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OS GRUPOS PRÉ-HISTÓRICOS 
CERAMISTAS NO NORDESTE 

199 

Cláudia A. Oliveira* 

AS TRADIÇÕES CERAMISTAS NO NORDESTE 

As tradições1 dos grupos pré-históricos ceramistas, que 
atualmente encontramos no Nordeste, foram estabelecidas no II 
Seminário do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas -
PRONAPA, realizado em Belém no ano de 1968. Neste seminário 
foi aprovada a distinção entre duas á reas de complexos 
cerâmicos2 no Brasil: a Bacia Amazônica e a Faixa Costeira. 
Durante . o período do PRONAPA, as pesquisas ne~ta região, 
estiveram restritas aos estados da Bahia e Rio Grande do Norte 
e, os projetos desenvolvidos posteriormente, não têm permitido, 
pelo menos um nível regional, uma síntese sobre os grupos pré
históricos ceramistas nesta região. No contexto atual registramos 
as tradições3 Tupiguarani, Aratú, Per iperi e Una (as três últimas 
identificadas como tradições regionais) , algum.as fases4 isoladas, 
que não pertencem às tradições estabelecidas e, finalmente, a 
cerâmica Pedra do Caboclo que, às vezes, é definida como 
"tradição" Pedra do Caboclo. Posteriormente este quadro foi 
ampliado, no que se refere apenas à inclusão de novas fases às 
tradições estabelecidas ou à localização de novos sítios que não 
foram filiados à grupos culturais ou a tradições tecnológicas. 

O principal enfoque, durante o PRONAPA, diz respeito à 
caracterização geral dos sítios e sua posição cronológica. A 

*Dra. em Arqueologia - NEA -UFPE 
1 Consideramos os termos e conceitos de fase e tradição definidos 
pelos próprios autores. 
2 Complexo (complex ) - conjunto de elementos, entre si 
associados. (Chmy, ed. 1966: 12). 
3 Tradição - grupo de elementos ou técnicas, com persistência 
temporal. (Chmy, ed. 1966:20). 
4 Fase-(phase) qualquer complexo de cerâmica, instrumento 
11tico, padrões de habitação, relacionado no tempo e no espaço, 
num ou mais sítios (Chmy 1966:14). 
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quantidade de sítios pesquisados na região, nesta fase, foi 
pequena e a metodologia de escavação empregada, onde nem 
sempre há um contexto dos vestígios arqueológicos, limitou a 
quantidade de informações sobre outros aspectos do sistema 
cultural dos grupos pré-históricos ceramistas. No entanto, 
posteriormente não existiu nenhum programa de pesquisa para 
o estudo sistemático desses grupos pré-históricos e, apesar das 
críticas, os dados obtidos pelo Programa vem servindo de base, 
como ponto de partida, para o levantamento de hipóteses e novas 
pesquisas sobre esse tema no Nordeste. 

AS TRADIÇÕES REGIONAIS NO NORDESTE 
A cerâmica pertencente às tradições regionais apresenta 

as segµintes características: escassa decoração (ponteada, 
incisa, ungulada, pinçada, polida e estriado) e vasilhas 
predominantemente de formas simples. Nesta região 
encontramos cerâmica com esses atributos filiada às tradições 
Aratu, Periperi e Una. 

A TRADIÇÃOARATU 
Descrita por Valentin Calderón na Bahia, a tradição Aratu 

é representada pelas fases Curaçá, Aratu e Itanhém. Os sítios 
arqueológicos desta tradição estão situados numa área que 
corresponde à faixa litorânea, desde Porto Seguro até a foz do rio 
São Francisco, em Alagoas. Têm maior concentração 
especialmente na região do Recôncavo Baiano, no litoral norte e 
vales do ltapicuru, Inhambuque e rio Real. Alguns sítios foram 
registrados na divisa da Bahia com Espírito Santo, em Minas 
Gerais, em São Paulo e na Chapada Diamantina. Há também 
ocorrências esporádicas nos municípios de Jequié, Miguel 
Calmon e Morro do Chapéu, no estado da Bahia e em São 
Raimundo Nonato, estado do Piauí, o que, segundo Calderón 
( 1969: 166-7), são exceções que poderiam indicar rotas 
migratórias da fase Aratu desta tradição. 

Alguns sítios da tradição Aratu medem em torno de 200 à 
300 m de diâmetro (alguns com apenas 30 m) e estão localizados 
em pequenas planícies sobre elevações ou nas margens de 
mangues. Apresentam sempre refugo profundo e manchas 
agrupadas, com grandes clareiras entre elas, o que poderia 
representar aldeamentos em grandes habitações em torno de 
uma praça central. Na fase Itanhém os sítios apresentam 
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manchas em número variável, aproximadamente de 10 a 15 
metros no eixo maior, estando estas colocadas em linha ou a 
pequena distância umas das outras, com tendência a formar 
círculos. Ocorrem também casos de uma única mancha de 
extensão pouco definida. 

Nos sítios da fase Aratu registramos mais de oitenta urnas 
funerárias piriformes, com sepultamentos primários, formando 
agrupamentos de duas, três ou mais urnas, depositadas a pouca 
profundidade e em lugares elevados, sendo rara a ocorrência de 
uma peça isolada. As urnas aparecem cobertas com vasilhas 
semelhantes ou fragmentos grandes em posição invertida e 
medem, aproximadamente, 65 a 75 cm de altura, 65 a 70 cm de 
diâmetro de bojo e diâmetro da boca de 45 e 58 cm. Apresentam 
lábios arredondados e são alisadas com uma linha incisa marcada 
de corda, em torno do lábio, decoradas pelas técnicas grafitada e 
corrugado ondulado em torno da boca de vasos globulares. Em 
algumas delas foram encontrados machados polidos, fusos e 
discos feitos a partir de fragmentos de cerâmica, com uma 
pequena perfuração central. Na fase Curaçá os sepultamentos, 
eram feitos em covas rasas com o esqueleto em posição fetal ou 
acocorado em cova circular, a cabeça protegida por oferendas de 
um ou mais vasos em forma de tigelas, de diferentes tamanhos, 
e tembetás de amazonita (Calderón, 1967 : 112). 

A cerâmica apresenta na pasta grafite, areia grossa e 
fina; técnica de manufatura acordelada e as formas globulares, 
hemisféricas, piriformes (com aproximadamente 28 cm de altura 
e 29 cm de diâmetro). As tigelas são semelhantes a pratos e 
algumas apresentam-se com bordas onduladas, formando, às 
vezes, bicões espaciados, eqüidistantes ou não, reforçados 
internamente. A superfície geralmente é bem alisada e 
freqüentemente engobada com grafite. Nesta cerâmica a 
decoração corrugada (simples e complicado) e roletada possui uma 
percentagem pequena, não havendo pintura. As bordas são dos 
tipos direta e reforçadas externamente (mais raras). Os lábios 
são arredondados, biselados ou apontados. Existem também 
exemplos de uma cerâmica de paredes finas, superfície bem 
alisada, cor vermelho tijolo ou café e cachimbos tubulares ou, 
na fase Curaçá, em forma de peixes. A indústria lítica foi 
caracterizada por raspadores laterais e de ponta, com escotaduras 
arredondadas, amoladores de arenito, lascas, machados lascados 
e polidos de tamanho entre 8 e 12 cm, de forma "amigdalóide ou 
trapezoidal irregular", fusos de fiar e quebra-cocos. 

As datações para a tradição Aratu são de 870 ± 90 A D no 
sítio do Guípe, Centro Industrial de Aratu, de 1360 ± 50 A D no 
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sítio do Beliscão, município de Palame, ambas no Recôncavo 
baiano, e de 1050 ± 250 A D (amostras de ossos humanos) no 
sítio São Desidério, na região ocidental. 

A tradição Aratu seria contemporânea à tradição 
Tupiguarani existindo pontos de contato assinalados nas fases 
Itapicuru, subtradição pintada (datada de 1270 + 130 A D) e 
Cabrobó, subtradição corrugada. De acordo com Calderón (1968), 
isto ocorreu nos níveis mais recentes em alguns sítios da região 
litorânea e apenas na camada superior ou superficial dos sítios 
da fase Itapicuru. O autor assinala também algumas 
semelhanças no tipo de decoração roletada da cerâmica da fase 
Aratu, com a decoração da cerâmica dos sítios da Pedra Ôca e do 
Sobrado, identificadas como pertencentes à tradição Periperi. Os 
grupos Tupiguarani da fase Itapicuru teriam chegado à região 
litorânea muito depois dos grupos da tradição Aratu, os quais 
eram sedentários semipermanentes, com agricultura incipiente 
do tipo Floresta Tropical e possuíam o conhecimento do uso da 
mandioca e do algodão ( Cf Calderón 1969, 1971). 

Outras informações sobre a tradição Aratu foram 
assinaladas na Vila Piragiba, no município de Ivluquém do São 
Francisco, no estado da Bahia. Trata-se de uma aldeia onde 
foram encontradas de 103 a 108 urnas com sepultamentos em 
posição fletida ou com restos de ossos. As urnas são piriformes 
com opérculo conoidal de bases arredondadas, com paredes de 
espessuras variadas entre 0,6 a 3 cm; alisadas, algumas com 
duas fileiras de três perfurações paralelas e, outras, com 
protuberância conoidal. Algumas delas possuem 
acompanhamento funerário como rodelas de fuso , tigelas 
pequenas, contas de colar feitas de osso (nas crianças) ou de 
dentes de animais, uma pequena ponta óssea e um tembetá (ou 
pingente de orelha) em pedra calcária esbranquiçada ( Cf 
Etchevane 1998). 

A TRADIÇÃO PERIPERI 
A tradição Periperi foi inicialmente identificada no 

sambaqui da Pedra ôca, município de Periperi, ao nordest ,, i a 
baía de Todos os Santos e, mais tarde, nos sambaqu: ~ do 
Casqueiro, na ilha do mesmo nome, no Sobrado e na baía de 
Tinharé. Outro s dezesseis pequenos sambaquis foram 
assinalados no rio João de Tibas, no litoral sul do estado. Os 
sítios medem em torno de 20 x 1 O metros, estão localizados em 
área de antigos mangues, com camadas de 50 cm de ostras e 
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moluscos e, em todos eles, havia cerâmica das fases Cajaíba e 
Periperi (Cf Calderó11 1964, 1969). 

No sítio Cajaíba foi encontrado o sepultamento de um 
indivíduo adulto em posição fetal e a ele associados, dois 
machados grandes polidos, pequenas pedras de moer, quebra coco, 
fragmentos de cerâmica e uma colher de concha. Nas 
p roximidades desse sítio existem rochas com sinais de 
amoladores. 

A cerâmica do sam baqui da Pedra ôca poss1Ji uma pasta 
com antiplástico de areia com grãos de quartzo entre 0,5 e 1 
mm, técnica de manufatura acordelada, queima incompleta, cor 
cinza e marram escuros, superfície alisada e polida, havendo 
apenas um caso em que foi encontrada a decoração roletada. As 
formas são semi-esféricas e cônicas, tamanho de 16 e 19 cm de 
a ltura e 23 a 28 cm de diâmetro de boca (Calderón 1964:49). 

A fase Per iperi foi datada de 2830 + 130 a. C. e seria, 
portanto, segundo Calderón (1973:26) anterior a fase Aratu. Para 
o sambaqui da Pedra Ôca existe a datação de 880 ± 130 a.C .. 

A TRADIÇÃO UNA 
A á rea original de dispersão da tradição Una seria a região 

sudeste, nos estados do Rio de J a neiro e Espír ito Santo. No 
entanto, as pesquisas realizadas nestes últimos anos, na área 
arqueológica do Projeto Serra Gera l, no sudeste da Bahia e leste 
de Goiás, por Pedro Inácio Schmitz e sua equipe, demonstram a 
presença de s ítios filiados a esta tradição no Nordeste. 

Os sítios a céu aberto e os abrigos dessa tradição ficam 
localizados no município de Coribe, no estado da Bahia e, nas 
sondagens, foram encontrados vestígios cerâmicos e artefatos 
líticos (núcleos, lascas com e sem retoques, talhadores, lâminas 
de machados, percutores, seixos e estilhas). A matéria prima 
usada por esses grupos foi a calcedônia, o quartizito e o calcário. 

A cerâmica da tradição Una é alisada e acordelada, a 
queima é incompleta e a espessura das paredes de 0,3 a 1,0 cm. 
Possui antiplástico de areia, calcário ou areia e calcário e, em 
alguns casos, caco moído e areia mais concreções limoníticas. 
As bordas são diretas ou levemente infletidas, introvertidas e 
extrovertidas com diâmetro de boca entre 6 a 24 cm; as bases 
convexas e arredondadas. Ocorre em menor quantidade cerâmica 
com bordas reforçadas, com ou sem engobo branco e cachimbos 
angulares e tubulares (Schimtz et a l. 1996 ) . 

• 
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A TRADIÇÃO TUPIGUARANI 
A tradição ceramista Tupiguarani foi estabelecida a partir 

de um tipo de cerâmica encontrada em todo o litoral de norte a 
sul do Brasil. A partir desta identificação existem alguns debates 
sobre a existência ou não de uma correlação lingüística e 
etnográfica com esta tradição ( Cf. Brochado 1980: 55; 
Scatamacchia 1995). 

Os sítios da tradição Tupiguarani escavados no Brasil não 
demonstram um modelo único no que concerne aos padrões de 
assentamentos ou de sepultamentos. Verificamos sítios formados 
por uma concentração de dimensões variando entre 25 e 400 
m2 e sítios com várias concentrações ou dispersos numa área 
de 2.000 e 10.000 m2 situados, geralmente, em posições 
elevadas, nas encostas dos morros ou em_ terraços, demonstrando 
assentamentos muito heterogêneos. Os sepultamentos eram 
individuais ou em grupos. Os individuais eram realizados fora 
das habitações, nas imediações dos sítios e os sepultamentos 
em grupos na praça central ou em montículos de terra com pouco 
mais de meio metro de altura nos fundos das cabanas (Prous 
1991 :380). 

A cerâmica da tradição Tupiguarani caracteriza-se pela 
pasta composta por antiplásticos de bolos ou grãnulos (bolos) de 
argila, cacos moídos (característica, segundo Brochado 
(1980:50),mais importante) e grãos de areia de diferentes 
diâmetros. A técnica de manufatura é acordelada e a queima é 
redutora. Além da cerâmica simples (sem decoração) existe uma 
grande variedade com decoração: plástica: corrugada (a mais 
popular), ungulada, escovada, entalhada (na borda), ponteada, 
serrungulada, incisa, acanalada, estampada, digitada, 
digitungulada, marcada com corda, estampada com rede, marcada 
com tecido, nodulada, pinçada e roletada; pintada : com 
diferentes motivos: em linhas finas, faixas largas em vermelho 
e/ou castanho sob branco ou creme, desenho com padrões 
geométricos, linhas paralelas, ziguezagues, quadriculados, 
círculos, retângulos, cruzes concêntricas, gregas, linhas brancas 
ou pretas sob fundo vermelho. Apresenta formas abertas de 
paredes baixas, retas ou carenadas, com bases plana :· ou 
suavemente curvas, vasos esferóides com bordas extrovertidas, 
bocas circulares , elípticas, retangulares ou quadrangulares, 
bordas de perfil cambado reforçadas externamente e ausência 
de elementos de sustentação, como alças ou asas, · fusos e 
cachimbos. O material lítico desta tradição é composto por 
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lâminas de machado polidas, trapezoidais de pequenas 
dimensões, adornos labiais (tembetás) em forma de T, feitos de 
cristal de quartzo, amazonita, quartzito verde ou resinas, lascas 
retocadas usadas como facas ou raspadores, percu tores de blocos 
ou de seixos, choppers, chopping-tools, polidores em canaleta ou 
planos e pingentes polidos perfurados. 

Considerando a freqüência quantitativa da decoração no 
conjunto, foram definidas para esta tradição, três subtradições: 
subtradição pintada, subtradição corrugada e subtradição escovada. 
Posteriormente, Brochado (1980:76), baseado em dados 
etnográficos, propôs que "a cultura dos Tupiguarani'' fosse dividida 
em pelo menos duas subculturas, a dos Tupi e a dos Guarani. As 
diferenças entre elas representariam duas tradições que 
poderiam ter uma formação comum e poderiam ser percebida 
por alguns traços culturais através dos quais a cerâmica seria 
diagnosticada. No entanto, esse modelo, praticamente, não tem 
sido utilizado pelos pesquisadores no Nordeste. 

Na região nordestina pertencem a tradição Tupiguarani, 
as fases ltapicuru, Coribe, Cabrobó, Curimataú, Itapacurá, 
Tejucupapo, Cangaça, Capibaribe, Quipapá, Croatá e Araripe 
(subtradições pintada e corrugada), localizadas nos estados da 
Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco. 

No estado da Bahia a fase ltapicuru (subtradição pintada), 
registrada por Calderón, localiza-se no Recôcavo Baiano, nas 
cabeceiras dos rios ltapicuru e Salitre, nos afluentes do rio das 
Contas, na cidade de Jequié, no norte da chapada Diamantina e 
no Morro do Chapéu. Nesta área foram encontrados 
sepultamentos secundários em grandes vasos de forma 
quadrangular ou tigelas ovais de ta.manhos entre 32 a 55 cm de 
diâmetro máximo da boca, cobertas por outras tigelas ou 
.fragmentos de vasos; fragmentos de lâminas de machados polidos 
.e tembetás de quartzo verde ou amazonita. Os sítios são de 
éscassa ou nenhuma profundidade, todos de habitação e, alguns 
deles, estendem-se por mais de 200 m (Cf CalderóJ! 1969) . 

....... 

As fases Coribe e Cabrobó, ambas pertencentes a 
subtradição corrugada da tradição Tupiguarani, também foram 
registradas por Calderón na Bahia e em Pernambuco. A fase 
Coribe foi localizada no planalto ocidental da Bahia, próxima ao 
rio Corrente. Encontra-se em uma região de transição entre os 
campos gerais do planalto e as caatingas, estando os sítios 
situados em lugares altos, afastados dos rios ou nas serras. Nas 
proximidades do rio Formoso, registram?s pequenas urnas 
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funerárias, corrugadas ou escovadas, com sepultamento 
secundário, pertencentes a esta fase. A cerâmica apresenta 
pasta com areia grossa e cacos moídos, formas globulares e bordas 
reforçadas externamente . Algumas características são 
semelhantes à cerâmica da fase Itapicuru, como por exemplo, 
alguns tipos de decoração plástica, tigelas de forma oval e bordas 
reforçada externamente (Calderón 1969: 140). 

A fase Cabrobó localiza-se nos municípios de Casa Nova, 
na Bahia e Belém de São Francisco, em Pernambuco. Os 
cemitérios foram descobertos nas ilhas ou nas proximidades dos 
rios, caracterizando-se por enterramentos secundários em urnas 
globulares ou piriformes, cobertas com vasos ou pedaços de outros. 
A cerâmica é alisada, existindo decorações do tipo acanalada, 
corrugada e espatulada. A técnica de manufatura é acordelada e 
a pasta possui antiplástico de areia grossa ou fina e mica. Existe 
pouca variedade de formas e as tigelas e panelas globulares 
possuem bordas simples introvertidas, diretas ou extrovertidas 
com lábios arredondados e apontados, sendo sua principal 
característica a ausência total de decoração pintada (Calderón 
(1967: 111). Existem também pilões, artefatos para cortar e bater, 
martelos, mãos de pilão, talhadores, raspadores e alguns objetos 
de adorno em amazonita ou quartzo verde. 

Calderón ( 1969: 145), trabalha a hipótese da existência 
de duas correntes de tradição "Tupi-guarani" que teriam 
procedido do interior, antes das migrações históricas paralelas à 
costa, presenciadas pelos primeiros colonizadores. A mais antiga 
deveria pertencer à fase Cabrobó e, a mais recente, que se 
bifurcou, provavelmente nas proximidades das cabeceiras do rio 
São Francisco, deu origem à fase Coribe. 

No estado do Rio Grande do Norte, a fase Curimataú, 
subtradição pintada, localiza-se na Bacia do rio Curimataú, entre 
Vila Flor e Serra de São Bento. É composta por sítios habitação, 
com formatos aproximadamente circulares ou elípticos, em áreas 
de mata, a céu aberto e por cemitérios, situados em meia encosta 
e em áreas planas nas terras baixas, ocupando áreas de 80 até 
9600 m2 . Os sepultamentos ficavam afastados dos locais de 
habitação e apresentavam pouca densidade, eram secundários 
e, geralmente, feitos em vasilhas comuns, sem tampa 
apropriada. Esta fase seria contemporânea à fase Itapicuru da 
Bahia. As datações absolutas das fases Umuarama, no Paraná 
(570 + 150 AD) e Itapicuru, 1270 + 130 A.D, ambas da subtradição 
pintada, indicariam um decréscimo temporal do sul para o norte, 
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implicando uma origem não regional para fase Curimataú. 
Acreditava-se numa migração vinda pela faixa costeira. Os grupos 
desta fase teriam sobrevivido até a chegada do europeu e teria 
uma forma de subsistência baseada numa agricultura incipiente 
de cultivo, preparo e conservação de mandioca e similares de 
alimentos de origem vegetal (Cf Calderón 1971,1973). · 

No estado de Pernambuco os grupos da tradição 
Tupiguarani das fases Itapacurá, Tejucupapo, Cangaça, 
Capibaribe, Quipapá, Croatá, Triunfo e Araripe ocuparam 
ambientes de mangue, de restinga, de mata e de caatinga. A 
fase Itapacurá, filiada à subtradição pintada, está localiza.da em 
áreas de restinga, próxima a canais. Cronologicamente está 
situada na primeira metade do século XVI, período de contato 
feito durante a instalação da Feitoria de Cristovão Jacques no 
litoral norte da então capitania de Pernambuco, já no limite com 
a de 1 tamaracá. 

Os sítios da fase Tejucupapo, situados em pequenas ilhas 
com uma vegetação de mangue, não apresentam a forma de 
aldeia; apenas uma mancha ou concentração de material 
arqueológico, constituindo, segundo Albuquerque ( 1991: 115), 
"uma única unidade habitacional o que poderia representar uma 
sazonalidade ocupacional ou modelo de ocupação de mangue." A 
cerâmica foi também filiada à subtradição pintada, destacando
se o vermelho sobre o engobo branco. 

As fases Cangaça e Quipapá, subtradicão pintada, foram 
localizadas na faixa litorânea da mata atlântica. As aldeias da 
fase Cangaça têm formato semicircular com manchas de 
tamanho variando entre 30 e 360 m2. Datada de 1290 e 1590 A 
D, esta fase seria contemporânea dos primeiros momentos da 
colonização portuguesa, porém nos sítios não foram encontrados 
vestígios desse conta to ( Cf Albuquerque 1991). 

A fase Cacimba foi definida por François Laroche e 
Acijelma Laroche no sítio Chã de Caboclo, no município de Bom 
Jardim, em Pernambuco. Foram coletados mais de mil 
fragmentos em superfície e em profundidade. As datações obtidas -variam em torno de 300 à 400 anos BP, sendo a cerâmica 
(decorada com engobo branco e pinturas vermelhas) filiada a 
"Tradição Tupi Pintada" ( Cf Laroche, F., Laroche A. 1980: 15) 

Depois da fase crítica a metodologia utilizada pelo 
PRONAPA encontramos, no Nordeste, estudos de sítios 
arqueológicos onde a cerâmica foi filiada à tradição Tupiguarani, 
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Aratu ou à subtradição ceramista, sem o estabelecimento de 
fases . Em outros casos, como veremos a seguir, são estabelecidas 
as fases, mas não são estas filiadas às tradições ou às 
su btradições. 

Na região semi-árida, no município de Sertânia, em 
Pernambuco, o sítio Xilili foi filiado a tradi~ão Tupiguarani, 
su btradição pintada. Numa área de 3000 m da aldeia foram 
delimitados dois setores onde ocorria cerâmica com diferentes 
características. Em um setor foram encontradas quatro vasilhas 
quebradas com restos de ossos humanos. A cerâmica possui pasta 
com antiplástico de areia e fibras vegetais, método de manufatura 
acordelado, espessura de parede de 1,5 à 2,3 cm, diâmetro da 
boca entre 23,5 à 45 cm e pintura com faixas em vermelho, linhas 
finas e paralelas sob fundo branco. Em outro setor apareceu uma 
cerâmica lisa e incisa, possivelmente utilitária, associada à 
presença de ocre, lascas, raspadores, buris em calcedônia, sílex 
e quartzito ( Cf Lima, Rocha 19 84). 

No estado do Rio Grande do Norte vários grupos pré
ceramistas e ceramistas foram localizados em paleodunas do 
grupo Barreiras, nos municípios de Rio do Fogo, Baía Formosa, 
Nísia Floresta, Maxaranguape, São Bento e Touros. O sítio Zumbi, 
no município Rio do Fogo, apresenta nove manchas distribuídas 
em forma de ferradura, modelo este que, segundo Martin 
(1996: 129), se repete em mais de quinze sítios entre Muriu e 
Panau, nos municípios de Ceará-Mirim e Maxaranguape. A 
cerâmica do sítio Zumbi foi filiada à tradição Tupiguarani. No 
sítio Fim do Mundo, no município de Genipabu, perto de Natal, 
foram encontradas grandes quantidades de materiais líticos 
(lesmas corticais e descorticadas, núcleos debitados) e 
fragmentos de cerâmica Tupiguarani de subtradição pintada, com 
formas abertas e rasas de tamanho grande (30 a 60 cm de 
diâmetro) e outra cerâmica lisa de paredes finas e bordas 
extrovertidas de possível filiação local. Martin ( 1996: 128-9) 
levanta a hipótese de ocupações nas margens da paleo-lagoa, 
iniciadas por caçadores-coletores e pescadores, seguida da 
instalação de uma aldeia Tupiguarani. 

De modo geral parece comum a ocorrência de dois tipos 
de cerâmica nos sítios arqueológicos das dunas do norte
riograndense. Uma cerâmica filiada à tradição Tupiguarani 
(subtradição pintada) e outra cerâmica de filiação local, porém 
de uma tradição indeterminada. Seja do ponto de vista da 
tecnologia ou da distribuição espacial, a indústria cerâmica 



CLÁUDIAA. OLIVEIRA 209 

apresentaria, nestes sítios, duas grandes unidades diferentes e 
um único complexo lítico. Nestes sítios foram registrados também 
fusos, grandes assadores e fragmentos de alça (Cf Albuquerque, 
Spencer 1994; Nascimento, Luna 1997). 

Os sítios arqueológicos trabalhados por Nasser, 
apresentam também dois tipos de cerâmica: fase Curimataú 
(tradição Tupiguarani) e fase Papeba (fase isolada) com o mesmo 
tipo de material lítico. A cerâmica Papeba parece se distinguir 
da cerâmica indetenninada dos sítios <lunares pela presença de 
banho vermelho, apêndices verticalmente vazados, pequenas 
perfurações circulares nas paredes dos vasilhames; formas 
esféricas e meia esfera, com diâmetro de 12 a 34 cm; lábios 
planos, redondos ou biselados. 

As fases Croatá, Triunfo5 , Capibaribe, Araripe e 
neobrasileira, no estado de Pernambuco, foram filiadas apenas a 
tradição Tupigurani, não havendo identificação a subtradição. As 
fases Croatá e Triunfo, estão localizadas nas áreas de brejos, 
microclima de altitude. Possuem aldeias amplas, de tendências 
circulares e cerâmicaa decorada com pintura vermelha sobre engobo 
branco, decoração plástica e formas que, segundo Albuquerque 
(1991: 116), seriam compatíveis com o consumo da mandioca. 

A fase Capibaribe representaria a ocupação mais antiga 
dos grupos da tradição Tupiguarani no estado de Pernambuco. 
Datada de 2130 ± 400 AP, apresenta uma cerâmica com baixo 
grau de sinterização (queima), decoração pintada de vermelho e 
algumas bordas talhadas. 

A fase Araripe, representaria a maior ocupação de grupos 
Tupiguarani na região semi-árida. As aldeias possuem formas 
com tendências aproximadamente circulares e ocas de tamanho 
variado. Segundo Albuquerque (1983, 1991), os grupos desta fase 
estariam bem aqaptados à região semi-árida e consumiam a 
mandioca. O autor questiona o modelo tradicional de ocupação 

. desses grupos no semi-árido e aponta o cultivo da mandioca como 
um dos principais fatores de adaptabilidade a esta região. 

A fase Neobrasileira Bom Jardinense foi definida por François 
Laroche e Adjelma Laroche no sítio Chã de Caboclo, no município de 
Bom Jardim em Pernambuco. A cerâmica possui características que 

5 Referência de Gabriela Martin 1996 
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demonstram uma aculturação, que segundo os pesquisadores, teria 
sido "produzi.da pelo aproveitamento das caracteristicas da Tradição 
Cerâmica da Pedra do Caboclo, associada com atributos Tupiguarani e 
europeus. As datas, obtidas para essa fase, estão em tomo de 200 anos 
BP." (Cf F. Laroche, A. La.rache 1980:15). 

Na Vila Piragiba, localizada no ~unicípio de Muquém do 
São Fransisco, oeste do estado da Bahia, encontramos o "Sítio Zé 
Preto", onde a cerâmica apresenta uma grande variedade de 
formas e motivos decorativos (predominando .os incisos e os 
escovados); ungulados, recipientes carenados de paredes 
espessas e pintados com linhas pretas, soqre fundo branco; bordas 
reforçadas, tigelas simples ou carenadas e rodelas de fuso. Nesta 
cerâmica existem ainda possíveis adornos, um pé de animal e 
uma cabeça de felino com restos de pintura branca que poderiam 
pertencer, segundo Etchevane (1998:76), a um cabo de recipiente 
ou a uma estatueta. O material lítico consiste de raspadores, 
lâminas de machados e lascas com ou sem retoques. 

A TRADIÇÃO PEDRA DO CABOCLO 
No município de Bom Jardim, estado de Pernambuco, 

foram escavados por François Laroche vários abrigos e sítios a 
céu aberto. Neles foram encontrados sepultamentos secundários, 
em urnas funerárias com opérculos ou em tigelas e um conjunto 
de fragmentos de cerâmica, propositadamente empilhados ao pé 
dos paredões das cavernas ou dos abrigos. Alguns desses 
sepultamentos estavam acompanhados de adornos em concha 
de molusco ou contas de colar em amazonita, ossos, madeira, 
dentes de felídeos e tembetás. 

Definida por Laroche como tradição da Pedra do Caboclo, a 
cerâmica encontrada no sítio Pedra do Caboclo e nas cavernas 
do Monte do Angico, caracteriza-se pela pasta com antiplástico 
de areia fina, carvão, cacos moídos e óxido de ferro, dureza 3 ou 
3,5; espessura de parede entre 3 a 13,5 mm, formas ovóides, 
semi-esféricas, como potes e tigelas em ''formato de sacola" com 
alças perfuradas verticais ou horizontais ou ainda tigelas em 
forma de cuias; bicos ou apêndices perfurados, lábios biselados 
e planos; e bases arredondadas ou apontadas. Alguns fragmentos 
possuem decoração em negativo, linhas paralelas e divergentes 
sob um revestimento preto ou marrom. Ocorrem também o 
brunido, o banho, o polimento, duas vasilhas decoradas com 
entalhes, faixas circulares e pintadas de vermelho, com linhas 
onduladas ou concêntricas. Associadas a esta cerâmica existem 

• 
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uma machadinha polida, peças picoteadas, machados bifaciais, 
raspadores, cunhas, cavadores, pesos de redes, quebra-coquinhos, 
clavas "moletes" e "virotes", blocos, lascas, raspadores, seixos 
(alguns pintados com ocre) e uma ponta de projétil. 

Os grupos pré-históricos do sítio Pedra do Caboclo, segundo 
Laroche (1975:33), continuaram a usar artefatos em pedra 
lascada simultaneamente com os "implementas de pedra polida" 
entre os quais destacam-se as pontas bifaciais polidas, datadas 
em 2.025 anos BP. 

A datação mais antiga da Tradição da Pedra do Caboclo é 
2.800 + 95 anos BP e as datações mais recentes variam entre 
580 e 458 anos BP. Em nível datado de 4460 ± 100 anos BP foram 
coletados fragmentos cerâmicos desta tradição, no entanto, 
Laroche os considerou intrusivos. 

FASES ISOLADAS 
Vários sítios com vestígios cerâmicos não puderam ser filiados 

às tradições estabelecidas, passando a constituir as chamadas fases 
isoladas. Segundo Martin (1996: 189), ao não se poder filiar a 
tradições como a Aratu e a Tupi-guarani, as fases acabaram não 
representando grupos lriumanos ou culturas relacionadas a outros 
elementos do registro arqueológico dentro de um contexto ecológico, 
por este motivo, considerando os enclaves e as áreas arqueológicas, 
classifica-se as fases Cajari, Papeba, Cabrobó, a cerâmica de Xingó e 
a da Pedra do Caboclo como cerâmicas regionais. Elas teriam 
desenvolvimento local ou regional, sem por isso negar-se a 
possibilidade de influência de correntes externas. Considerando as 
primeiras filiações, apresentaremos as fases isoladas e, em seguida, 
os sítios arqueológicos com vestígios cerâmicos que não foram filiados 
a tradições ceramistas. 

AS FASES PAPEBA E MACA!BA 

As fases Papeba e Macaíba foram estabelecidas no Rio 
Grande do Norte. A fase Papeba, foi identificada por Nássaro A. 
de Souza Nasser em uma aldeia, situada em uma colina, a 250 

. m da lagoa de Guaraíras, no município de Senador Georgina 
Avelino. Essa aldeia ocupava uma área de 18.400 m2 com cinco 
manchas de terra escura (30 x 20 m), ·em forma de ferradura e 
abertura para o sudeste. A escavação deste sítio evidenciou 
vestígios arqueológicos (cerâmica, litico, espinhas de peixe, 
conchas de moluscos) correspondentes a duas ocupações de 
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diferentes grupos: nos níveis inferiores, a fase Papepa, que seria 
mais antiga; na superfície, a fase Curimataú, da tradição 
':(upiguarani. Parece ter havido uma contemporaneidad~ e 
contato entre os grupos dessas duas. fases. Em alguns sítios da 
fase Curimataú foram coletados fragmentos identificados como 
da fase Papeba. De acordo com Nasser (1974), após o 
aparecimento dos grupos da fase Curimataú, a cerâmica Papeba 
teria apresentado algumas modificações, como por exemplo, certa 
tendência para o engrossamento das paredes dos vasilhames do 
tipo simples, em geral pouco espesso. 

François Laroche escavou o sítio Mangueiros, localizado 
no município de Macaíba, a 61 km da cidade de Natal e identificou 

' cinco manchas de terra, quase todas com cerca de 20 m de 
diâmetro. Na superfície, em uma área de 120 x 120 metros, 
existia cerâmica da fase Potengi que poderia ser incluída na fase 
Curimataú. Esta cerâmica caracteriza-se por pasta escura, grãos 
angulosos e subangulosos de quartzo, às vezes matéria orgânica 
(fibras vegetais) não identificada, dureza 4,5; vasilhames grandes 
(até 65 cm de altura) com espessura de parede de 15 a 35 mm de 
formas esféricas e boca circular ou quadrangular, bordas retas, 
inclinadas interna e externamente, cambadas, vazadas, 
extrovertidas e dobradas; lábios planos e arredondados. A técnica 
de decoração predominante é a pintura sobre o engobo com 
desenhos que "lembram a arte marajoara" e, em menor quantidade, 
o corrugado. Laroche verificou também a ocorrência de cerâmica, 
definida por ele como da fase Macaíba (que s e enquadra 
aproxi.madamente na fase Pabeba) e de cerâmica Tu piguarani, 
representada pela fase Potengi. 

Várias datações foram obtidas no sítio Mangueiras, e 
·relacionadas ao nível cerâmico, existem as datações de 1796 ± 
62 BP, 738 ± 64 BP e 502 ± 62 BP. A datação de 1796 ± 62 BP é 
contemporânea a um período do sítio Pedra do Caboclo, onde a 
cerâmica era funerária. A cerâ mica da fase Pape ba seria, 
principalmente, utilitária de um grupo cuja dieta alimentar era 
constituída de frutas silvestres, peixes" moluscos e possuía a 
preferência para a localização· dos sítios em áreas próximas à 
costa (A.F.G. Laroche, A.S.S. Laroche 1982:24). 

FASECAJARI 
A partir do . Projeto Baixada Maranhense~ realizado na 

região do lago Cajari e trecho do baixo rio Pindaré, no Maranhão; 
coordenado por Mário F. Simõ~s, foi estab~lecida a fase Cajari 
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relacionada à cultura das estearias maranhenses. A aldeia da 
fase Cajari abrangia área elíptica irregular de cerca de 8.000 
m 2

, com esteios de sustentação do tabulado em troncos de "pau
d'arco". Acima do nível máximo das águas estendia-se o tabulado 
ou piso, sobre o qual, provavelmente, se distribuíam as cabanas. 
A. cerâmica caracteriza- se pela 'presença de pasta com 
antiplástico de .areia, cacos moídos, conchas moídas e, mais raro, 
cauixi, núcleo escuro e preto (oxidação incompleta). Técnica de 
manufatura acordelada, vasos globulares com gargalo, panelas 
de boca ampliada semi-esfêricas, tigelas, grelhas ou· assadores 
circulares, vasos miniaturas e rodelas de fuso. Existem adornos 
modelados, geométricos e zoomorfos aplicados à borda ou no corpo 
do vasilhame. A decoração resume-se a apliques modelados 
(adornos e asas) e, raramente, ao banh~ vermelho sobre branco. 
Alguns fragmentos apresentam bordas "acasteladas". Associada 
a este tipo de cerâmica encontramos batedores em seixos, 
abrasadores em seixos e arenito com caneluras, machados 
polidos, contas cilíndricas, pequenas lascas, raspadores, moedores 
e quebra-cocos. Segundo Ana Lúcia Machado et al. (1991 :103), a 
presença de grelhas implicaria a utilização da mandioca ou outro 
qualquer tubérculo, raiz ou coco, sob forma de bolo ou de farinha 
na alimentação. Estes grupos ter.iam uma subsistência voltada 
para a pesca e agricultura. Existe.apenas uma datação por C14 
de 570 A D para as estearias da "Cacaria" . Apesar de 
contemporânea. a algumas fases da ilha de Marajó, não há entre 
a fase Cajari e as antigas culturas daquela ilha qualquer 
correlação cultural como havia sido sugerida no passado. 

A CERÂMICA SEM FILIAÇÃO 
Considerando os tipos de sítios, as características 

ambientais e o modo de subsistência, descreveremos as 
cerâmicas pré-históricas no Nordeste que não foram ainda 
filiadas a fases ou às tradições tecnológicas já definidas. A 
cerâmica não filiada aparece tanto em abrigos como em sítios a 
céu aberto e, as pesquisas nestes sítios fazem parte, em sua 

. maioria, de projetos de cadastramente arqueológico ou projetos 
de salvamento realizados nos últimos anos. Em uma classificação 

'preliminar descrevemos a cerâmica de acordo com os tipos de 
sítios e as características ambientais: a cerâmica dos abrigos, 
relacionada ou não com grupos de caçadores e coletores; a 
cerâmica de sítios a céu aberto relacionados às aldeias das dunas, 
dos terraços fluviais , dos vales, das estearias e, finalmente, a 
cerâmica dos sambaquis. 
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A CERÂMICA DOS ABRIGOS 
No estado de Pernambuco encontramos cerâmica 

associada a grupos de caçadores e coletores que possuíam o hábito 
de incinerar seus mortos. Estas evidências aparecem, em 
contextos arqueológicos dos sítios Gruta do Padre, Fuma do Estrago, 
Periperi, Pedra do Tubarão e Alcobaça. Na maioria dos sítios os 
vestígios cerâmicos são raros, mas demonstram, sem dúvida, o 
conhecimento da técnica cerâmica por esses grupos pré
históricos. Nos sítios de Bom Jardim, como vimos anteriormente 
na tradição Pedra do Caboclo, encontramos também a incineração 
dos mortos associada a urnas funerárias. 

A utilização da cerâmica em práticas funerárias data de 
3630 + 70 anos BP (CSIS - 803), e foi registrada no sítio Gruta do 
Padre por Gabriela Martin. Este sítio é um abrigo com gravuras 
rupestres, localizado no município de Petrolândia, em 
Pernambuco, escavado pela primeira vez na década de trinta por 
Carlos Estevão. Posteriormente, Valentin Calderón, nos anos 
setenta, e Gabriela Martin, nos anos oitenta, durante o Projeto 
Itaparica de Salvamento Arqueológico, voltaram a realizar 
pesquisas neste abrigo. Este sítio serviu como referencial para 
identificação da Tradição Itaparica de coletores-caçadores do vale 
do médio São Francisco. Segundo Martin (1996: 105), este sítio 
teve duas ocupações diferentes em períodos bem delimitados. 
No primeiro período, entre 7000 e 4500 anos BP, serviu de refúgio 
aos caçadores que utilizavam instrumentos de fino acabamento 
como raspadores unifaciais plano-convexos retocados (lesmas) e 
lâminas retocadas em sílex e calcedônia. No segundo período, 
entre 4000 a 2500 anos BP, parte dos instrumentos foram 
trabalhados a partir de seixos, por grupos caçadores dentro da 
própria gruta, a qual teria sido utilizada também como necrópole. 
Os instrumentos são pouco refinados, de tamanho maior e 
apresentam pouco ou nenhum retoque, muitos deles lascados a 
partir de seixos do conglomerado da própria gruta. Nas fossas 
funerárias registramos: concentração de ossos humanos 
queimados; material lítico, contas de colar de osso e uma pequena 
urna funerária de forma piriforme que também continha ossos 
humanos; dois fragmentos cerâmicos; restos de micro-fauna 
formada por aves e roedores; espinhas de peixe e fauna 
malacológica; sementes de fibra de caroá natural e tecida; 
pingentes ou contas de osso polido; madeira semifossilizada e 
carvão vegetal. A fossa datada de 3630 ± 70 anos BP, foi preparada 
com uma base de pedras planas procedentes da decomposição do 
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conglomerado da gruta e, sobre elas, foi colocada a urna funerária 
emborcada, contendo ossos humanos e de animais, cinzas e 
contas de colar de osso. Junto à urna foram coletados mais ossos 
humanos dispersos, dois raspadores terminais fragmentados e 
duas lâminas de machado, uma polida e outra lascada. No fundo 
da fossa foi ainda coletado um dente humano e um pingente de 
osso. Nesta mesma faixa cronológica existe a cerâmica do abrigo 
Toca do~Pinga do Boi, no sudeste do Piauí, onde foi encontrado 
uma mão de pilão, no mesmo nível datado de 3.320 BP. 

Ainda no estado de Pernambuco encontramos vestígios 
cerâmicos, relacionados a grupos caçadores e coletores, nos sítios 
Furna do Estrago, Alcobaça, Periperi e Pedra do Tubarão. A Fuma 
do Estrago é um abrigo sob rocha granítica com pinturas em 
vermelho (antropomorfo e geométrico), localizada no município 
de Brejo da Madre de Deus, que foi ocupado por sucessivos grupos 
pré-ceramistas e ceramistas. As datações obtidas nos diversos 
níveis estratigráficos revelaram a presença humana desde 11060 
± 90 anos BP até 1040 + 50 BP, quando se deu a última ocupação 
pré-histórica do sítio caracterizada por cremações humanas. 

Neste abrigo foram descobertos diversos sepultamentos 
humanos, totalizando cinqüenta e seis indivíduos de a.mbos os 
sexos e diferentes faixas etárias. Os sepultamentos primários 
em decúbito fetal se encontravam em fossas forradas com 
esteiras ou fibras vegetais. Alguns deles eram cobertos com 
materiais corantes, outros com contas de amazonfta e outros 
ainda eram envolvidos com plantas. As crianças eram sepultadas 
diretamente sobre o solo, em decúbito dorsal, com as pernas 
fletidas e os braços ao longo do corpo. A cerâmica, do nível datado 
de 1040 + 50 anos BP, é cronologicamente compatível a outras 
datações encontradas em outros sítios arqueológicos no Nordeste, 
estando também relacionada a ossos cremados e pintados. Logo, 
poderia indicar um padrão de sepultamento de grupos caçadores
coletores nesta região. 

Algo semelhante ocorre no sítio Alcobaça, localizado no 
município de Buíque, na região se:rpi-árida de Pernambuco. Este 
abrigo, situado ao pé do monte, num vale fechado em forma de U, 
apresenta as paredes cobertas por pinturas e, nos blocos caídos, 
painéis gravados e pintados. Nas escavações que estão sendo 
desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos Arqueológicos da 
Universidade Federal de Pernambuco, foram descobertos vestígios 
de cerâmica associados também a sepultamentos cremados 
·datados de 1. 785 ± 49 B P (CIS 1070). Nas fossas funerárias 
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existiam sepultamentos cremados, um deles parcialmente 
cremado com restos de pigmento vermelho, fibras vegetais, 
cerâmica, cascas de coco, folhas, coquinhos, restos de cestaria 
finamente trançada e, ao lado da fossa, uma mão de pilão de 
pedra. Os resultados mais recentes das pesquisas realizadas 
neste sítio por Ana Nascimento, demonstram datações de 888 + 
25 BP (CSIC - 1434) e 4243 ± 26 BP (CSIC-1441) para a cerâmica 
(Nascimento, Alves, Luna 1994). 

O sítio Periperi é formado por dois matacões de granito, 
recobertos com pinturas e por doi$ pequenos abrigos, um 
boqueirão a 100 metros e um pequeno abrigo chamado Morro dos 
Ossos, que foi usado como cemitério. Neste sítio foram 
encontradas duas .fogueiras estruturadas com restos de ocre, 
lascas de quartzo, seixos e núcleos de hematita com sinais de 
uso. As fogueiras foram datadas de 1760 e 2030 anos BP. Havia 
uma ocupação mais antiga de caçadores que utilizavam uma 
indústria lítica basicamente constituída de lascas de quartzo e 
alguns artefatos (buris, raspadores, percutores e chopper) em 
sílex, granito e arenito. Na ocupação mais recente, evidenciada 
pela presença abundante de restos de lascamento, foram 
encontrados fragmentos de cerâmica com acabamento escovado 
na superficie e ossos de fauna de pequeno porte (Martin 1996: 114). 

No sítio Pedra do Tubarão, formado por um grande matacão 
de granito partido em dois e, a 200 metros, uma necrópole 
conhecida como Cemitério do Caboclo, com pinturas rupestres da 
tradição Agreste, foram também assinaladas duas ocupações, 
semelhantes às do sítio Periperi, com cerâmica na mais recente 
e material lítico na mais antiga. No cemitério existiam 
enterramentos secundários, alguns dos quais em covas. Os ossos 
humanos teriam sido quebrados propositadamente e, junto a 
eles, havia cerâmica, lascas, raspadores, furadores e buris 
unifaciais em quartzo, granito, xisto biotítico, riolito e ágata. A 
cerâmica apresenta formas globulares e carenadas, diâmetro 
entre 20 e 25 cm, com banho vermelho ou bra.nco aplicado por 
imersão na parte interna ou externa (CfLuft 1990; Martin 1996). 

No sudeste do estado do Piauí, encontramos vestígios 
cerâmicos em vários abrigos datados de 8960 ± 70 BP a 420 anos 
BP, no entanto não podemos estabelecer no momento se esses 
abrigos foram ocupados apenas por grupos de caçadores e coletores 
ou por agricultores ceramistas das aldeias. Todos os abrigos 
possuem painéis com grafismos rupestres e, na Toca do Congo I 
e Toca da Baixa dos Caboclos, foram encontrados sepultamentos 
primários e secundários em urnas funerárias. 
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AS CERÂMICAS DE SÍTIOS A CÉU ABERTO 

ALDEIAS SOBRE DUNAS FLUVIAIS E MARiTIMAS 
Em ambientes <lunares registramos grupos ceramistas 

pré-históricos nos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte. 
Na Bahia vários desses sítios (assentamentos sobre dunas 
fluviais) foram localizados nos municípios de Chorrochó e 
Rodelas. Esses sítios superficiais, com extensão variando entre 
2 a 25 km2 , foram ocupados como espaços habitacionais, com 
eventual uso ritualístico-funerário. 

No sítio de Surubabel, datado de 360 BP, foram encontrados 
seixos de calcedônia, fragmentos de conchas de molusco bivalve, 
de hematita e de contas de osso circulares aplainadas, além de 
cachimbos de cerâmica pisciformes. Havia também conjuntos 
de blocos de rochas do embasamento gnáissico com dimensões 
entre 20 e 50 cm de comprimento, e eram destinados, 
provavelmente, para apoiar postes de sustentação de tendas, 
paraventos ou usados como jiraus para apoiar objetos. Além disso, 
havia dentes, uma calota craniana e um esqueleto praticamente 
completo. Tudo indica, segundo Etchevarne (1993: 140), que os 
restos funerários eram de um enterramento coletivo, onde alguns 
indivíduos faziam parte de enterramentos primários, sem um 
padrão homogêneo de deposição e orientação. Esses ceramistas 
concentravam sua industria cerâmica na produção de 
vasilhames de uso doméstico com variações estilísticas limitadas 
mas com motivos realizados com perfeição. Esses grupos de 
filiação lingüística e cultural incerta teriam aproveitado os 
recursos de subsistência provenientes dos outros espaços 
ecologicamente definidos e diferenciados, especialmente das 
várzeas e, em menor medida, dos tabuleiros, sendo a horticultura 
complementada .com as atividades de caça, pesca e coleta. 
AlglJ:mas formas da cerâmica eram apropriadas para o 
pro~essamen to da mandioca. 

ALDEIAS EM VALES, TERRAÇOS FLUVIAIS E ILHAS 
Vários sítios arqueológicos a céu aberto, situados nos 

vales, terraços fluviais e ilhas foram assinalados nos estados da 
Báhia, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Em alguns sítios a cerâmica 
não fot complemente estudada, havendo apenas referências 
gerais sobre sua característica e possível filiação cultural. Outros . 
sítios apresentam apenas a localização e registro da presença 
de vestígios cerâmicos. 
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·Nos municípios de Casa Nova e Santo Sé, na Bahia, durante 
a construção da barragem de Sobradinho, foram localizados vários 
sítios arqueológicos. O material desses sítios, permite assegurar 
que esta área também foi habitada por "populações primitivas pouco 
habituadas ao uso da cerâmica" (Calderón et al. 1977 :35). Pela grande 
quantidade de batedores, moedores, pilões de pedra, alguns em 
rochas fixas, e mãos-de-pilão. Esta região seria parte integrante da 
"área da cultura do milho". 

A maior parte dos sítios localizados no estado de Sergipe 
possui uma cerãmica com antiplásticos de areia grossa, mica e 
cacos moídos; espessura de parede entre 0,5 e 0 ,9 cm; técnica 
de manufatura acordelada ou modelada; queima incompleta e 
bordas expandidas, diretas e introvertidas. A cerâmica é do tipo 
simples (sem decoração plástica ou pintada). Em alguns desses 
sítios foram localizadas urnas funer árias piriformes, sem 
decoração, com restos humanos e machados polidos, lascas, 
núcleos, polidores e percutores. No sítio Riachuelo, no município 
do mesmo nome, há presença de cerâmica corrugadp , alguns 
cachimbos e uma urna funerária acompanhada de uma lâmina 
de machado polido. Já no sítio Machado, município de Pacatuba, 
foram identificados dois tipos de cerâmica: simples, com 
características semelhantes à da tradição Aratu e cerâmica 
pintada semelhante à tradição Tupiguarani (bordas reforçadas 
externamente e com leve contração), decoração com linhas 
horizontais vermelhas sobre engobo branco ou linhas paralelas 
pintadas, em espaço de 6,5 mm, na superficie interna ou faixas 
largas pintadas, abaixo da borda, na superficie externa (-Cf Vergne 
et al. 1991 :77-78). 

No estado de Pernambuco verificamos sítios com material 
cerâmico, na região de Venturosa e na ilha de Sorobabel, que 
também não foram filiados a tradições culturais. Na ilha de 
Sorobabel, no município de Itacuruba, próximo a foz do rio Pajeú, 
em uma mancha negra, foram descobertos diversos pingentes, 
fragmentos de cachimbo, contas de colar de osso e de vidro, 
espátulas de madeiras, fragmentos de cerâmica, sepultamentos 
e restos de ossos de animais calcinados. Os ritos funerários 
contêm, conforme Rocha (1991: 151), "traços culturais que lembram 
ora os grupos Tupi, ora os grupos Gê". Alguns enterramentos foram 
feitos em urnas globulares de 40 cm de altura, alisadas, contendo 
contas de colar de osso ou de vidro e ossos. Em uma pequena 
vasilha, pintada de vermelha, havia um crânio e conchas 
bivalves. Diretamente no solo existia um esqueleto com a cabeça 
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voltada para oeste e, junto a ele, quatro conchas bivalves, contas 
de colar em osso, tauá branco, cachimbo fragmentado, cerâmica 
de decoração diversificada ou sem decoração, contendo restos de 
animais calcinados e envoltos em cinza. 

Na região de Venturosa encontramos dois sítios com 
vestígios cerâmicos. Os fragmentos de cerâmica estavam em 
manchas com dimensão em torno de 20 à 30 metros de raio. 
Esta cerâmica apresenta antiplástico de cinzas e fragmentos de 
cerâmica moída, cor cinzenta e alaranjada, e queima incompleta 
ao ar livre. As formas são simples, arredondadas com bordas 
retas e sem decoração (Aguiar, Tadeu 1981:40). 

Ainda em Pernambuco existem os sítios Sinal Verde e 
Aldeia do Baião. O sítio Sinal Verde, localizado no município de 
São Loureço da Mata, Zona da Mata, apresentou seis áreas de 
concentração (arredondadas com diâmetro variando entre 20 e 
70 m) de material arqueológico, distribuído aproximadamente, 
em forma de meia lua, acompanhando a declividade do terreno. 
O perfil cerâmico deste sítio é caracterizado pela maior 
quantidade de objetos produzidos com o antiplástico de areia, 
ocorrendo ainda bolos de argila, areia com bolos de argila e sem 
antiplástico. Possui tratamento de superficie alisado, decoração 
pintada e plástica, havendo objetos com técnicas associadas. As 
formas das vasilhas são ovóides (predominantes), esféricas, 
cônicas, planas e losangulares (Cf Luna 1990, 1991). 

O sítio Aldeia do Baião, localizado no município de 
Araripina, na região semi-árida, encontra-se situado no sopé da 
Chapada do Araripe, ocupa uma área de aproximadamente 2.500 
m 2, com sete áreas de concentração de vestígios arqueológicos 
de forma variando entre circular e elíptica - 130 m2 a 400m2 
(cpm disposição retangular). O perfil cerâmico deste sítio é 
caracterizado por objetos produzidos com aditivo (antiplástico) bolos 
de argila, fragmentos triturados e areia e sem antiplástico. O 
tratamento alisado é predominante. Ocorre também a cerâmica 
pintada (vermelha, marrem ou preta sobre engobo branco ou 
cinza) associada a outras técnicas plásticas (entalhada, ungulada 
e escovada). As formas são ovóides, esféricas, cónicas e ovóides 
com pescoço. A maior parte das vasilhas é de tamanho pequeno 
e existe ainda a presença de fusos, cachimbos e uma cabeça de 
um zoomorfo também em cerâmica (Cf Nascimento 1990, 1991). 

Na área do Projeto da Hidrelética de Xingó, entre os estados 
de Alagoas e Sergipe, existem vários sítios com vestígios 
cerâmicos. No sítio Justino, situado sobre um terraço fluvial, às 
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margens do rio São Francisco, caracterizado como cemitério 
indígena, foram retirados mais de 155 sepultamentos primários 
e secundários, alguns acompanhados de mobiliário funerário, 
além de materiais líticos, entre eles: tembetás, cerâmica, restos 
de alimentos e grandes fogueiras estruturadas ( Cf Vergne, 
Amâncio 1992; Martin 1996). A coleção cerâmica, em estudo, 
dos sítios Justino I, São José I, São José II, Caraíbas, Recanto do 
Olodum e Mulungu, apresenta, em sua maioria, o tratamento de 
superfície alisado e à medida que se aproxima dos níveis mais 
profundos (especialmente do sítio Justino I) existe uma maio.r 
elaboração em relação à decoração plástica, apresentado-se na 
sua maioria uma cerâmica roletada, incisa, escovada, excisa, 
marcada com esteira, ponteada e corrugada. A decoração pintada 
ocorre em menor quantidade e, quando aparece, geralmente são 
restos de pintura nas cores vermelha e branca. A técnica de 
manufatura é acordelada e roletada e os antiplásticos utilizaqos 
foram areia fina e grossa, areia com mica e cacos triturados 
além de peças sem aditivo~ ou seja, sem antiplástico artificial. 
Predominam as vasilhas de pequeno tamanho, com diâmetro 
entre 5 a 20 cm e altura de 5 a 10 cm, com formas globulares, 

. bases arredondadas ou planas e borda direta. As vasilhas que 
faziam parte do mobiliário funerário apresentam diâmetro entre 
30 e 40 cm e alturas entre 20 e 30 cm (Martin 1996: 195; Luna, 
Nascimento 1997: 17). As cerâmicas com antiplásticos tle cacos 
triturados e bolos de· argila parecem estar relacionadas com a 
tradição Tupiguarani e ocorrem, no sitio Justino 1, nos últimos 
períodos de ocupação, parecendo ser intrusiva. O outro tipo de 
cerâmica parece representar, um novo horizonte cerâmico. As 
cronologias obtidas remetem a ccupações desde 4 .340 a 1.280+45 
anos BP no sítio Justino 1, e 3.500+110 a 4 .140+90 BP, no sítio 
São José II (Luna, Nascimento 1997:31). 

Os grupos ceramistas do sudeste do Piauí compartilhavam 
ambientes diferentes, habitavam tanto na planície pr.é-cambrina 
como na chapada. Viviam em aldeias , porém, os vestígios 
arqueológicos encontrados, permitem dizer que os abrigos também 
foram utilizados para diferentes atividades: acampamentos 
temporários, práticas r~tuais como os sepultamentos dos mortos 
e, possivelmente, para deixarem as suas mensagens através dos 
registros gráficos. 

As aldeias eram grandes, localizadas em lugares bem 
estratégicos, próximas às fontes d'água, em lugares elevados e 
protegidos pelas serras. Esses mesmos lugares foram utilizados, 
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posteriormente, pelo colonizador para a implantação das fazendas 
de gado e dos primeiros vilarejos ou povoados. 

Através das informações etno-históricas e arqueológicas 
podemos dizer que havia uma grande densidade populacional 
nesta região, porém sobre a sua forma de subsistência temos 
pouco conhecimento. As evidências sobre a agricultura são raras 
nos abrigos e, praticamente inexistentes nas aldeias. No sítio 
Cana Brava registramos um período de ocupação de mais de 300 
anos no mesmo local. Neste sítio encontramos fogueiras com 
restos de ossos animais, sementes e coquinhos queimados. 
Segundo a pesquisadora Sílvia Maranca, da Universida.de de São 
Paulo, que há muitos anos dese!1volve pesquisas sobre este tema 
na área do Parque Nacional Serra da Capivara, esses grupos 
utilizavam com a mesma desenvoltura que os caçadores
coletores os recursos naturais e, que em épocas de grandes seca, 
se deslocavam para regiões mais próximas dos grandes rios 
perenes como o rio São Francisco. 

Sobre os grupos pré-históricos ceramistas do sudeste do 
Piauí é possível formular que por volta de 3 300 anos antes do 
presente, eles viviam em pequenos grupos de caçadores e 
coletores e utilizavam vasilhames de tamanho pequeno com 
formas simples, porém com técnicas decorativas bastante 
aperfeiçoadas, de traÇos bem definidos e delicados, lascavam e 
poliam os seus instrumentos de trabalhos e, encontram-se em 
uma fase de desenvolvimento da agricultura. A partir de um 
certo período, talvez em torno de 2000 anos antes do presente, 
ocorre uma aumento populacional, com a chegada de novos grupos 
que dominam uma tecnologia bem diversificada. A cerâmica é 
caracterizada por diferentes formas e tamanhos de vasos, 
c~chimbos de vários tipos, fusos, e por uma riqueza decorativa 
onde aparece o corrugado, ungulado, escovado, inciso e o pintado, 
em peças extremamente finas, bem polidas ou brunidas com 
tintas de cor vermelha em vários motivos. decorativo~, ainda, 
numa cerâmica mais espessa, pintadas. sobre um engobo branco 
com desenhos geométricos em vermelho e preto. A industria 
lítica também é rica e diversificada em técnicas. Nas aldeias 
encontramos peças polidas e lascadas que foram utilizadas como 
raspadores, facas, mãos de pilão, batedores e.moedores, machados 
(alguns do tipo semilunar), discos (alguns deles perfurados), 
tembetás e pingentes usados como adornos. As matérias-primas 
mais utilizadas por estes grupos foram o quartzo, quartzito, xisto, 
calcedônia, sjlex e o granito. . . . 

.. 
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Estes grupos nesta região apresentam uma diversificação 
nos hábitos funerários. Utilizavam técnicas de sepultamento em 
urnas funerárias, em fossas na terra ou em depressões rochosas, 
em enterramentos primários e secundários. No sítio a Toca do 
Congo I foram descobertos 9 sepultamentos (4 em urnas 
funerárias e 5 enterramentos em fossas na terra) . Os 
sepultamentos em urnas eram secundários e fechados com 
tampas feitas de vasilhas de cerâmica ou cabaças colocadas 
diretamente sobre o crânio. Os sepultamentos em terra eram 
também variados e foram achados com os corpos separados das 
cabeças, mesmo estando os esqueletos em conexão anatômica 
(Cf Maranca 1976). No sítio Cana Brava, localizado no município 
de Jurema, encontramos dentro da própria aldeia, cinco 
sepultamentos, primários, em urnas funerárias, de crianças 
entre um a cinco anos de idade. No abrigo Toca da Baixa dos 
Cablocos, localizado no município de Gervásio de Oliveira, os 
enterramentos eram feitos também em urnas e em fossas 
escavadas na própria rocha do abrigo. Nele encontramos 
sepultamentos de crianças datados de 540±40 BP a 230 + 50 BP. 

SAMBA QUIS 
Atua lmente no Nordeste registramos sambaquis apenas 

nos estados do Maranhão e da Bahia. No Maranhão as pesquisas 
foram coordenadas por Mário F. Simões do Museu Goeldi no 
Projeto São Luís, no qual localizou oito sambaquis nos municípios 
de São Luís, São José de Ribarr.i.ar e Paço do Lumiar, na ilha de 
São Luís. Este projeto tinha por objetivo a localização e prospecção 
dos sambaquis residuais do Maranhão para fins de estudo e 
correlação com outros complexos e fases do litoral do Pará e da 
Bahia. Neste período foram escavados os sambaquis Maiobinha, 
Piandaí e Iguaíba. 

· No sambaqui da Maiobinha, com cerca de 2 metros de 
altura, composto, principalmente, por valvas de moluscos foram 
encontrados artefatos líticos, fragmentos de cerâmica, vértebras 
de peixe, ossos de outros animais e dois sepultamentos primários 
(de uma mulher em posição fletida, decúbito dorsal e uma criança 
de colo), ambos associados a minúsculas contas líticas. 

Encontramos dois tipos de cerâmica nestes sambaquis. 
Um tipo caracterizado por pasta com antiplástico de conc_has 
trituradas, areia, areia com cacos moídos, formas globulares e 
decoração variada (inciso, hachurado; raspado, escovado e pintado 
de vermelho). O segundo tipo apareceu principalmente nos 



CLÁUDIA A. OLIVEIRA 223 

sambaquis residuais, caracterizado por uma cerâmica com 
antiplástico de cariapé, com banho ou pintada de vermelho. 
Segundo Mário Simões ( 1973:20) uma cerâmica pertenceria a 
tradição Tupiguarani e outra à tradição Neobrasileira. Para·Ana 
Lúcia Machado et al. (1991:100), a cerâmica desses sambaquis 
não apresenta características que permitam correlacioná-los com 
os sítios da fase Mina do litoral paraense. Apesar desses estudos 
terem sido ainda muito preliminares, pelas datações de 545 AD. 
e 705 AD., os sambaquis seriam sítios mais recentes do que os 
da fase Mina. 

No estado da Bahia a cerâmica dos sambaquis, como vimos 
anteriormente, está relacionada a tradição Periperi, 
representadas pelas fases Cajaiba e Periperi. 

O panorama dos grupos ceramistas pré-históricos no 
Nordeste depois do PRONAPA permanece praticamente inalterado, 
porém, os últimos trabalhos estão fornecendo dados que 
possibilitam o levantamento de hipóteses e procuram 
caracterizar e integrar esses grupos dentro de um contexto 
regional e inter-regional. 

As evidências atualmente disponíveis sobre os grupos pré
históricos ceramistas no Brasil, encontradas no estado do Pará, 
indicam que os primeiros povos a produzir cerâmica na América 
do Sul estavam adaptados à exploração de recursos faunísticos 
aquáticos. Em Taperinha, por volta de 7200 B.P., esses grupos 
possuíam um modo de subsistência baseado em uma economia 
de coleta aquática intensiva, três mil anos antes da cerâmica 
aparecer no Novo Mundo. Segundo Anna Roosevelt (1991: 113), 
entre "4000 e 3000 A.P., sociedades com cerâmica elaboradamente 
decorada e com alguidares em abundância evidenciam uma 
horticultura eficiente, baseada no cultivo de tubérculo tropical." 

As pesquisas sobre os grupos pré-históricos ceramistas 
no Nordeste indicam que as datações mais antigas para os níveis 
cerâmicos foram encontradas nos sítios Justino I, São José II, 
no Xingó, no abrigo Toca do Pinga do Boi, no Piauí, ~ sítio 
Alcobaça, em Pernambuco, demonstrando que a utilização da 
cerâmica, nesta região, surgiu entre grupos pré-históricos com 
formas de subsistência diversificadas, em sistemas ecológicos 
bem distintos. 

Como podemos observar através dos dados arqueológicos, 
existem t;tma riqueza e variedade de informações sobre grupos 
pré-históricos ceramistas no Nordeste. Novos estudos estão sendo 
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realizados com a finalidade de estabelecer as diferenças nos 
sepultamentos, a origem, o modo de subsistência e a tecnologia 
dos diferentes deste grupos que ocuparam esta região desde a 
pré-história até o período colonial. 
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