforçado característico do material Manacapuru. Outra 

característica marcante da cerâmica Paredão é a presença de fragmentos com uma 

coloração de laranja vivo – que aqui denominamos laranja B – a qual não se encontra 

entre as cerâmicas Manacapuru (ver Prancha 3 – Fragmentos Paredão do Sítio 

Osvaldo). 
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Com base nos critérios acima mencionados foi possível definir a fase cultural 

de 505 fragmentos, constituindo 38,7% dos fragmentos diagnósticos analisados, ou 

48,8% das bordas analisadas. Estes resultados são apresentados na Tabela 4.31. 

   

 

 

 

 

 

 

Sondagens e Níveis Fragmentos Fragmentos Bordas  Bordas  
Tradagens   Manacapuru  Paredão  Manacapuru Paredão 

S210 E2000 0 a 10 0 0 0 0 

  10 a 20 1 2 0 2 

S310 E2000 0 a 10 2 0 2 0 

S700 E1895 0 a 10 9 0 2 0 
  20 a 30 13 2 5 1 
  30 a 40 2 1 0 0 

  40 a 50 1 0 0 0 

S700 E1945 0 a 10 6 1 4 1 
  10 a 20 11 0 4 0 
  20 a 30 36 1 12 1 
  30 a 40 17 2 4 1 

  40 a 50 1 0 1 0 

S701 E1995 0 a 10 8 3 6 2 
  10 a 20 8 1 5 0 

  20 a 30 12 0 7 0 

S710 E1965 0 a 10 1 0 0 0 
  10 a 20 14 2 8 2 
  20 a 30 19 5 6 2 
  30 a 40 9 0 1 0 
  40 a 50 10 1 0 1 
  50 a 70 26 3 8 3 
  60 a 70 1 0 1 0 

  70 a 80 21 1 12 1 

S710 E1966 30 a 40 16 0 11 0 

S811 E1965 0 a 10 1 0 0 0 

  10 a 20 4 0 1 0 

S845 E1870 perfil 5 0 0 0 
  0 a 10 3 0 1 0 
  10 a 20 1 0 1 0 
  30 a 40 22 2 13 1 
  40 a 50 12 0 6 0 

  50 a 60 1 1 0 1 

S845 E1921 10 a 20 1 1 1 1 
  20 a 30 10 0 6 0 
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  30 a 40 12 5 9 2 
  40 a 50 2 0 0 0 

  50 a 60 0 0 0 0 

S845 E1971 0 a 10 0 0 0 0 
  20 a 30 0 0 0 0 
  30 a 40 1 1 0 0 
  40 a 50 5 1 4 0 

  50 a 60 4 3 1 1 

S845 E2046 perfil 1 0 0 0 
  0 a 10 1 4 0 3 
  10 a 20 6 2 5 0 
  20 a 30 5 2 3 1 
  30 a 40 5 2 3 2 
  40 a 50 6 3 2 1 
  50 a 60 2 2 2 2 
  60 a 70 1 3 1 3 
  70 a 80 3 5 2 3 

  80 a 90  7 4 5 3 

S910 E1895 0 a 10 0 0 0 0 

  10 a 20 3 0 0 0 

S285 E2000 0 a 20 1 0 1 0 

S685 E1965 0 a 20 8 0 7 0 

S700 E1970 0 a 20 0 0 0 0 
  20 a 40 1 2 1 2 

  60 a 80 3 0 1 0 

S735 E1965 0 a 20 3 1 2 0 

  20 a 40 1 0 1 0 

S760 E1965 0 a 20 0 0 0 0 

S770 E1895 20 a 40 2 1 2 0 

  40 a 60 3 0 1 0 

S770 E1946 0 a 20 0 0 0 0 

S770 E1970 0 a 20 1 1 0 1 

S770 E2020 20 a 40 1 1 0 1 
  40 a 60 0 0 0 0 

  60 a 80 6 0 3 0 

S770 E2045 0 a 20 2 2 2 0 
  40 a 60 1 1 1 0 

  60 a 80 0 0 0 0 

S835 E1965 0 a 20 12 3 4 2 

  20 a 40 4 3 4 1 

S845 E1895 0 a 20 1 0 0 0 
  20 a 40 2 0 1 0 

S860 E1965 0 a 20 1 0 1 0 

S870 E2085 0 a 20 1 0 0 0 

S885 E1985 0 a 20 1 0 0 0 

S960 E1985 20 a 40 1 0 0 0 

T2T3 20 a 40 0 1 0 0 

T3T1 0 a 20 0 1 0 0 

TOTAL   423 83 197 48 

Tabela 4.31 – Distribuição dos Fragmentos Manacapuru e Paredão no Sítio Osvaldo. 



 102 

 

Salientamos que apenas os fragmentos reconhecidamente característicos de 

uma e outra fase constaram na contabilizarão, mantendo-se o restante dos fragmentos 

designados como “Indefinidos” (sem definição de fase cultural), por fornecerem 

pouca informação sobre a forma original da vasilha e/ou por apresentarem 

características comuns a ambas as fases (como engobo vermelho ou incisões finas, por 

exemplo). Tal procedimento permitiu que se obtivesse um conjunto representativo de 

cada fase.  

Os dados desta contabilização mostram que, do total de fragmentos com fase 

cultural identificada, a quantidade de material associado à fase Manacapuru é 

aproximadamente 5 vezes maior do que a quantidade de material associado à fase 

Paredão. No Gráfico 4.1 observa-se que a proporção bastante maior de material 

Manacapuru se mantém em quase todas as sondagens e tradagens.  
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Algumas variações a essa proporção são vistas no caso das sondagens S845 

E2046, que mantêm uma maioria de material Manacapuru mas apresenta uma 

quantidade relativamente grande de fragmentos Paredão; S210 E2000, na qual a baixa 

amostragem permitiu a identificação de apenas um fragmento Paredão; e das 

tradagens S770E1970 e S770E 2045, que também apresentam baixa amostragem, com 

uma proporção igual entre material Paredão e Manacapuru (1:1 e 3:3, 

respectivamente). Quanto às tradagens S285 E2000, S860 E1965, S870 E2085, S885 

E1985 e S960 E1985, não apresentadas no gráfico por motivos de espaço, identificou-

se apenas um fragmento Manacapuru em cada uma. 

 

 

4.3.2.Definindo os Indefinidos: uma Proposta Metodológica para 

Diferenciação dos Fragmentos Cerâmicos Segundo as Fases Culturais 

 

Com o intuito de criar uma metodologia válida para uma diferenciação entre as 

fases cerâmicas que não se limite aos fragmentos mais característicos (que constituem 

uma pequena parte do material total), selecionamos algumas variáveis da análise 

cerâmica, exposta no início deste capítulo, as quais consideramos pertinentes para 

fornecer elementos de distinção entre as fases Manacapuru e Paredão. A prerrogativa 

dessa análise é que, sendo as cerâmicas Manacapuru e Paredão produções ligadas a 

grupos sociais distintos, a tecnologia empregada em cada indústria expressa uma 

seleção de estratégias de coleta de matérias-primas, manufatura e uso pautadas por 

escolhas culturais próprias a cada grupo. Consideramos que as escolhas têm base não 

só nas tradições culturais e valores ideológicos, mas também em uma série de 

limitações locacionais, materiais, tecnológicas e socioeconômicas. 

As variáveis escolhidas se referem atributos tecnológicos, especificamente 

referentes a características da pasta. São elas: tamanho do cauixí; freqüência do 

cauixí; porosidade; som, dureza, e coloração. A escolha desses atributos se deu por 

conta de serem bastante abrangentes (aplicáveis a todas as categorias de fragmentos) e 

por não apresentarem de modo homogêneo. Os dados da análise desses atributos 

foram contabilizados separadamente para cada um dos três conjuntos: fragmentos 

Manacapuru identificados (Conjunto Manacapuru), fragmentos Paredão identificados 
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(Conjunto Paredão) e fragmentos sem fase cultural identificada (Conjunto 

Indefinidos). 

No decorrer da análise cerâmica, pudemos perceber que os fragmentos 

Manacapuru e Paredão identificados não apresentam características estanques com 

relação a esse itens, ao contrário, no interior de cada fase se observa diferentes 

combinações entre as variáveis. No entanto, como mostra a análise estatística, as 

freqüências percentuais de características da pasta são diferentes para cada conjunto 

de fase.  
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Gráfico 4.2 

Legenda: MAG e MAP – dimensões do cauixí (grande e pequeno); FAA e FAB – freqüência 

do cauixí (alta e baixa); PCO, PLP, PPO – grau de porosidade da pasta (compacta, ligeiramente porosa 

e porosa); SSU, SCL e SMC – som (surdo, claro e muito claro); FRU e DRU – dureza da pasta (índice 

2 e índice 2,5); BR, LA, LB, VE, MC – coloração da argila (branca, laranja A, laranja B, vermelha e 

marrom/acinzentada). 
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Como se observa no Gráfico 4.2, no Conjunto Manacapuru predomina o uso 

de cauixí pequeno (63%) e em alta densidade (81%), pasta ligeiramente porosa (67%) 

e dificilmente riscável com a navalha (65%), som surdo (52%), e argila com coloração 

laranja tipo A (45%) e marrom-acinzentado (27%). No conjunto Paredão predominam 

o uso de cauixí grande (57%) e em baixa densidade (57%), pasta compacta (75%) e 

dificilmente riscável com navalha (96%), som claro (67%) e coloração da argila 

laranja tipo A (39%) e laranja tipo B (30%). 

 Comparando esses dados com o Conjunto Indefinidos, vemos que este possui 

freqüências percentuais de características da pasta que se aproximam bastante das 

freqüências presentes no Conjunto Manacapuru. Isso nos permite sustentar que dentre 

os fragmentos dos quais não foi possível identificar a filiação cultural se encontra uma 

grande maioria de material associado a esta mesma fase. Analisando essa relação 

percentual em sondagens e tradagens específicas, vemos que o quadro se repete na 

maioria dos casos.  
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Caracteristicas da pasta: conjuntos de fases e 

sondagem S710 E1965
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                Gráfico 4.5 
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                 Gráfico 4.7 
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                 Gráfico 4.8 
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                    Gráfico 4.9 
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Caracteristicas da pasta: conjuntos de fases e 

sondagem S835 E1965
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                 Gráfico 4.10 

 

Vemos algumas exceções nas sondagens S835 E1965 (Gráfico 4.10) e S845 

E2046 (Gráfico 4.8), onde as variáveis tamanho do antiplástico (em ambas), dureza 

(na primeira) e porosidade (na segunda) apresentam freqüências que se aproximam ao 

conjunto Paredão (ainda que no total se aproximem mais ao Conjunto Manacapuru). 

Podemos perceber como a proporção mais alta de material Paredão, em relação as 

demais sondagens e tradagens, identificado nessas duas sondagens (16 fragmentos 

Manacapuru  para 6 Paredão, e 36 Manacapuru para 27 Paredão, respectivamente, 

como apresentado na Tabela 4.31), embora não constituindo maioria, se refletem nos 

valores percentuais correspondentes aos fragmentos indefinidos no sentido de uma 

aproximação relativamente maior ao conjunto Paredão. Ao contrário, nas sondagens 

S710 E1965 e S700 E 1895, nas quais se identificou uma grande preponderância de 

material Manacapuru, vemos que os números percentuais do Conjunto Indefinidos são 

muito próximos aos valores do Conjunto Manacapuru. Essas constatações mostram 

que Gráfico 4.2 (Características da Pasta Segundo os Conjuntos de Fases e 

Indefinidos) apresenta valores pertinentes no que se refere às características da pasta 

de cada fase cultural, e embora não possibilite uma definição do número exato do total 

de fragmentos de uma ou outra fase, permite que se defina qual é a predominante em 

determinado conjunto de fragmentos. Podemos considerar que quanto mais os valores 

percentuais se aproximam dos valores do Conjunto Manacapuru (e se distanciam dos 

valores do Conjunto Paredão), maior é a proporção dos fragmentos pertencentes a 

essa fase, e vice-versa. 

Na Tabela 4.31 apresentada acima (Distribuição dos Fragmentos Manacapuru 

e Paredão), podemos observar que a associação entre material cerâmico Manacapuru e 

Paredão se dá nos diversos níveis das sondagens e tradagens, desde níveis mais 
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profundos (de 70 a 80 cm) até mais superficiais (de 0 a 10 cm). No entanto, o material 

Manacapuru constitui maioria em todas as amostras razoavelmente grandes 

provenientes das sondagens e tradagens.  

Dessa maneira, podemos descartar a hipótese de que a presença da fase 

Paredão no sítio Osvaldo expresse uma ocupação distinta da ocupação da fase 

Manacapuru. O que a análise e contabilizarão do material cerâmico indica é que se 

trata de um assentamento filiado culturalmente à fase Manacapuru. A presença da fase 

Paredão no sítio indica a coexistência e a presença de relações sociais entre o grupo 

que habitou esse assentamento e grupos produtores dessa indústria cerâmica. 
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Prancha 1 – Fragmentos Manacapuru do Sítio Osvaldo. 

Fotos: Wagner Souza e Silva. 
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Prancha 2 – Fragmentos Manacapuru do Sítio Osvaldo 

 
 Fotos: Wagner Souza e Silva 
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Prancha 3 – Fragmentos Paredão do Sítio Osvaldo 

 
Fotos: Wagner Souza e Silva                             
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Legenda das Pranchas 1, 2 e 3 

 

1, 8, 9 e 10 – bordas com apêndice modelado 

com esferas aplicadas e ponteado; 

2 – borda com decoração em escovado; 

3 a 6 – bordas com flange labial e acabamento 

serrilhado; 

7 – borda com acabamento do lábio roletado 

externo; 

11 – borda com esfera aplicada e digitado; 

12 – borda com decoração em acanalado; 

13 – borda com decoração do lábio incisa e 

engobo vermelho; 

14 e 15 – bordas de vasilhas de forma fechada; 

16 a 18 – bordas com decoração em incisão; 

19 – fragmento com incisão e serrilhado; 

20 – alça com decoração em incisão; 

21 – Flange labial com esfera aplicada e 

ponteado; 

22 – borda modelada; 

23 – parede decorada com pintura vermelha e 

preta; 

24 – parede decorada com engobo vermelho e 

incisão; 

25 – parede decorada com engobo branco; 

26 – borda com decoração em incisão; 

27 a 29 – bordas com lábio de acabamento 

serrilhado; 

30 – borda com acanalado e pintura vermelha; 

 

 

 

 

31 e 32 – borda com flange labial e acabamento 

serrilhado; 

33 – borda com lábio extrovertido; 

34 e 36 – bordas com lábio extrovertido e 

acabamento serrilhado; 

35 – flange labial com acanalado e modelado; 

37 – parede decorada com incisão, esfera 

aplicada e engobo vermelho; 

38 – parede decorada com incisão e pintura 

branca; 

39 – parede decorada com incisão e esfera 

aplicada; 

40 a 42 – paredes decoradas com incisões; 

43 a 46 – paredes decoradas com incisão e 

acanalado; 

47 a 61 – apêndices modelados; 

62 – esfera aplicada com digitado; 

63 e 64 – bases de assadores, com marca de 

esteira e folha, respectivamente; 

65 a 69 e 71 a 73 – bordas sem decoração; 

70 – borda com roletado externo e engobo 

vermelho; 

74 – borda com esfera aplicada; 

75 e 76 – bordas com pintura em linhas finas: 

vermelho claro e preto, respectivamente; 

77 e 78 – paredes decoradas com incisão; 

79 a 82 – apêndices modelados.              
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Figura 4.3- Fragmentos Associados à fase Guarita da Tradição Policrômica, encontrados em     

níveis superficiais do Sítio Osvaldo. Foto: Wagner Souza e Silva 

 

 

4.3.3. Possíveis Relações entre as Ocupações de Osvaldo e Lago Grande 

 

Como se mostrou no Capítulo 2, a região de entorno do Lago do Limão, onde se 

situa o Sítio Osvaldo, apresenta diversos sítios arqueológicos, muitos com presença de 

cerâmicas das fases Paredão e Guarita e alguns com cerâmicas Manacapuru, Paredão e 

Guarita, sendo possível que alguns deles sejam contemporâneos ao Sítio Osvaldo. 

O Sítio Lago Grande, situado à cerca de 9 km a sudeste do Sítio Osvaldo e 

escavado entre 1999 e 2002 por Donatti (2002) como parte do PAC, oferece dados 

interessantes para nossa análise. Como sustenta Donatti, trata-se de um sítio 

unicomponencial Paredão, com presença de material Manacapuru em menor proporção.  

Donatti apresenta dados da unidade N500 E500, na qual se identificou uma 

pequena quantidade de bordas Manacapuru ao longo de toda sua seqüência (variando de 

0 a 5 fragmentos por nível artificial de 0 a 10 cm) em relação à quantidade total de bordas 

(que varia de 8 até 50 fragmentos por nível), o que indicaria a preponderância do material 

Paredão no sítio. Temos, portanto, uma relação semelhante, mas inversa, do Sítio 

Osvaldo, com preponderância de uma fase cerâmica e presença pequena mais consistente 
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de uma segunda fase. Esse quadro reforça a idéia de que as indústrias Manacapuru e 

Paredão corresponderiam a grupos culturais distintos e contemporâneos.  

Como se indicou no capítulo 3, é possível que os sítios Osvaldo e Lago Grande 

tenham coexistido ao menos por um breve período por volta de 680 d.C. Estes 

assentamentos estariam inter-relacionados por meio de trocas de mercadorias - 

evidenciadas no registro material - e que possivelmente envolveriam também relações de 

inter-casamentos, alianças ou guerras. Além disso, como mostra Neves (2000), as águas 

do Lago do Limão se conectam ao Lago Grande (às margens do qual se localiza o sítio de 

mesmo nome) durante a época de cheias, o que reforça a possibilidade da existência de 

relações entre os dois assentamentos. 

   

  

4.4. O Padrão Composicional do Sítio: uma Análise Qualitativa da Distribuição 

Espacial do Material Cerâmico 

 

A partir dos dados da triagem e da análise cerâmica, realizamos uma análise da 

distribuição do material cerâmico pelas áreas de Concentração evidenciadas no setor B do 

sítio. Pretendemos demonstrar aspectos relacionados à variabilidade espacial do material 

que possibilitem um melhor entendimento da dinâmica comportamental que envolveu a 

antiga ocupação do sítio Osvaldo. Como sustentam alguns autores, “as atividades serão 

diferencialmente distribuídas dentro dos sítios e haverá uma consistente relação entre a 

performance de atividades particulares e a deposição de certas categorias de refugos” 

(O’Connell, Hawkes & Jones 1991:73 apud Silva 2000). 

Sendo nossas unidades comparativas as concentrações cerâmicas, e estas referidas 

a materiais cerâmicos coletados por sondagens, temos que as comparações e 

interpretações que poderão aqui ser feitas dizem respeito a todo o período de ocupação do 

sítio. Esta abordagem é válida na medida em que se trata de uma ocupação contínua 

associada a uma mesma fase cerâmica. É preciso considerar, no entanto, que um mesmo 

local pode ser usado para diferentes atividades e por diferentes segmentos sociais ao 

longo do tempo, gerando um refugo formado por uma diversidade de vestígios materiais 

(Silva 2000). Apesar disso, estudos apontam que atividades realizadas de forma mais 
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sistemática e constante em determinados locais devem gerar um registro material que 

permite identificar certas áreas de atividade de forma mais particularizada (Silva 2000).  

Para a análise do padrão composicional foram usados apenas os dados relativos às 

sondagens, uma vez que a amostragem das tradagens é bastante limitada. Essa opção 

impossibilita uma comparação entre todas as concentrações cerâmicas identificadas no 

sítio, já as Concentrações 4 e 6 foram mapeadas apenas com tradagens, mas por outro 

lado evita uma distorção dos dados, mantendo-os mais consistentes. Os vestígios 

cerâmicos das Concentrações 1, 2, 3, 5 e 7 foram comparados em relação aos seguintes 

aspectos: presença de paredes decoradas, tipo de decoração, presença de bolotas de 

argila, formas de vasilhas, e presença de material paredão. Aspectos tecnológicos, como 

antiplástico, queima e técnica de manufatura, não foram considerados, ou por 

apresentarem grande homogeneidade ou por refletirem em cada Concentração as mesmas 

proporções existentes no material cerâmico como um todo.  

 

 

a) Paredes Decoradas e Tipos de Decoração 

 

 A partir dos dados da triagem, comparamos o percentual de paredes decoradas nas 

Concentrações. As paredes decoradas representam 6,4% do total de 17.660 fragmentos 

cerâmicos coletados no sítio Osvaldo  
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     Gráfico 4.11 
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Como se observa no Gráfico 4.11, a Concentração 1 apresenta um maior 

percentual de paredes decoradas, superando a média da amostra do sítio como um todo. 

Em seguida temos as Concentrações 2 e 5. As Concentrações 3 e 7 apresentam os 

percentuais mais baixos.  

Quanto ao tipo de decoração, vemos nos Gráfico 4.12 e 4.13, que os recursos 

decorativos principais distribuem-se por todas as concentrações. A Concentração 1 

apresenta percentuais ligeiramente mais altos em relação à presença de engobo, flanges e 

ponteado, e apresenta percentuais relativamente altos quanto à incisão, acanalado e 

pintura. 
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    Gráfico 4.12 
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b) Bolotas de Argila 

 

 As bolotas de argila constituem 7,6% do total de fragmentos do sítio. No Gráfico 

4.14, vemos que todas as Concentrações apresentam bolotas, o que indica a existência de 

atividades de confecção de vasilhas cerâmicas nas 5 Concentrações. No entanto, as 

Concentrações 3 e 5 apresentam os maiores percentuais. No caso da ultima, que apresenta 

o percentual mais alto, temos também uma grande quantidade de material cerâmico 

proveniente de uma única sondagem (S845 E2046, com 2258 fragmentos), o que parece 

indicar a existência de uma atividade de produção cerâmica expressiva nesta área. Em 

seguida temos as Concentrações 1 e 2, sendo a Concentração 7 a que apresenta menor 

percentual. 
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                  Gráfico 4.14 

 

c) Cerâmica Paredão  

 

Quanto à ocorrência de material associado à fase Paredão, vemos no Gráfico 4.15 

que a Concentração 5 apresenta um maior percentual em relação às demais, seguida da 

Concentração 3. Esses dados podem sugerir a existência de redes de troca mais intensas 

entre os ocupantes dessas áreas e grupos produtores de cerâmica Paredão. É notável 

também que a Concentração 1, que possui a maior quantidade de cerâmica em geral, 

apresenta o menor percentual de material Paredão, o que mostra que a quantidade de 
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desse material não é diretamente proporcional à quantidade total de fragmentos 

cerâmicos.  
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     Gráfico 4.15 

 

 

d) Formas Projetadas 

 

  A análise da distribuição das Formas projetadas pretende mostrar a presença ou 

ausência desses artefatos nas Concentrações cerâmicas, buscando assim evidenciar a 

existência de determinadas atividades ligadas a essas formas99.   

Com respeito à forma 15, que se refere a artefatos usados para tostagem 

(assadores de mandioca), foi possível realizar a projeção gráfica de apenas um exemplar. 

No entanto, para esta análise, os fragmentos de base de assadores (identificados pelas 

marcas de folha ou esteira na superfície externa) foram contabilizados como evidencia 

dessa forma. 

                                                 
99 O número de formas possíveis de projetar para cada Concentração é bastante discrepante. Isso se deve 
não apenas às diferenças de amostragem entre as Concentrações, mas também a variações quanto à 
quantidade e qualidade de Conservação das bordas que deram origem as formas.    Por outro lado, esses 
dados quantitativos são representativos da totalidade das bordas que forneceram informações de ângulo e 
abertura da boca, informações fundamentais para se inferir a forma original da vasilha). 
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Observa-se na nos Gráficos 4.16 a 4.20 que, dentre as Concentrações analisadas, 

quase todas apresentam vasilhas associadas a todas as funções domésticas estabelecidas 

por nós (cocção, armazenamento, preparo de alimentos sem aquecimento, 

serviço/consumo e tostagem) e em diversos tamanhos. A Concentração 3 apenas não 

apresenta exemplar da forma 15, e a concentração 7 não apresenta formas associadas à 

função específica de armazenamento (embora possua um exemplar associado à função de 

cocção/armazenamento). A baixa amostragem de bordas nessas Concentrações  é 

provavelmente o motivo dessas ausências. 

A presença de grandes vasilhas para armazenamento (forma 4) nas Concentrações  

1, 2, 3 e 5 possivelmente estaria relacionada ao armazenamento de água (usada para 

consumo e para preparação de alimentos) e de bebidas fermentadas (Gomes 2005). 

 A seguir apresentamos exemplos das Formas de vasilhas referentes a cada 

Concentração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

Concentração 1  
 

Vasilhas para Cocção 
 
                                                    Capacidade grande (Forma 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
     Capacidade média (Forma 2)                         Capacidade pequena (Forma 3) 
 
 

 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

Vasilhas para Armazenamento 
 
                                                   Capacidade grande (Forma 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
______________________________________________________________________      
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______________________________________________________________________ 
 
 
                                            Capacidade pequena (Forma 6) 
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                                     (Paredão)    
 

______________________________________________________________________ 
 

 
Vasilhas para Cocção/Armazenamento 

 
 
                                                   Capacidade grande (Forma 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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Capacidade média (Forma 8) 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________ 
 
                                                     Capacidade pequena (Forma 9)  
 
 
                                                                                                                      
                                                                                                               (Paredão) 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Vasilha para Processamento (sem aquecimento) 
 

 
                                                   Capacidade grande (Forma 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
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                                                      Capacidade média (Forma 11) 
 
 

 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
                                                   Capacidade pequena (Forma 12) 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Vasilhas para Serviço/Consumo 
 

 
     Capacidade média (Forma 13)                          Capacidade pequena (Forma 14) 
 
 

 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

     Vasilha para Tostagem (Forma 15) 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
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Concentração 2 
 

Vasilhas para Cocção 
 

 
                                                    Capacidade grande (Forma 1)                                              
 
 

 
 

______________________________________________________________________ 
 
 
                                                        Capacidade pequena (Forma 3) 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

Vasilhas para Cocção/Armazenamento 
 
                                                   Capacidade grande (Forma 7) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
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                      Capacidade média (Forma 8)              Capacidade pequena (Forma 9) 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 
 

Vasilha para Processamento (sem aquecimento) 
 

 
                                                  Capacidade média (Forma 11) 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Vasilhas para Servico/Consumo 
 
                                                   Capacidade média (Forma 13)                                                     
 
 
                                                      
                                                       (Paredão) 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
                                                  Capacidade pequena (Forma 14) 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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Concentração 3 
 

Vasilhas para Armazenamento  
 

Capacidade pequena (Forma 6) 
 
 

                                                                                                                                                                     
                                           
______________________________________________________________________ 
 
 

Vasilhas para Cocção/Armazenamento 
 

Capacidade grande (Forma 7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

Vasilha para Processamento (sem aquecimento) – Capacidade grande (Forma 10) 
                                           
 
                     

______________________________________________________________________ 
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Vasilha para Serviço/Consumo - capacidade pequena (Forma 13) 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
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Concentracao 5                        Vasilhas para Cocção 
 

 
          Capacidade grande (Forma 1)                                   Capacidade média (Forma 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ______________________________________________________________________                                     
                                                         
                                                       Capacidade pequena (Forma 3) 
 
 
  

______________________________________________________________________ 
 

Vasilhas para Armazenamento 
 
                                                   Capacidade grande (Forma 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________(Paredão) 
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Capacidade média (Forma 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

Vasilhas para Cocção/Armazenamento 
 
                    Capacidade grande (Forma 7)                           Capacidade média (Forma 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
                                                  Capacidade pequena (Forma 9) 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

Vasilhas para Processamento (sem aquecimento) 
 
                   Capacidade grande (Forma 10)                   Capacidade pequena (Forma 11)   
 

 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
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                                                Vasilhas para Serviço/Consumo  
                                         
                                               Capacidade pequena (Forma 14) 
 
                                                                

                                            
                                               
(Paredão) 
                                                                                                

______________________________________________________________________ 
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Concentração 7 
 
 
 

Vasilha para Cocção - Capacidade grande (Forma 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

         Vasilha para Cocção/Armazenamento  
 

       Capacidade pequena (Forma 3) 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

Vasilhas para processamento (sem aquecimento) 
 
                                                   Capacidade grande (Forma 10) 
 
 

 

 
______________________________________________________________________
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Capacidade média (Forma 11) 
                                                 
 
                                         
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

Vasilha para Serviço/Consumo  
 

 Capacidade média (Forma 13) 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
 
Capacidade Volumétrica em Litros: 
 
Vasilhas para Cocção:  
               Capacidade grande - 15 a 30 litros. 
               Capacidade média - 5 a 11 litros.                
               Capacidade pequena - 0,7 a 3,2 litros. 
Vasilhas para Armazenamento: 
              Capacidade grande - 20 a 47 litros.    
              Capacidade média - 5 a 12,6 litros.            
              Capacidade pequena - 1 a 2,2 litros. 
Vasilhas para Cocção/Armazenamento: 
              Capacidade grande - de 26 a 75,3 litros. 
              Capacidade média - 9 a 10,7 litros. 
              Capacidade pequena - 0,4 a 2,1 litros. 
Vasilhas para Processamento (sem aquecimento): 
              Capacidade grande - 22 a 49,2 litros. 
              Capacidade média - 4 a 19,2 litros. 
              Capacidade pequena - 1,7 a 3,6 litros. 
Vasilhas para Serviço/Consumo: 
              Capacidade média - 1,7 a 9,3 litros.                 
              Capacidade pequena - 0,09 a 1,1 litros. 
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*** 

 Consideramos que a disposição, as similaridades e diferenças entre as 

Concentrações cerâmicas não sejam aleatórias, e sim expressões de uma estruturação 

social interna. A análise da distribuição espacial do material por Concentrações nos 

indica que predomina uma equivalência qualitativa entre elas no que se refere à natureza 

do material cerâmico. Em todas as Concentrações encontram-se vestígios de artefatos 

relacionados a funções utilitárias de transformação, consumo e armazenamento de 

alimentos. Os dados apresentados acima mostram que, apesar das diferenças de amostra, 

cada Concentração apresenta todas ou quase todas as Formas (no caso da Concentração 7, 

apesar de muitas Formas não constarem, tem-se vasilhas associadas a todas as funções). 

Isso nos leva a pensar que estas representam a diversidade de vasilhas usadas dentro das 

áreas domésticas. Segundo Silva (2000: 218), no espaço doméstico das aldeias Asurini 

contemporâneas encontram-se todos os tipos de vasilhas produzidas por esse grupo 

(vasilhas para cozinhar, servir, consumir e transportar e armazenar líquidos, de diferentes 

formas e tamanhos). Podemos sugerir, portanto, que cada Concentração estaria 

relacionada a uma unidade doméstica ou a um conjunto de unidades domésticas, estas 

contendo uma coleção similar de vasilhas usadas para as atividades cotidianas.  

Consideramos que essas Concentrações não correspondem às próprias unidades 

domésticas, mas a refugo secundário, originado nestas e descartado em áreas adjacentes. 

Os argumentos apresentados no Capítulo 3 sobre esta interpretação se reforçam com a 

análise do material cerâmico apresentada no presente capítulo, uma vez que vimos que: 

trata-se principalmente de vestígios de atividades domésticas; estes apresentam uma 

constante variabilidade interna (abrangendo as diversas Formas de vasilhas que podem 

ser usadas para essas atividades); e o material cerâmico se encontra em geral bastante 

fragmentado e com poucas remontagens de peças (o que sugere que se trate de descarte 

de restos de artefatos). 

Os dados apresentados não indicam a ocorrência de divisão do trabalho entre os 

ocupantes das diferentes áreas das Concentrações. A distribuição generalizada da Forma 

15 (considerando-se que a ausência dessa Forma na Concentração 3 seja reflexo de sua 

baixa amostragem) indica que atividades relacionadas à transformação da mandioca não 

eram exclusivas de ocupantes de áreas especificas. Da mesma forma, as bolotas de argila, 
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presentes em todas as Concentrações, indicam que a confecção de artefatos cerâmicos 

ocorreu em todas as áreas. 

No entanto, diferenças percentuais em relação a alguns aspectos podem ser 

apontadas como expressivas de especificidades das Concentrações. Os percentuais 

superiores de bolotas de argila nas Concentrações 3 e 5 sugerem uma intensificação da 

produção cerâmica nestas áreas. Se correlacionarmos isso com o fato de estas serem 

também as que apresentam os maiores percentuais de ocorrência de material Paredão, 

podemos sugerir que, possivelmente, uma maior produção cerâmica estaria ligada à 

produção de excedente destinada ao intercâmbio com grupos produtores da indústria 

Paredão (mais intenso nessas duas áreas em relação às demais) não só de artefatos 

cerâmicos, mas provavelmente incluindo diversos materiais perecíveis.   

O percentual superior de paredes decoradas na Concentração 1, em relação às 

demais, principalmente no que diz respeito a engobo, flange labial e ponteado, embora 

não constituindo elementos decorativos exclusivos, sugere a presença maior de artefatos 

relacionados a atividades cerimoniais. Como se mostrou no Capítulo 3, a Concentração 1 

apresenta maior quantidade de material cerâmico e profundidade alta de terra preta, o 

que indica uma maior intensidade de produção ou mesmo de consumo pelos membros 

dessa área em relação às demais Concentrações. Essa conformação poderia ser um 

indicador de realização de rituais coletivos (Wust 1998).  Como já foi dito, esta 

Concentração se posiciona na direção norte e dentro da área mais elevada do sítio.  Além 

disso, é nesta Concentração que se encontrou a única estatueta de cerâmica de todo o 

sítio, um artefato bastante raro no registro arqueológico da região da Amazônia Central e 

que tem conotações rituais. Todos estes elementos reforçam a hipótese desenvolvida no 

capítulo anterior com respeito à especificidade desta parte do sítio, que parece estar 

relacionada à presença de um segmento social hierarquicamente superior, podendo, talvez 

estar associada à casa chefal (Heckenberger 2002, 2005)  

Consideramos que uma análise da estatueta cerâmica contribui para um maior 

entendimento das questões aqui apresentadas. Dessa maneira, desenvolvemos no 

Capítulo 5 uma interpretação detalhada do significado da estatueta no contexto 

amazônico e suas possíveis implicações quanto à organização sócio-ideológica que 

vigorou no sítio Osvaldo.  
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CAPÍTULO 5 

 

A ESTATUETA CERÂMICA DO SÍTIO OSVALDO:  

UMA INTERPRETAÇÃO DE SUA SIMBOLOGIA E SUAS IMPLICAÇÕES NAS 

RELAÇÕES SOCIAIS DO ASSENTAMENTO 

 

 

 O desenvolvimento deste capítulo constitui uma tentativa de interpretação da 

simbologia expressa na estatueta cerâmica do sítio Osvaldo. Consideramos que uma 

análise de suas características contextuais e simbólicas pode contribuir para um melhor 

entendimento das relações sociais e da organização do espaço presentes na ocupação 

pretérita deste sítio. 

Nossa interpretação foi limitada por contar com um único exemplar. Devido à 

falta de uma coleção de similares, não pudemos observar recorrências de forma e 

decoração, o que certamente forneceria informações valiosas para nossa análise100. Como 

mostraremos mais adiante, os contextos arqueológicos da Tradição Barrancóide – no 

norte da América do Sul e na Amazônia - mostram que, apesar do alto nível de 

amostragem e coleta de material arqueológico, as estatuetas aparecem em uma 

quantidade mínima. Em geral, os objetos de culto são muito escassos nos achados desta 

tradição (Rouse e Cruxent 1963). Na Amazônia Central, especificamente na área de 

pesquisa do PAC, dentre o grande número de sítios amplamente amostrados, se encontrou 

até o momento apenas três fragmentos de estatuetas cerâmicas no sítio Açutuba, e uma 

estatueta quase completa no Sítio Osvaldo101.  

Apesar destas limitações, consideramos que é importante uma análise e 

interpretação deste artefato, ainda que de caráter preliminar, pois constitui um objeto de 

culto, o quail é significativamente infreqüente no registro arqueológico da região 

amazônica. 

                                                 
100 Outros estudos de estatuetas cerâmicas na Amazônia, como as Marajoara (Schaan 2001), ou as de 
Santarém (Correa 1965), foram realizados com base em coleções que têm uma considerável quantidade de 
exemplares, coleções de museus e particulares que, no entanto, carecem da informação contextual 
arqueológica, devido a que foram obtidas por amadores.   
101 De mais de vinte mil fragmentos de cerâmica coletados no Sítio Osvaldo, se encontrou apenas uma 
estatueta, não havendo outros fragmentos que possam ser associados a esse tipo de artefato. 
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5.1. Contexto Arqueológico e Descrição da Estatueta Cerâmica de Osvaldo 

 

Contexto arqueológico 

A estatueta cerâmica de Osvaldo102 foi encontrada na unidade de escavacao S710 

E1966103, dentro da área da Concentração 1. Como propusemos anteriormente esta área 

poderia tratar-se de uma lixeira relacionada a uma unidade residencial ou a um grupo de 

unidades residenciais. A estatueta foi encontrada no nível 40-50 cm, o qual está datado de 

aproximadamente 630 d.C. Como mostramos no Capítulo 3, é por volta desta época que a 

ocupação no sítio Osvaldo passa por uma intensificação da produção cerâmica e do uso 

de produtos orgânicos104. 

 

Descrição 

A estatueta de Osvaldo é de consistência maciça. Se encontra quebrada em um de 

seus lados desde a base até a cintura, e também em uma das extremidades da parte 

superior.  

 
Figura 5.1 – Estatueta Cerâmica de Osvaldo. Fotos: Wagner Souza e Silva 

                                                 
102 Classificada por Pinto Lima (2004) como “estatueta zoomorfa”. Aqui preferimos não usar essa 
classificação devido às representações simbólicas que encerra, denominando-a simplesmente como 
“estatueta cerâmica de Osvaldo”.  Acreditamos que um termo correto de classificação seria “estatueta 
antropomorfo-zoomorfizada”, termo utilizado para algumas representações da cerâmica Santarém (Gomes 
2002), ou “antropo-zoomorfo” termo utilizado para algumas estatuetas também de Santarém (Correa 1965). 
103 A estatueta foi encontrada e coletada pela equipe do PAC durante os trabalhos de campo de 1999. Essa 
unidade de escavação é uma continuação da sondagem S710 E1965, cujo material foi analisado para a 
presente dissertação. 
104 Ver análise das datações radiocarbônicas apresentada no Capítulo 3. 
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Figura 5.2 – Representação Gráfica da Estatueta Cerâmica de Osvaldo: face frontal, face dorsal, lateral 

direita, lateral esquerda, e vista superior. Desenho: Lucia Borba 

 

a) Medidas 

Possui 9 cm de altura, uma base ovalada de 6,7 cm de diâmetro máximo e 5,4 cm 

de diâmetro mínimo. Na parte média apresenta um afilamento que forma uma cintura de 

aproximadamente 3 cm de diâmetro. A parte superior é alargada nas laterais, com 7,4 cm 

de um extremo a outro e largura aproximada de 2,7 cm.   

 

b) Decoração 

A parte inferior da estatueta mostra duas pequenas faixas paralelas formadas por 

incisões duplas que se aplicam em todo o contorno da estatueta. Na parte média, na 

cintura, por meio de incisões duplas se formam duas faixas paralelas, as quais também 
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estão aplicadas em todo o contorno da estatueta, formando um cinturão de 3,2 cm de 

largura, dentro do qual há formas geométricas incisas, linhas paralelas verticais e um 

desenho possivelmente figurativo na parte central do cinturão, aparentemente 

representando um peixe.  

Nas laterais da parte superior estão modeladas duas cabeças de aves, nas quais se 

aplicam técnicas de esferas aplicadas, ponteados e incisões. As cabeças estão dispostas 

opostamente, voltadas para lados contrários. Uma das cabeças se encontra quebrada na 

parte em que se representa o bico. Nas faces frontal e dorsal105, entre as duas cabeças de 

aves, estariam representados os olhos de um ser central, também dual. 

Não se verifica a presença de vestígios de decoração pintada, como engobo ou 

pintura.  

 

 

c) Análise da Pasta 

A coloração da argila que forma a estatueta é laranja B. Se utilizaram antiplásticos 

como cauixí, que aparece como preponderante, e também quartzo, osso e hematita em 

pequenas quantidades.  

 

 

As características presentes na estatueta, como o tipo de decoração, a coloração da 

argila, os antiplásticos usados e outras características da pasta, mostram que para sua 

fabricação se utilizou o mesmo tipo de manufatura das cerâmicas da Tradição 

Barrancóide/Fase Manacapuru encontradas no íitio Osvaldo. Isto seria um indicativo  de 

que a estatueta foi elaborada no próprio sítio. 

 Apresentamos a seguir uma revisão sobre diferentes contextos arqueológicos e 

interpretações que há sobre as estatuetas de cerâmica, informações que contribuem para a 

interpretação da estatueta cerâmica de Osvaldo. 

 

 

                                                 
105 Para a descrição da estatueta, definimos por convenção o lado mais preservado como face frontal e o 
outro lado como face dorsal. No entanto, ambas as faces devem ser equivalentes, ja que se mostram 
simétricas. 



 141 

5.2. As Estatuetas de Cerâmica: Contextos Arqueológicos e Interpretações 

 

5.2.1. Contextos na América e Amazônia: Algumas Comparações 

 

As estatuetas de cerâmica são encontradas em contextos arqueológicos de diversas 

culturas pré-coloniais da América, principalmente a partir do período Formativo, até 

períodos mais recentes (Correa 1965; Reichel-Dolmatoff 1964, 1997)106.  

Na área Amazônica, estes artefatos aparecem na desembocadura do rio 

Amazonas, inicialmente na fase Mangueiras, posteriormente nas fases Marajoara, Ariste, 

Acauan e Arua. No baixo Amazonas aparecem no complexo Konduri e na cultura 

Santarém (Correa 1965), e no médio Amazonas aparecem na fase Açutuba, nos inícios de 

nossa era (Pinto Lima, 2004), e logo nas fases Manacapuru – Sítio Osvaldo – (Chirinos 

2005) e Itacoatiara (Hilbert 1968).  

O número de exemplares de estatuetas não aparece de manera equivalente nas 

distintas fases. Só as fases Marajoara e Santarém apresentam coleções com um número 

significativo. Por outro lado, os sítios da Tradição Barrancóide, como Açutuba, Osvaldo 

(Chirinos 2005) e Itacoatiara (Correa 1965) no médio Amazonas e o sítio Barrancas no 

baixo Orinoco (estilo Los Barrancos de 300 a 1000 anos d.C) (Rouse e Cruxent 1963), 

têm em comum o fato de apresentarem uma amostra muito reduzida de estatuetas: em 

Açutuba se tem três fragmentos, e em Barrancas, Itacoatiara e Osvaldo se tem uma 

estatueta por sítio. Situação similar ocorre com as fases Ariste, Acauan, Arua e o 

complexo Konduri (Correa 1965).  

Neste sentido, Rouse e Cruxent (1963) propõem que a complexidade da decoração 

na cerâmica Barrancóide sugere um desenvolvimento cerimonial importante, mas que as 

evidências desse fenômeno são mínimas, sendo as estatuetas uma exceção. A única 

estatueta encontrada por estes autores no sítio Barrancas apresenta similitudes simbólicas 

e contextuais com a estatueta de Osvaldo. Ambas mostram representações antropomorfas 

                                                 
106 Se encontram estatuetas no Período Formativo Rural (México Central), Fase Policromica Inicial (Costa 
Rica), Fase Momil (Colômbia), Fase Barrancas (Venezuela), Cultura Valdívia (Ecuador), Huaca Prieta 
(Peru), Fase Mangueira (Amazonia Brasileira). No Equador as estatuetas estão presentes desde o Período 
Formativo (Valdivia 3000 a 2000 a.C.) o de Integração (Culturas Chorrera, Jambeli, Guangala) (Correa 
1965). Na Colômbia também aparecem desde o período Formativo até períodos mais recentes em sítios de 
terras baixas, raramente aparecendo nas regiões andinas (Reichel-Dolmatoff 1964).   
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zoomorfizadas107 e se encontraram depositadas em áreas de lixeiras. Esta parece ser a 

localização comum das estatuetas, como se evidencia em outros contextos na Colômbia, 

Equador e Mesoamérica (Reichel-Dolmatoff 1964, 1997), e no baixo Amazonas (Gomes 

2005). 

Ao realizar comparações entre a estatueta de Osvaldo e estatuetas de outros sítios 

da Amazônia, encontramos algumas similitudes e diferenças: as estatuetas dos sítios 

Osvaldo e Açutuba foram encontradas nas áreas onde se tem a maior quantidade de 

fragmentos cerâmicos decorados (Chirinos 2005; Pinto Lima 2004). A comparação 

estilística entre as estatuetas de ambos os sítios, no entanto, não mostra similitudes108. Da 

mesma forma, não encontramos semelhanças estilísticas com as estatuetas Marajoara 

(Schaan 2001). Por outro lado, nas estatuetas de Santarém se podem observar algumas 

semelhanças de ordem simbólica, como as representações antropo-zoomorfas e 

morfológicas com as silhuetas e bases de formatos circulares (Correa 1965)109. 

  

5.2.2. Interpretações sobre as Estatuetas de Cerâmica 

 

Duas principais vertentes interpretativas sobre a função social das estatuetas são 

indicadas por Reichel-Dolmatoff (1964): uma que as considera como objetos de culto em 

rituais, e outra que as vêem como simples brinquedos. Este autor se inclina pela primeira 

vertente, e observa que as estatuetas apresentam meios técnicos para manter as figuras em 

uma posição levantada, o que seria uma característica de objeto de culto.   Dentro desta 

posição, que é a mais aceita atualmente, existem diferentes interpretações.  

                                                 
107 Estes dois sítios apresentam outras similitudes: as fases Manacapuru (Osvaldo) e Los Barrancos são 
contemporâneas, sendo as fases mais recentes da Tradição Barrancóide em suas respectivas regiões (Rouse 
e Cruxent 1963). Sítios representativos destas fases apresentam pacotes de terra preta de mais de 70 cm 
(Neves 2000).  
108  Os três fragmentos cerâmicos de estatuetas antropomorfas encontrados em Açutuba são representações 
dos membros inferiores de figuras antropomorfas. Dois fragmentos são representações de pés. Exemplos de 
representações de pés similares são encontrados nas coleções de estatuetas cerâmicas de Santarém e 
Marajoara (Correa 1965; Shaan 2001).  O terceiro fragmento é ama representação de duas pernas, esse tipo 
de pernas nos parecem similares às estatuetas da Cultura Valdívia do Equador (Lumbreras 1981b).  Estes 
fragmentos não mostram similitudes estilísticas com a estatueta de Osvaldo.  
109  As comparações foram realizadas a partir das imagens dessas coleções publicadas em Correa (1965) e 
Schaan (2001).   
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Uma delas é o estudo de Schaan (2001), que realiza um balanço das recentes 

interpretações sobre estatuetas antropomorfas110. A partir deste balanço, a autora conclui, 

para a análise da coleção Marajoara por ela estudada, que as estatuetas deveriam ser 

interpretadas: enquanto objetos ativos na negociacao de poder e identidades de gênero; 

como reflexo da existência de desigualdade de gênero e desigualdade social; como 

objetos individualmente diferentes, e que puderam ter sido desigualmente associados a 

sepultamentos e contextos domésticos; e como ferramentas em rituais (Schaan 2001). 

Por outro lado, os contextos arqueológicos de áreas de lixeira, onde comumente 

são encontradas as estatuetas, como é o caso da estatueta de Osvaldo, poderiam ser 

explicados a partir de dados etnográficos que apontam o costume de descartá-las, depois 

de cumprirem uma breve função ritual. Como mostra Reichel-Dolmatoff (1964, 1997) 

entre os indígenas Cuna, Embera e Naonamá del Choco (Colômbia), as estatuetas 

antropomorfas são feitas de madeira e usadas durante rituais de cura xamânica. Neste 

contexto, elas são consideradas objetos sagrados na forma de espíritos que auxiliam nos 

rituais. Depois de usadas em um ritual, estas estatuetas perdem sua sacralidade e são 

geralmente depositadas diretamente na área de descarte da casa onde foi praticado o 

ritual. Para cada tipo de ritual, o xamã elabora uma estatueta com características 

específicas, ligadas ao tipo de cura a ser realizada. O fato de que as estatuetas pudessem 

ser elaboradas também com material perecível, como madeira, pode mostrar o 

desconhecimento da quantidade real de estatuetas que puderam existir e, por 

consequência, da importâcia que podia ter este tipo de objetos em um grupo social do 

passado (Reichel-Dolmatoff 1964, 1997). Consideramos que este pode ser o caso dos 

sítios da Tradição Barrancóide. 

  

5.3. Discussão sobre a Simbologia da Estatueta Cerâmica de Osvaldo 

 

Xamanismo e a Simbolização do Vôo Xamânico 

                                                 
110 A autora comenta diversas interpretações sobre as estatuetas de cerâmica de diversas partes do mundo: 
Mellart e Barstow (1978) propoem que as estatuetas de Catal Huyuk simbolizariam um culto a uma deidade 
femenina; Bailey (1994) a partir de escavações em Golyamo Delchevo afirma que as estatuetas 
representavam identidades individuais em um contexto de emergência do indivíduo durante o Calcolítico; 
Marcus (1993) em seu estudo sobre imagens de Oaxaca, considera as imagens como códigos de múltiplos 
significados, importantes na construção da identidade social. (Schaan 2001) 
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Na cerâmica de Santarém, as representações simbólicas como bicefalia e 

dualidade, presentes na estatueta de Osvaldo, são ligadas ao xamanismo (Gomes 2002: 

97). Da mesma forma, na iconografia maia as representações de duas cabeças estão 

relacionada ao xamanismo, simbolizando a harmonia dos contrários: seca e chuva, vida e 

morte ou a infinitude da temporalidade (Gonzales 2001). Outros elementos da estatueta, 

como o cinturão e as duas cabeças de aves laterais, também estariam vinculados ao 

xamanismo, especificamente com a simbolização do vôo xamânico (Reichel-Dolmatoff 

1990).  

O xamanismo foi definido por Mircea Eliade (1968) como a técnica de êxtase ou 

transe, sendo o xamã o especialista da “alma” humana, dotado da capacidade de realizar 

viagens a região dos “espíritos”, e podendo, desde este plano, harmonizar a realidade. 

Reichel-Dolmatoff (1990) define o xamanismo como um sistema coerente de crenças e 

práticas religiosas que explica a inter-relação entre o cosmos, a natureza e o homem111.   

Dentro desta cosmovisão, muitos grupos indígenas da América, como os índios de 

Sierra Nevada na Colômbia e da região amazônica (Reichel-Dolmatoff 1990), as 

sociedades andinas pre-coloniais (Millones 2000), os nahuas e maias da Mesoamérica 

(Gonzales 2001), e em diversas culturas do mundo (Eliade 1968), consideram o cosmos 

estratificado, constituído por uma sequência de mundos sobrepostos. Neste sentido, o 

cosmos é concebido como tripartite, formado por um mundo terrestre habitado pelos 

vivos, um mundo subterrâneo habitado pelos mortos, e um mundo superior celeste 

habitado pelas divinidades (Millones 2000; Dolmatoff 1990; Gonzales 2001)112.  

É entre estes mundos que o xamã, mediante o uso de plantas alucinógenas, realiza 

o vôo xamânico, passando por uma dissociação durante a qual seu espírito se separa de 

seu corpo e penetra em outras dimensões do cosmos, para curar e para consultar outros 

espíritos113. Este é um tema mítico freqüente entre os Tukano do Vaupés (Reichel-

Dolmatoff 1990), sendo registrado também para a área andina (Millones 2000), 
                                                 
111 Essas explicações se fundamentariam, em parte, em experiências visionárias que, por ter uma comum 
base neurofisiológica, seriam convincentes (Reichel-Dolmatoff 1990). 
112 Os xamãs subdividem esses mundos em muitas dimensões, e falam de uma cadeia muito remota de 
outros mundos.  
113 Os xamãs dizem poder visitar essas dimensões durante seus transes. Para alguns grupos indígenas, os 
mundos escalonados que estão além desta terra, correspondem a um microcosmos que consiste em uma 
seqüência de dimensões do próprio mundo interior do indivíduo (Reichel-Dolmatoff 1990: 23-24). 
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Mesoamérica (Gonzales 2001) e várias outras partes do mundo (Eliade 1968)114. A partir 

do vôo estático, o xamã acredita e é tido como transformado em pássaro, jaguar, ou 

outros animais (Eliade 1968; Reichel-Dolmatoff 1990).  

Neste sentido, o xamã é considerado em vários grupos indígenas contemporâneos, 

e representado em culturas pré-coloniais, como o homem-pássaro (Reichel-Dolmatoff 

1990:26). Assim, os objetos e indumentária dos xamãs em várias partes do mundo 

apresentam plumas ou ossos de aves (Eliade 1968). Quase todas as culturas andinas pré-

coloniais, como Chavin, Paracas, Vicus, Moche, Nasca, Tiahuanaco, Huari, Chimu, 

Chancay e Inca, apresentam de maneira destacada a imagem do xamã alado (Millones, 

2000).  Em muitos mitos Tukano, o xamã é elevado no ar e transportado a outras 

dimensões por certos pássaros, tais como águias harpia, gavião tesoura, patos ou 

galináceos (Reichel-Dolmatoff 1990:28). 

Um complexo de crenças xamanísticas com certos traços significativos em 

comum se dá a milhares de anos na região do norte da América do Sul e América Central, 

entre Costa Rica, baixo Orinoco e noroeste amazônico. Grupos dessas regiões partilham a 

figura do homem-pássaro (Reichel-Dolmatoff 1990:80). Nestas áreas territoriais se 

desenvolveram diversas culturas arqueológicas da Tradição Barrancóide, a qual esta 

associado o Sítio Osvaldo, e é atualmente habitada por grupos indígenas falantes de 

línguas do tronco Arawak, grupos aparentados por essa tradição cerâmica.  Dentro desta 

região, o símbolo do homem-pássaro estaria representado no chamado Ícone A, proposto 

por Reichel-Dolmatoff (1990) a partir de seus estudos de imagens de metalurgia das 

culturas pré-coloniais da Colômbia, e representado também em arte rupestre e escultura 

em pedra, que são conhecidamente meios para realização de rituais xamanísticos.  

 

O Ícone A 

Este é o ícone115 do vôo  xamânico, é a representacao do homem-pássaro e suas 

transformações junto com o conceito de familiares usualmente em forma de aves –

                                                 
114 A idéia de outras dimensões que são as moradas de diferentes “espíritos”, se fundamenta no vôo estático 
do xamã. A imagem que ele forma dessas dimensões depende dos processos projetados da personalidade 
cultural e psicológica do xamã e da tradição cultural a qual pertence (Reichel-Dolmatoff 1990:26). 
115 Para Reichel-Dolmatoff (1990) “um ícone expressa um conceito elaborado  mediante um logo ou 
cânones de representação, e se destina à transmissão de seu conteúdo, neste caso o vôo xamânico e tudo o 
que implica em termos de transformação”.  
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animais auxiliares do xamã . Este ícone está representado em objetos com silhueta de 

simetria bilateral, de forma quase retangular, estreitando-se na parte média, formando 

uma cintura, e alongando-se nas quatro esquinas, formando pontas que, assim 

esquematizadas, conceituem os extremos das asas da ave e os extremos das penas 

caudais, lateralmente abertas em leque (Reichel-Dolmatoff 1990: 77-78).  

Os objetos mais característicos do Ícone A (ver Figuras 5.3 e 5.4) representam 

uma ave com as asas abertas, na parte superior aparece a cabeça central da ave, 

aparentemente ave de rapina, e abaixo de suas asas aparecem duas pequenas cabeças de 

aves dispostas opostamente entre si. Na parte mais estreita da figura aparece um largo 

cinturão conformado por uma faixa horizontal que mostra motivos geométricos incisos, e 

a base mostra a cauda aberta (Reichel-Dolmatoff 1990:83). Este ícone esta representado 

em una variedade muito grande de diferentes objetos.  

 

           
Figuras 5.3 e 5.4 – Exemplares do Ícone A, Representação do vôo xamânico, Estilo Tairona. Fonte: Reichel-

Dolmatoff 1990 

 

Na Figura 5.5, podemos ver um objeto em que o padrão básico ornitomorfo se 

encontra reduzido à forma elementar de uma silhueta de relógio de areia, no qual a parte 

superior representaria as asas, e a parte inferior representaria a cauda aberta. Esta forma, 

em seu aspecto icônico, é notavelmente semelhante a estatueta cerâmica de Osvaldo. 
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Figura 5.5 – Ícone A, abstração do vôo xamânico. Fonte: Reichel-Dolmatoff 1990. 

As representações do Ícone A, segundo Dolmatoff, simbolizam um xamã que 

assume a forma de um pássaro e com isso a capacidade de voar. As duas cabeças de aves 

dispostas nas laterais e que se voltam para lados opostos seriam símbolos dos animais 

auxiliares do xamã, aves que o ajudam no processo do vôo 116. E o cinturão seria a 

representação que humaniza o pássaro  (Reichel-Dolmatoff 1990: 83). Este cinturão 

aparece muitas vezes desenhado no corpo dos xamã, como se pode observar entre xamãs 

do grupo Naonamá da Colômbia 117 (Reichel-Dolmatoff 1990: 29). 

                                     
                              Figura 5.6 – Xamã do grupo Noanamá e seu aprendiz, rio Docordó,       

                                 Departamento de Chocó, Colômbia. Fonte: Reichel-Doltamoff 1990 

                                                 
116 Os animais auxiliares são representações zoomorfas  que simbolizam certos poderes do xamã. Se trata 
de um processo de projeção psicológica, através do qual o xamã expressa o potencial de sua personalidade.  
117 O cinturão é considerado símbolo de um meridiano microcosmico que separa a porção alada, mental e 
transcendental do corpo, da porção instintiva, digestiva. O meridiano mágico é o plano de ruptura pelo qual  
o xamã passa  par os estratos superiores (Reichel-Dolmatoff 1990:158). 
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Podemos observar várias características similares entre as representações da 

estatueta de Osvaldo e as imagens mais características do Ícone A: a presença de duas 

cabeças de aves dispostas lateralmente e que se voltam para lados opostos, a conformação 

geral, com uma parte média mais estreita na qual se tem um cinturão que apresenta 

desenhos geométricos, a parte inferior mais alargada, e provavelmente a representação de 

um ser central118. Além disso, como já indicamos,  o território apontado por Reichel-

Dolmatoff (1990) como região onde o ícone do vôo xamânico aparece  é um território 

comum à Tradição Barrancóide, da qual faz parte a cultura material presente no sítio 

Osvaldo.  

Por estas razões, propomos que as representações contidas na estatueta do Sítio 

Osvaldo simbolizam o vôo xamânico, com tudo o que isto significa, como o uso de 

alucinógenos, a idéia de transformações, de um universo estratificado, o êxtase e a 

experiência transcendental, assim como a associação entre o xamã e o mundo dos 

animais. 

Dada a característica de uso ritual das estatuetas de cerâmica, o contexto 

arqueológico onde foi encontrada a estatueta de Osvaldo e suas características simbólicas, 

pensamos que é provável que a estatueta tenha sido utilizada em algum ritual xamânico. 

Acreditamos que existem alguns indícios para postular de maneira hipotética o tipo de 

ritual em que foi usado este objeto. 

 

Rituais Xamanísticos  

 

Há diversos tipos de rituais xamanísticos, que normalmente são seções públicas de 

cura de um doente, a celebração de uma festa religiosa, o treinamento de um novo xamã, 

o início da época de caça, de pesca, semeadura ou colheita, entre outros (Eliade 1968). É 

nos rituais relacionados à semeadura, à caça, e à pesca, ritos que marcam os principais 

eventos dos ciclos biológicos, que se evidencia o caráter fálico do xamã. O xamã 

representa neste contexto uma energia procriadora119 (Reichel-Dolmatoff, 1990:28).  

                                                 
118 Este ser central, que para a estatueta de Osvaldo, como mencionamos na descrição, não podemos definir 
com claridade, apresenta-se nos objetos do Ícone A na forma de um pássaro.  
119 As sementes das plantas ou a ova dos peixes se equiparam ao sêmem humano, e a colheita com um 
parto, como crêem os índios Tukano e Cubeo do Vaupés. Em um nivel alucinatório-simbólico, o xamã 
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Como já se mencionou, o Sítio Osvaldo se encontra rodeado pelo Lago do Limão, 

o qual é uma fonte rica em recursos fluviais 120. Diversos grupos indígenas 

contemporâneos que vivem próximos a rios ou lagos tem na pesca uma de suas principais 

fontes de alimentação, como é o caso dos povos Arawak, cuja economia se baseia na 

agricultura de mandioca e em recursos aquáticos (Heckenberger 2002:111).  

Essas atividades produtivas provavelmente eram  também as predominantes no 

Sítios Osvaldo121. Neste sentido, consideramos que os recursos aquáticos do Lago do 

Limão, podem ter alguma relação com o motivo gráfico que interpretamos como a 

representação de um peixe na parte central do cinturão da estatueta de Osvaldo, o qual 

esta por sua vez relacionado a simbologia do vôo xamânico, e, consequentemente, com a 

energia procriadora que representa o xamã. Por estas razões, propomos hipoteticamente 

que a estatueta de Osvaldo foi utilizada em algum ritual xamânico relacionado com a 

época de desova dos peixes. 

A relação entre o xamanismo e a atividade de pesca pode ser observada pela 

concepção que têm alguns  grupos indígenas sobre os gaviões tesoura. Na cosmovisão 

xamânica da  região do norte da América do Sul e América Central, a ave xamânica 

principal é o gavião tesoura (Elanoides Forficatus), como no caso de grupos Tukano e 

Decana, situados no território do Vaupés, noroeste amazônico, para todos os quais o 

gavião tesoura é um pássaro xamânico, que figura nos mitos como personificação 

ornitomorfa do xamã (Reichel-Dolmatoff 1990: 80-81). Estes pássaros também poderiam 

estar representados simbolicamente nas aves da estatueta de Osvaldo, mas temos apenas 

alguns indícios para pensar que as aves representadas seriam da família das de rapina122, 

não sendo possível identificar especificamente a espécie.   

                                                                                                                                                 
amazónico se apresenta como procriador da fauna.  Os entalhes xamânicos de madeira dos indígenas do 
Choco são de forma fálica (Reichel-Dolmatoff 1990:28).  
120 Até a atualidade os moradores do Lago do Limão pescam de maneira tradicional, com arco e flecha. 
Segundo relatos dos moradores, antigamente se encontravam abundantes peixes, destacando-se o pirarucu 
(Arapaima gigas), atualmente desaparecido (Moraes 2005:18-101).   
121 Uma revisão superficial dos ossos coletados na unidade de escavação S710 E1966, evidenciou a 
presença de ossos de tartaruga e principalmente de peixes. 
122

 Como explicamos anteriormente, as aves laterais, representadas na estatueta de Osvaldo seriam 
símbolos das  aves auxiliares que ajudam o xamã no vôo xamânico. Estas aves são relacionadas por grupos 
indígenas com algumas espécies de aves cujo vôo se destaca: as rapinas como o gavião tesoura (Elanoides 
forficatus), a “tijereta” do mar (ave pescadora) (Fregata magnificens) e a águia harpia (Harpia harpyja); o 
beija-flor, a coruja e outras, e também o urubu, sobretudo o urubu rei (Sarcorhamphus papa) (Reichel-
Dolmatoff 1990: 136). Se comparamos aspectos formais das figuras de ave da estatueta de Osvaldo com 
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O gavião tesoura é uma ave de rapina migratória, que migra desde os Estados 

Unidos para o sul, a partir de fins de setembro, regressando ao norte em fins de março. 

Estas datas são importantes para os índios Tukano, porque coincidam com a época de 

desova dos peixes, com o amadurecimento de certos frutos de palmeiras e com  a 

aparição de algumas constelações. Os indígenas observam que quando os rios estão 

cheios, os gaviões teroura passam rasante a água e mergulham por um instante. Isto teria 

um paralelo com o banho ritual do xamã, e ao mergulhar na água, o gavião, em seu 

aspecto fálico, fertilizaria as ovas deixadas pelos peixes. (Reichel-Dolmatoff 1990:80-

81). 

Acreditamos que pelos argumentos sustentados nesta parte do trabalho, podemos 

postular que o xamanismo era uma prática presente na aldeia do sítio Osvaldo, como 

parte da cosmovisão de seus habitantes, e institucionalizado socialmente por meio de 

rituais. Por esta razão, apresentamos a seguir as implicações do xamanismo dentro da 

organização social de grupos indígenas contemporâneos. 

 

 

5.4. O Xamanismo na Cosmologia e Organização Social de  

Grupos Indígenas Contemporâneos 

 

Estudos mais recentes sobre xamanismo, como os de Jean Pierre Chaumeil (1998) 

assumem que este constitui um fenômeno que irriga a totalidade do corpo social. 

Segundo o modelo do perspectivismo (Viveiros de Castro 1996b) 123, o pensamento 

ameríndio tem um caráter não-essencialista, na medida em que a percepção do mundo 

                                                                                                                                                 
estas aves, vemos similitudes com o bico das aves de rapina, e não com o do beija-flor. A forma da cabeça 
é também bastante diferente da cabeça da coruja. Por outro lado, na análise da cerâmica Santarém, Gomes 
(2002: 99) classifica algumas peças com representações do estilo Barrancóide. As espécies zoomorfas 
identificadas são de aracari, cobra, felino, gambá, gavião, jacaré, peixe boi, roedor, tucano e urubu rei. Se 
comparamos a estatueta com estas aves ou com aves representadas na cerâmica da Amazônia Central 
(Hilbert 1968), notamos pelas características do bico, que se apresenta fortemente encurvado na ave da 
estatueta do Osvaldo, que não se trataria de urubu, nem de tucano, podendo talvez assemelhar-se ao gavião. 
Por estas comparações, acreditamos que a ave representada simbolicamente na estatueta de Osvaldo 
provavelmente se trataria de uma ave de rapina. 
 
123 O modelo do perspectivismo ameríndio supõe a possibilidade de trânsito entre diferentes posições ou 
pontos de vista, apoiando-se na idéia de que o sentido do mundo é o mesmo para todos, ao passo que são 
variáveis os corpos que contêm as perspectivas que permitem apreendê-lo (Viveiros de Castro 1996b). 
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depende da posição do observador, sendo atribuído a todos os seres (animais, humanos e 

seres sobrenaturais) o estatuto de sujeitos observadores. A capacidade de mudar de 

percepção, portanto, não é inaugurada pela figura do xamã. Ao contrário, a prática 

xamânica supõe um princípio estruturante que se aplica a ontologia ameríndia.  

Neste sentido, o xamanismo não é apenas uma instituição ou uma atividade de 

certos especialistas, mas principalmente um sistema de comunicação e mediação mais 

amplo que revela a constituição de uma cosmopolítica124. A prática xamânica detêm o 

manejo das relações com agentes sobrenaturais que decidem sobre o destino do cosmo, 

tratando-se, portanto, de uma ação política (Sztutman 2005). 

Como mostra o estudo de Joanna Overing (1991), entre os Piaroa o xamã realiza a 

comunicação e mediação com os agentes sobrenaturais que de tem todo o conhecimento 

sobre o mundo; também é mediador no plano das relações intra-humanas, decidindo 

destinos matrimoniais e conduzindo grandes rituais multilocais. O xamanismo, que neste 

grupo está ligado à função de chefia, realiza a mediação entre os domínios locais e 

multilocais, entre o interno e o externo. 

Segundo Renato Sztutman (2005), o conhecimento xamânico pode ser uma 

qualificação do líder da aldeia, mas as duas funções não estão necessariamente ligadas a 

uma mesma pessoa. Paul Dumon (1976 apud Sztutman, 2005) postula uma distinção 

ideal entre chefe e xamã:  o chefe de um grupo local deve destacar-se por competência 

em assuntos rotineiros, capacidade de persuasão, agregação de uma rede ampla de 

parentes próximos, manejo da palavra, destreza em oferecer festas, tendo sua autoridade 

limitada ao grupo local. O xamã, por sua vez, tem um poder de influência que ultrapassa 

os limites do grupo local, subvertendo fronteiras não só inter-étnicas, mas também extra-

humanas.  

Com relação ao status e prática do xamã no interior da aldeia, dados etnográficos 

mostram que há variações entre os grupos. De acordo com a terminologia de Hught Jones 

(1996 apud Sztutman, 2005), entre alguns grupos se daria um sistema de tipo horizontal, 

com uma distribuição relativamente igualitária do acesso ao conhecimento xamânico, 

sendo a figura dos xamãs  moralmente ambígua (na medida em que o xamã atua tanto 

                                                 
124 Plano cosmopolítico: plano das relações com agentes sobrenaturais diversos, dotados de subjetividades 
dispares (Sztutman 2005). 
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com fins curativos quanto agressivos, sendo que geralmente uma função esta imbricada à 

outra, pois a cura de um mal implica na retaliação ao agente causador desse mal) e com 

baixo status e prestígio. Entre os Yanomami a política conduzida pelo xamanismo está 

relacionada a contínuas redes de agressão e se mantêm a serviço da guerra e da 

pulverização do espaço social em unidades pequenas autônomas (Bruce Albert 1992). 

Entre os Waiapi, as seções xamânicas ocorrem de modo individualizado e sutil, em geral 

à noite, no domínio privado (Gallois 1988). Nestes contextos, os xamãs estão voltados 

para o exterior, engendrando guerras invisíveis e provocando fissões dentro do grupo, 

impulsionando um movimento descentralizador. 

Há outros casos em que ocorre um movimento de verticalizacao do xamanismo. 

Em algumas comunidades indígenas os xamãs têm  posições seculares e cerimoniais. A 

figura do xamã ganha publicidade, comumente devido à garantia de papéis como mestres 

cerimoniais ou líderes de grupos locais. No Uacá, sobretudo entre os Karipuna do 

Amapá, o xamã atua no domínio público, sendo o mestre de cerimônia, momento em que 

retribui o auxílio prestado pelos espíritos nos seus trabalhos de cura. Ele é destituído de 

ambigüidade moral, voltado para a comunidade de co-residentes, encarnando uma 

moralidade e um poder de coesão, tal como o papel de um chefe. O xamã representa, 

neste caso, a comunidade de humanos contra os inimigos efetivos e virtuais, contribuindo 

para um movimento centralizador (Sztutman 2005).  

Guerra e xamanismo fazem parte de um sistema de pensamento segundo o qual 

toda causa de doenças ou infortúnios advêm de vingança do exterior, seja de humanos ou 

não-humanos. Os estudos de Peter Riviére (1984 apud Sztutman 2005) já apontavam 

como acusações de feitiçaria entre grupos locais levavam a conflitos e cisões 

permanentes nas Guianas. Entre os Yanomami, Bruce Albert (1992) identificou um 

sistema elaborado de comunicação multilocal, em que noções causais se estendiam em 

redes de agressão – círculos concêntricos espaciais que correlacionavam proximidade e 

distância com agressão e convivialidade. Como demonstra Albert, a trama de agressões 

necessariamente integrava o xamanismo, através das diversas modalidades de feitiços e 

armas “invisíveis” lançadas pelos xamãs aos inimigos, muitas vezes por intermédio de 

seres sobrenaturais. A associação entre guerra e xamanismo também está presente entre 

os Waiapi. Os estudos de Grenand (1982, apud Sztutman 2005) e Gallois (1988) 
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consideram as práticas xamânicas da atualidade como continuação de guerras de outrora.  

O xamanismo pode ser visto, portanto, como um mecanismo de fragmentação do espaço 

social, uma vez que atualiza rivalidades dentro e fora do grupo local por ciclos de 

acusação e vingança. 

A presença de praticas xamanicas no sítio Osvaldo abre a possibilidade de se 

discutir, nesta direção, o tipo de relações sociais intra-sítio e em nível regional que se 

puderam dar, a partir das quais podemos inferir também sobre as causas do abandono do 

sítio. Esse tema será retomado na conclusão desta dissertação. 

 

*** 

 

Podemos sintetizar as inferências hipotéticas a que chegamos neste capítulo nos 

segmentes pontos: 

 

1. A estatueta encontrada no Sítio Osvaldo teria sido elaborada no próprio sítio, 

e constituiria um objeto de culto em rituais. 

2. O contexto arqueológico onde foi encontrada a estatueta é uma área de lixeira 

de uma unidade residencial ou de um grupo destas. Este tipo de contexto é 

similar a outros da Tradição Barrancóide. Analogias etnográficas mostram que 

esse tipo de contextos pode estar relacionado a eventos rituais, e que estes 

rituais seriam xamanísticos. 

3. A estatueta de Osvaldo simboliza o vôo xamânico. 

4. A estatueta foi encontrada dentro da Concentração 1, que se trataria do  refugo 

secundário de uma casa correspondente a um segmento social de maior 

prestígio, onde possivelmente se realizou algum ritual xamânico. Os 

ocupantes desta casa teriam posições de chefe e/ou xamã da aldeia 125.   

                                                 
125 Como apontamos anteriormente, a área em que foi encontrada a estatueta é a Concentração 1, que 
apresenta maior quantidade de material cerâmico, com o maior porcentagem de fragmentos decorados em 
relação as outras Concentrações, com a localização no ponto Norte e na parte mais elevada da aldeia. Estas 
características, em base a dados etnográficas (ver Capitulo 3), poderiam estar relacionadas com a casa do 
chefe da aldeia. Alem disso, como já mencionamos, em algumas comunidades indígenas, o xamã tem uma 
posição de destaque, secular e cerimonial, cumprindo também, em alguns casos, o papel de chefe da aldeia. 
A provável representação de aves de rapina na estatueta cerâmica de Osvaldo poderia evidenciar uma 
relação conhecida etnograficamente entre este tipo de aves e chefes de aldeias circulares. Na praça central 
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5. Os pontos mencionados anteriormente poderiam indicar a existência de uma 

hierarquia dentro da aldeia. Como aponta Heckenberger (1996), as imagens 

antropomorfas aparecem na Amazônia em contextos de alta hierarquia, onde 

tinha lugar uma elite, sustentada não necessariamente pela posse de riqueza 

material, mas principalmente pela incorporação de poder através da 

genealogia, com a criação e reforço desse poder por meio de freqüentes rituais 
126 (Heckenberger 1996 apud Schaan 2001). Possivelmente o ritual, ou  

rituais, em que se utilizou a estatueta cerâmica de Osvaldo sejam parte da 

legitimação do poder de um grupo de membros da aldeia, possivelmente o 

chefe e/ou xamã e sua família, em um momento em que, como mencionado 

anteriormente (ver Capítulo 3), se deu uma intensificação da ocupação na 

aldeia, com um maior uso de produtos orgânicos e uma maior produção de 

cerâmica, aproximadamente no ano 630 d.C. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
da aldeia  Yawalapití (grupo de língua do troco Arawak do Alto Xingu) se encontra a gaiola do gavião real, 
o qual é propriedade do chefe do grupo, e cujas penas são consideradas muito valiosas para a confecção  de 
determinados ornamentos (Sá 1983). No Xingu, a águia harpia está ligada a crenças sobrenaturais em 
estreita relação com o chefe tribal (Levi-Strauss 1948:346, 1972a:253 apud Amat 2005). 
 
126 Não se tratam de concepções profundas de parentesco, mas de um principio fundador com base em 
memórias coletivas, paisagens e histórias de grupos locais (Heckenberger 2005). Etnográficamente se sabe 
que xamãs dirigem diversos rituais, e sao tambem especialistas em genealogias e relatos mitológicos 
(Reichel-Dolmatoff 1990: 24). 
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CONCLUSÕES 

 

Através da análise de agrupamento espacial, pudemos evidenciar, no setor B do 

sítio Osvaldo, a presença de sete Concentrações - caracterizadas por alta densidade 

cerâmica e maior profundidade de terra preta - dispostas de forma elíptica ao redor de 

uma área central – caracterizada por baixa densidade cerâmica e menor profundidade de 

terra preta. Estas concentrações se formaram principalmente por refugos secundários, 

sendo cada uma delas áreas de lixeira de unidades residenciais o de um grupo de 

unidades residenciais.  

Por outro lado, a análise do padrão composicional evidencia que se trata de uma 

única ocupação contínua, associada culturalmente à Tradição Barrancóide/fase 

Manacapuru, e que em cada concentração existe uma coleção similar de vasilhas 

cerâmicas, relacionadas a atividades domésticas cotidianas. Vimos que ao menos três 

destas Concentrações seriam contemporâneas entre os anos 630 e 690 d.C. Com estas 

evidências, podemos propor que o assentamento do setor B do sítio Osvaldo é o correlato 

arqueológico de uma aldeia circular, tendo medidas de 180 x 150 m, com uma praça 

central de 75 metros de diâmetro, e uma área total aproximada de 27.700 metros 

quadrados.  

A análise das datações radiocarbônicas mostra que a ocupação na aldeia teve uma 

duração aproximada desde inícios do século VI até inícios do século VIII d.C. (de 512 

d.C. a 720 d.C) 127. Essas evidências respaldam propostas teóricas que consideram que 

nas áreas de terra firme da Amazônia se teriam desenvolvido ocupações de longa duração 

(Heckenberger et al 1999; Heckenberger 1998), e se contrapõem, dessa maneira, a 

postulados que argumentam que nestas áreas teriam existido unicamente reocupações 

sucessivas de curta duração -com mobilização do assentamento a cada 10 anos, 

aproximadamente- e de grupos com baixa densidade demográfica, com um número de 50 

a 150 pessoas em média (Meggers 1971, 1990).  

Além disso, a formação de terra preta no sítio indica uma abundancia de recursos 

nas áreas de terra firme, da mesma forma como se indica para outros sítio da região 

                                                 
127 Tem-se, portanto, aproximadamente 200 anos de ocupação contínua, de modo similar ao sítio Lago 
Grande (Donatti 2003). Como já se mencionou, estes sítios se localizam próximos entre si e em áreas de 
terra firme.  
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(Neves 2004), contradizendo as supostas limitações ambientais dessas áreas (Meggers 

1971, 1993, 1995) e questionando a dicotomia entre várzea e terra firme, a qual considera 

que somente as primeiras teriam recursos suficientes para abastecer sociedades 

sedentárias (Lathrap 1970; Carneiro 1970; Roosevelt 1980). 

 Estudos atuais sustentam que a terra preta encontrada na Amazônia Central se 

teria formado a partir de um processo de intensificação do uso de produtos orgânicos, 

ocorrido entre os séculos V e XI d.C. (Neves et al 2003). Neste sentido, o sítio Osvaldo 

representa uma das evidências mais antigas de formação de terra preta na região. 

Pudemos estimar o tempo de formação de terra preta no sítio em 

aproximadamente 0,8 cm por ano, que é o dobro da estimativa calculada por Neves 

(2003) para o sítio Lago Grande (0,4 cm por ano). Isso pode sugerir uma maior 

intensidade de deposição de restos orgânicos no sítio Osvaldo. Se compararmos essas 

estimativas com outras regiões, como o caso do Alto Xingu, onde a formação de terra 

preta é muito mais lenta, com acúmulo de 0,06 cm a 0,07 por ano (Erickson 2003), 

podemos considerar que o tempo de formação de terra preta nos sítios Osvaldo e Lago 

Grande estariam dentro de um intervalo temporal característico para sítios de terra firme 

da Amazônia Central. 

A subsistência no sítio Osvaldo estaria baseada, ao menos em parte, em 

agricultura de mandioca, como indicado pela presença de fragmentos de assadores de 

mandioca, e atividades de caca e, principalmente, de pesca128, como se sugere, de 

maneira similar, para populações de terra firme do Alto Xingu (Heckenberger 1998).  

 Quanto a características mais específicas da configuração espacial do 

assentamento, propomos, a partir das diferenças dos dados de profundidade do início da 

ocorrência cerâmica129, de que maneira teria sido, em grandes traços, a seqüência 

temporal da deposição cerâmica nas Concentrações. Essa seqüência estaria 

provavelmente relacionada com o início de ocupação/construção das unidades 

residenciais. Assim, as Concentrações 1, 4, 5 e 6 devem ter sido formadas em um 

primeiro momento; tempos depois se tem o surgimento das  2, 3 e 7. As similitudes das 

                                                 
128 Uma revisão superficial dos ossos coletados na unidade de escavação S710 E1966, evidenciou a 
presença de ossos de tartaruga e principalmente de peixes. 
129Partimos da idéia fundamental de que quanto mais profundo o aparecimento da cerâmica em uma 
concentração, mais antiga esta deve ser. 
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características dos níveis mais profundos das Concentrações parecem indicar que,  

inicialmente, o descarte de matéria orgânica e cerâmica em cada Concentração foi menos 

intenso, aumentando gradualmente com o passar do tempo. Este fato poderia estar 

relacionado ao começo da ocupação nas unidades residenciais, as quais passariam por um 

processo similar de acúmulo de descarte.  

Por outro lado, pudemos evidenciar diferenças no padrão composicional das 

concentrações. Nesse sentido, destacamos a Concentração 1, que apresenta maior 

quantidade de fragmentos cerâmicos em geral, e maior porcentagem de fragmentos 

decorados, o que poderia evidenciar a realização de rituais coletivos nesta área (Wüst 

1998). Esta Concentração também se destaca por sua localização na área mais elevada do 

sítio e na direção Norte da aldeia. Tal configuração poderia estar relacionada a um 

segmento de prestígio dentro da aldeia, como indicam dados etnográficos referentes e 

grupos indígenas de aldeia circular (Crocker 1976; Silva 1998; Sá 1983; Heckenberger 

2005). Podemos sugerir ainda, também com base em analogias etnográficas, que esta 

Concentração estaria possivelmente relacionada à casa chefal. Como se apontou 

anteriormente, em aldeias Kuikuro do Alto Xingu, a casa do chefe e seu grupo familiar se 

destaca pelas suas dimensões maiores, melhor acabamento, e pelo posicionamento no 

ponto cardeal Norte, no circulo da aldeia (Heckenberger et al 1999). Esta hipótese se 

reforça pelo fato de que na Concentração 1 se encontrou o único objeto ritual de todo o 

material cerâmico coletado no sítio: a estatueta de Osvaldo. A análise contextual e 

simbólica da estatueta indica que se trata de um objeto que representa o vôo xamânico, e 

que provavelmente foi usado em um ritual xamanístico. Pelo contexto arqueológico da 

estatueta (localizada na destacada Concentração 1), podemos sugerir que as práticas 

xamânicas presentes no assentamento se aproximariam do sistema de tipo vertical, 

verificado entre os Karipuna contemporâneos (Sztutman  2005), em que os xamãs 

possuem status elevado, com posições seculares e cerimoniais, muitas vezes sendo 

também os chefes locais.  

As características internas do sítio indicam, portanto, a existência de uma 

hierarquia vertical dentro da aldeia, onde possivelmente se teriam rituais 

institucionalizados, voltados para a criação e reforço do poder de um segmento de maior 

prestigio da aldeia (Heckenberger 1996 apud Schaan 2001).  
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 Destacamos que a Concentração 1 apresenta grande quantidade de fragmentos 

cerâmicos ao longo dos níveis artificiais de 10 cm, desde níveis mais profundos, 

configurando-se como uma concentração bastante densa  ao longo do tempo de duração 

da aldeia; ou seja, é provável que esta área expresse espacialmente a continuidade de um 

segmento de prestigio.  Dados etnográficos dos Bororo mostram que, quando morre o 

homem da casa, seus pertences são destruídos e sua casa é queimada, sendo em seguida 

construída uma nova casa no mesmo lugar, por um individuo da “metade” oposta ao 

morto e que é escolhido para ser seu representante social no mundo dos vivos (Novaes 

1983).  

Por outro lado, nas Concentrações 3 e 5 se evidenciou uma maior porcentagem de 

bolotas de argila, o que poderia indicar uma maior produção de vasilhas cerâmicas nessas 

áreas. É também nesta áreas que se observa um maior número de cerâmicas da fase 

Paredão em relação às demais Concentrações. Isso poderia sugerir que uma produção 

cerâmica mais intensa estaria ligada à produção de excedente destinado ao intercambio 

com grupos produtores da indústria Paredão.  

Com a definição do formato do sítio Osvaldo, se conhece por primeira vez um 

tipo de assentamento associado à Tradição Barrancóide/fase Manacapuru na Amazônia 

Central. Para a fase Paredão, mais recente, se vem definindo há algum tempo um padrão 

de assentamento também circular ou semicircular mas, diferentemente da ocupação 

Manacapuru do sítio Osvaldo, nestes assentamentos Paredão ocorre a construção de 

montículos artificiais, como se comprova nos sítios Lago do Limão, Pilão (Moraes, 

comunicação pessoal 2006), Antonio Galo (Moraes 2005), e Lago Grande130 (Donatti 

2003). 

O intercâmbio regional entre grupos produtores das indústrias cerâmicas 

Manacapuru e Paredão estaria demonstrado na relação proporcional dessas industrias 

presente nos sítios Osvaldo e Lago Grande: no primeiro se tem a predominância de 

cerâmica associada à fase Manacapuru e uma minoria de cerâmica Paredão; e no segundo 

se verifica a relação inversa (Donatti 2003). A hipótese de existência pretérita de relações 

                                                 
130 Existe uma situação similar entre as fases Mangueira e Formiga, no baixo Amazonas. A primeira 
aparece em assentamentos de formato circular, e a segunda aparece em assentamentos lineares com a 
construção de montículos artificiais (Myers 1981). Isso indicaria processos de escolhas similares na 
transformação da paisagem na Amazônia.  
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de troca entre estes sítios se reforça pelo fato de serem assentamentos contemporâneos, 

próximos entre si, e conectados por via fluvial. No entanto, a confirmação dessa relação 

exigirá estudos comparativos mais profundos entre os vestígios cerâmicos de ambos 

sítios. Por outro lado, sabemos por cronologia absoluta que dentro da área de confluência 

dos rios Negro e Solimões há quatro sítios contemporâneos a Osvaldo: Hatahara, 

Açutuba, Lago Grande e Antonio Galo. Podemos considerar que outros 15 sítios 

localizados na região e associados à fase Manacapuru provavelmente são 

contemporâneos a Osvaldo. Da mesma forma, alguns dos 14 sítios Paredão localizados 

também poderiam ser contemporâneos a Osvaldo131. Nesse sentido, o intercâmbio de 

material cerâmico Manacapuru e Paredão, deve ter ocorrido entre vários desses sítios. 

Acreditamos que o formato circular132, a contemporaneidade e as relações de 

intercambio evidenciados, assim como a concentração de sítios na área do Lago do 

Limão133 - com um distanciamento entre sítios de aproximadamente 500 metros - indicam 

a possibilidade de existência de um sistema regional de assentamentos, no qual o sítio 

Osvaldo se destacaria em tamanho, na área comum do Lago do Limão e do Lago 

Grande134. 

No entanto, sabemos que as ocupações da Tradição Barrancóide/fase Manacapuru 

são mais antigas e contemporâneas por um certo período com ocupações da fase Paredão. 

Estas últimas subsistem quando as ocupações Manacapuru desaparecem do registro da 

área de Confluência dos rios  Negro e Solimões. O abandono do sítio Osvaldo 

provavelmente se deu dentro desse contexto histórico.  

As evidências mostradas na análise intra-sítio podem dar-nos pistas sobre as 

causas do abandono do sítio. Como se mencionou anteriormente, todas as Concentrações 

apresentam evidências de produção cerâmica e coleções similares de vasilhas 

relacionadas a atividades domésticas, não mostrando uma divisão social do trabalho. Isto 

                                                 
131 Especificamente nas áreas, conectadas, do Lago do Limão e Lago Grande, 5 sítios mostram 
contemporaneidade com Osvaldo, dos quais 2 são associados à fase Paredão (Lago Grande e Antonio Galo) 
e alguns dos 7 sítios Paredão também poderiam ser contemporâneo. O intercâmbio de material cerâmico 
deve ter ocorrido entre vários dos sítios mencionados. 
132 Na área do Lago do Limão há, inclusive, similitudes quanto ao número de concentrações 
cerâmicas/montículos nos sítios, variando entre 6 e 7 (Moraes, comunicação pessoal 2006). 
133 Esta concentração de sítios é similar a verificada na região sudeste da confluência dos rios Negro e 
Solimões (Lima 2003). 
134 O assentamento do sítio Osvaldo teve medidas estimadas em aproximadamente 180 X 150 m; o sítio 
Antonio Galo teria 100 m de diâmetro (Moraes 2005); e Lago Grande teria 142 X 107 m (Donatti 2003). 
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denotaria atividades produtivas autônomas centradas nas unidades familiares. Por outro 

lado, o contexto da Concentração 1 indicaria a existência de ideologias hierárquicas 

verticais dentro da aldeia, com a manutenção de um grupo de prestígio. 

A própria conformação espacial do sítio Osvaldo é um indicativo da coexistência 

desses dois princípios de organização social. Como indicamos no primeiro capítulo, a 

praça central constitui um espaço ritual e político, expressando, por um lado, a unidade 

social e a igualdade entre casas dispostas de maneira eqüidistante, e por outro lado, 

estabelecendo um centro unificador, cujo acesso é restrito a certas categorias sociais 

(Heckenberger e Petersen 1996). Se considera que, a partir das características formais 

deste tipo de aldeias, se poderia desenvolver uma crescente hierarquia vertical135, 

caracterizada por uma centralização de poder institucionalmente estabelecida, marcando 

diferenças entre os indivíduos pela descendência e ordem de nascimento, 

independentemente de suas capacidades pessoais (Heckenberger 2005). 

A existência de princípios de igualdade e hierarquia no sítio Osvaldo parece 

compatível com o modelo proposto por Neves (2003:134-135) para contextos de 

ocupações associadas à Tradição Policrômica da Amazônia/fase Guarita. Segundo esse 

modelo, haveria nestas formações sociais uma tensão estrutural entre duas forcas opostas, 

uma centrípeta (caracterizada por ideologias hierárquicas e manutenção de um segmento 

social diferenciado) e outra centrífuga (caracterizada pela autonomia da produção 

familiar). Dessa maneira, tal tensão levaria a ciclos intercalados de centralização do 

poder, expressa em grandes assentamentos de ocupação contínua, e descentralização, 

expressa pelo abandono do sítio, resultado de conflitos e fissões internas.  

Como vimos no ultimo capitulo, a estatueta cerâmica de Osvaldo indica a 

presença de práticas e ideologias xamanísticas na aldeia. Os dados etnográficos indicam 

que o xamanismo pode atuar tanto no sentido de centralização, em um movimento de 

                                                 
135 Neste sentido, se pode observar nas aldeias do Alto Xingu que os incipientes padrões de hierarquia, 

baseados em princípios de gênero e idade e incorporados na praça, podem transformar-se em controles de 

rituais públicos e ação política por certos segmentos da sociedade. A longo prazo, isso poderia implicar em 

uma crescente restrição do acesso à praça, ou mesmo privação de acesso, criando padrões mais duradouros 

de desigualdade social, como se postula para as grandes aldeias do Alto Xingu (Heckenberger e Petersen 

1996). 
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verticalização, como apontado para o caso dos Karipuna do Amapá, quanto em um 

sentido de descentralização, em um sistema de tipo horizontal, no qual o xamã tem baixo 

status e prestígio, como no caso dos Yanomami, entre os quais a política conduzida pelo 

xamanismo está relacionada a contínuas redes de agressão e se mantêm a serviço da 

guerra e da pulverização do espaço social em unidades pequenas e autônomas (Sztutman 

2005).Nesse sentido, tanto a tensão permanente entre essas duas forcas contrarias, quanto 

a presença do xamanismo dentro da aldeia, estão relacionados a desencadeantes de 

guerras entre grupos. Segundo Neves (1995), os conflitos entre grupos locais levam ao 

abandono e fissão das aldeias, e em muitos casos grupos divididos continuam em conflito 

ao longo de muitos anos. A existência de conflitos guerreiros pode ser outro aspecto 

relacionado ao abandono do sítio Osvaldo. 

A relação do sito Osvaldo com o sítio Lago Grande poderia dar-nos algumas 

evidencias sobre esta hipótese. Estes sítios são os de maiores dimensões registrados na 

área do Lago do Limão e Lago Grande. A análise das datações mostra que estes sítios 

foram contemporâneos por um breve período entre 10 a 20 anos a partir de 720 d.C., 

justamente no final da ocupação do sítio Osvaldo e inicio da ocupação do sítio Lago 

Grande. Se for válida a proposta da existência de um sistema regional de assentamento, 

poderíamos sugerir que o fato de que se dê o abandono do maior sítio da região em um 

momento em que surge um outro sítio também destacável por suas dimensões e onde 

foram encontradas valas defensivas136,  expressaria uma relação direta entre o surgimento 

de um e o abandono do outro, passando pela guerra. Segundo Neves (2005) a guerra pode 

atuar como forca centrípeta, centralizadora, estabelecendo hierarquias e lideranças, mas 

pode também atuar como forca centrifuga, descentralizadora, impedindo o 

estabelecimento de formações sociais hierárquicas. Esses episódios de centralização e 

descentralização teriam raiz na estrutura pulverizada das economias produtivas da 

Amazônia pré-colonial, condições que impediriam a constituição de unidades sócio-

políticas supra-locais a longo prazo, como chefaturas (no sentido de Flannery e Marcus 

2000) e o surgimento do Estado (Neves, 2005).  

                                                 
136 Essas valas estão datadas de época posterior ao abandono do sítio Osvaldo, mas indicam a existência de 
mecanismos de defesa, possivelmente utilizados desde épocas mais antigas. 
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Neste sentido os cacicados da Amazônia Central seriam formações sociais 

cíclicas, cuja estrutura incorporaria uma contradição interna entre organizações 

políticas/ideológicas centralizadoras e, por outro lado, bases produtivas descentralizadas 

e pulverizadas (Neves 2004). Nessa estrutura, dada a tensão constante, um dos 

mecanismos da dinâmica social seria a guerra. 

A existência deste tipo de cacicados, é proposto por Neves (2003) e Petersen et al 

(2001) a partir do aparecimento da Tradição Policrômica da Amazônia/ fase Guarita na 

Amazônia Central. Se considera, portanto, que o período de ocupação anterior,  associado 

à Tradição Barrancóide/fase Manacapuru, seria caracterizado por sociedades igualitárias 

e não estratificadas (Petersen et al 2003). No entanto, no sítio Osvaldo se evidencia a 

coexistência de aspectos igualitários, descentralizadores, e aspectos hierárquicos 

verticais, centralizadores. Tal organização esta relacionada ao aparecimento de depósitos 

profundos de terra preta, que indicam um aumento considerável de consumo de produtos 

orgânicos, este tido tanto como causa quanto como efeito de um aumento populacional na 

região. Neste sentido, uma organização política como cacicado poderia estar presente 

desde ocupações antigas associadas à Tradição Barrancóide/fase Manacapuru na 

Amazônia Central. Esta proposta encontra uma correspondência nos postulados de 

Heckenberger para sítios relacionados à tradição de povos Arawak, da qual o sítio 

Osvaldo faria parte137. Como defende Heckenberger, características como sedentarismo, 

regionalidade e hierarquia, possivelmente estariam presentes desde grupos falantes do 

Proto-Arawak, antes de sua expansão – entre 500 a.C e 500 d.C. Isso significaria que 

esses povos teriam sido dos mais antigos da América do sul a desenvolver cacicados, ou 

seja, sociedades dotadas de uma lógica simbólica interna, em grande medida 

determinante da dinâmica social.  

  

                                                 
137 Características sócio-culturais presentes no sítio Osvaldo, como aldeia de formato circular, cerâmica 

associada à Tradição Barrancóide/fase Manacapuru, ocupação sedentária, subsistência baseada em 

agricultura de mandioca e recursos aquáticos, indícios de hierarquia vertical e de inserção em um sistema 

regional, poderiam indicar que este assentamento fez parte de uma tradição comportamental de longa data, 

atribuída aos povos falantes de línguas do tronco Arawak, e definida por Santos Granero (apud 

Heckenberger 2005) como um ethos Arawak.  
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Mapa 1 quantidade de fragmentos cerâmicos tradagens 
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Mapa. Quantidade mat. Cer. Tradagens 
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Mapa.Quantidade mat. Cer. Sondagens 
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Mapa. Peso Mat. Cer. sondagens 
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Anexo 2 – Perfis de Sondagens 
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Anexo 3 - Gráficos de Peso dos Fragmentos Cerâmicos por Sondagem 
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FICHA DE ANÁLISE CERÂMICA 
 
I.Variáveis de Identificação 
NRO Numero de Cerâmica. 
LO Nome da sondagem. 
NIV Nível artificial (0-10, 10-20 
cm). 
 
II.Variáveis métricas (mm.) 
ESP Espessura da peça. 
COM Comprimento da peça. 
ESL Espessura do lábio. 
DLI Distancia do lábio ao ponto de 
inflexão. 
ABO Inclinação da borda. 
DBO Diâmetro da borda. 
 
III.Variáveis Binárias  
(0 = Ausente, 1 = Presente) 
 
1. Pasta-antiplástico. 
PCX Cauixí (menos de 50%) 
PCP Cauixí preponderante (mas de 
50%) 
PCA Cariapé (menos de 50%) 
PAP Cariapé preponderante (mas de 
50%) 
PCB Cariapé  B (menos de 50 %) 
PCM Caco moído (menos de 50%) 
POP Caco moído preponderante 
(mas de 50%) 
PAR Argila (menos de 50%) 
PGP Argila preponderante (mas de 
50%) 
PMN Mineral (menos de 50%) 
PMP Mineral preponderante (mas de 
50%) 
PHE Hematita (menos de 50%) 
PHP Hematita preponderante (mas 
de 50%) 
 

     2. Tamanho do Cauixí 
     MCG –grande (0,1 mm) 
     MCP –pequeno (9,2 a 0,3 mm) 

 
. 

 
     3. Freqüência do Antiplástico   
       (cauixi) 
     FCA - alta (30% ou mais da         
                 superfície) 
     FCB - baixa (20% ou menos da  
                superfície) 

       
4. Manufatura 
TEM Modelagem. 
MOL Moldagem. 
TER Roletado. 

 
5. Queima 
PC Pasta clara. 
PE Pasta escura. 
PCE Pasta clara externa escura 
interna. 
PEC Pasta escura externa clara 
interna. 
PS Pasta “sanduíche”. 

 
      6. Porosidade 
      PCO – compacta 
      PLP – ligeiramente porosa 
      PPO – porosa 

 
      7. Dureza 
      FRU – índice 2 (facilmente riscável                  
                  com a unha) 
      DRU – índice 2,5 (dificilmente  
                   riscável com a unha) 
 
      8. Som 
      SSU –surdo 
      SCL – claro 

  SMC – muito claro 
 
     9. Coloração da Argila 
     BR – branca 
     LA - laranja A 
     LB - laranja B 
     VE – vermelha 
     MC – marrom/acinzentada 
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10. Superfície 
SAI Alisamento interno. 
SAE Alisamento externo. 
SPO Polimento interno. 
POE Polimento externo. 
RES Resina. 
SFO Marcas de folha. 
SES Marcas de esteira. 

  SEM Brunidura. 
 
 11.Forma da Vasilha 
PAL Paralelo. 
ABE Aberto. 

  FEC Fechado. 
 
12.Forma da bBorda 
FDI Direta. 
FEX Extrovertida. 
FIN Introvertida. 
 
13.Forma do Lábio 
LAP Apontado. 
LBI Biselado. 
LRI Roletado Interno. 
LRE Roletado Externo. 
LEX Expandido. 
LAF Afilado. 
LDI Direto. 
APL Plano. 
ARR Arredondado. 
 
14.Decoração do Lábio 
ASE Serrilhado 
AUN Ungulado 
CORT Cortado 
API Pintado 
AE Engobo 
AIN Inciso 
ACA Acanalado 
ADI Digitado 
APO Ponteado 

 
15.Tipo de Decoração 
DPI Decoração pintada interna. 
DPE Decoração pintada externa. 
PLI Decoração plástica interna. 
PLE Decoração plástica externa. 
EIN Engobo interno. 
EEX Engobo externo. 
 
16. Cor de Engobo 
EGB Engobo branco. 
EGV Engobo vermelho. 
EGC Engobo vermelho claro. 
 
17. Pintura 
LFI Linhas finas. 
FGR Faixas grossas. 
PQU Pós-queima. 
 
18. Cor da Pintura 
DV Vermelho. 
DVC Vermelho claro. 
DVE Vermelho escuro. 
DLA Vermelho alaranjado. 
DAM Amarelo. 
DPR Preto. 
DBA Branco. 

 
19. Decoração Plástica 
INC Incisa. 
LEA Esferas aplicadas. 
LRP Roletes aplicados. 
LPT Ponteado. 
LAC Acanalado. 
LDI Digitado. 
LAN Apêndice. 
ESC Escovado. 
FLM Flange mesial. 
FLL Flange labial. 
EXC Excisão.  

AMO Modelado 
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Anexo 4 - Material Cerâmico do Sítio Osvaldo 
 

Cerâmica Manacapuru – Bordas Decoradas 
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Cerâmica Manacapuru – Apêndices Modelados 
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Cerâmica Manacapuru - Alça 
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Cerâmica Manacapuru – Bases com Marcas de Folha 
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Cerâmica Manacapuru – Perfis de Bases 
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Cerâmica Paredão – Bordas Decoradas 
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Cerâmica Paredão - Base 

                                 
Cerâmica Paredão – Apêndice Modelado 
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Cerâmica Paredão – Perfis de Bases 

 

                         
        
 
 
 
 
 
 

Cerâmica Guarita – Borda Decorada 
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ANEXO 5 
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Anexo 5 –Listagem de Material Lítico das Sondagens do Sítio Osvaldo 

 

 

 

 

 

 

 

PN 
Sondagem 
Nível (cm.) 
 

DESCRIÇÃO  MEDIDAS (cm.) 
C: Cumprimento. 
L: Largura. 
E: Espessura. 
Alt.: Altura.  
 

274  
S845 E 1870 
Nível 30-40 

01 Fragmento térmico de arenito   

295 
S845 E2046 
Nível 40-50 

01 Lasca de argilito com ação térmica  C:3,7 - L:2,7 – E:0,7 

50  
S210 E2000 
Nível 0-10  

01 Fragmento de calibrador de laterita com 
dois sulcos, um em cada face, as quais 
estão polidas. 

C:4,3 – L:3,8 – E:1 
Sulco: L:0,5 – Alt.:0,2 
Sulco: L: 0,2 – Alt.: 0,1 

296 
S845 E2046 
Nível 50-60 

01 Conglomerado em plaqueta  com 
negativos de retirada numa das 
extremidades. 

C:10,2 – L:7,1 – E: 2 

255 
S845 E1971 
Nível 40-50 

01 Fragmento bruto de origem exógeno. 
01 Fragmento de arenito com ação térmica, 
uma face apresenta concavidade polida.  
01 Fragmento de arenito, uma face 
apresenta concavidade polida. 

 
C: 7,6 – L:5,6 – E:3,2  
 
C:6 – L: 3,9 – E:2,1 

294 
S845 E2046 
Nível 
30-40 

01 Fragmento bruto de origem exógeno.  

320 
S700 E1945 
Nível 
0-10 

01 Fragmento de arenito com ação térmica.  
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