
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

ENTRE KONDURI E SANTARÉM: 

O vaso de gargalo no Baixo Amazonas 

 

 

 

 

 

 

Marcony Lopes Alves  

 

 

 

Belo Horizonte, 2016 

 

 



Marcony Lopes Alves  

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE KONDURI E SANTARÉM: 

O vaso de gargalo no Baixo Amazonas 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de graduação 

em Antropologia da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas da Universidade Federal de 

Minas Gerais como requisito para a obtenção do 

título de bacharel em Antropologia com 

habilitação em Arqueologia. 

 

Orientador: Professor Dr. André Pierre Prous 

 

 

Belo Horizonte, 2016 

 



Agradecimentos 

 

 Ao longo de quatro anos e meio de graduação conheci muitas pessoas e aprendi muita 

coisa. Escrevo os agradecimentos nas últimas horas antes de entregar a monografia e peço 

desculpas caso não mencionado todo mundo.  

 A primeira pessoa a quem devo agradecer por esta monografia é o professor André 

Prous, que me recebeu pela primeira vez no Museu de História Natural quando ainda tinha 13 

anos. André, todos esses anos de convívio e aprendizado junto com o senhor (ou será você?) 

me marcaram profundamente. Seu apoio e motivação me fizeram continuar a sonhar com a 

arqueologia. Seu interesse por antropologia da arte e sua capacidade descritiva marcará minha 

carreira acadêmica para o resto da minha vida. Guardo na memória todos os bons momentos e 

boas histórias do Museu, do campo em Oriximiná, das aulas na Fafich.  Sua importância na 

minha vida pessoal e profissional é tão grande que acho que jamais poderei mensurar. Tenho 

que agradecer também por pagar a impressão das três cópias desta monografia. 

 A segunda pessoa a quem tenho que agradecer é Camila Jácome, que ao longo dos 

anos se tornou uma grande amiga, apesar da distância entre Santarém e BH. Sem o apoio dela, 

incentivo e seus ensinamentos eu não poderia nem mesmo ter cogitado estudar a cerâmica 

Konduri. Todas as nossas conversas, as fotos que cedeu e as críticas que fez a meus projetos 

foram fundamentais. Eu espero que eu possa contribuir com esta monografia para sua 

pesquisa. Camila, seu engajamento político é inspirador! É preciso fazer uma arqueologia do 

passado e do presente com os povos indígenas contra o Capital e o colonialismo! 

 Agradeço a Mariana Cabral e Andrei Isnardis por aceitarem participar da banca de 

uma monografia tão longa e tão confusa. Marina me passou por escrito todos os comentários 

ao meu texto e me emprestou sua versão com correções de erros de ortografia e digitação. A 

leitura cuidadosa de Mariana evitou que se vários erros se perpetuassem no texto final. Não 

foi possível mudar a estrutura do texto, como seria o ideal. Como Marina notou, o capítulo 4 

se encontra muito delocado dos outros, no final da monografia. 

Eu devo muito ao professor Andrei Isnardis que ao longo de todos os meus anos de 

graduação discutiu todos os temas que trato ao longo desta monografia em sala de aula. 

Andrei, suas aulas são incríveis!  Inúmeras vezes tive dificuldade de dormir quando chegava 

das aulas à noite por causa de suas aulas tão estimulantes. Espero que parte do que eu tenha 

escrito faça jus a aulas tão fantásticas. Sinto falta daquele campo de 2013 que me ensinou 

como a arqueologia deve ser feita (e sonhada).  

 Meus colegas de trabalho e amigos, Igor Rodrigues e Elber Lima, foram fundamentais 

na construção desta monografia. Eu aprendi muito sobre análise de cerâmica com os dois. 

Espero um dia poder fazer trabalhos tão bem construídos como a dissertação do Igor e a 

monografia, ainda em processo de escrita, do Elber. Meninos, compartilhar o amor pela 

arqueologia amazônica com vocês é ótimo. Espero que continuemos trabalhando juntos e 

aprendendo mais sobre aquele mundo que tanto nos atrai. 

 A análise das coleções do Museu Nacional da UFRJ foi possibilitada pelo dinheiro 

concedido pelo Colegiado de Graduação em Antropologia da UFMG, ao qual tenho muito a 

agradecer. No Rio de Janeiro, eu tenho que agradecer a Pedro Moutinho, que mesmo me 

conhecendo pouco, hospedou-me durante uma semana em seu apartamento. Letícia Dutra me 

recebeu na casa dela na outra semana e eu sou muito grato por isso.  



 No Museu Nacional da UFRJ, eu tenho que agradecer a prontidão e boa vontade de, 

Ângela Rabello, Leonardo Waisman que me atenderam durante uma greve e me ajudaram em 

tudo que precisei. Agradeço a professora Tania Andrade de Lima que contribuiu 

enormemente com a permissão de acesso às coleções, mesmo um ano depois do pedido 

inicial.  Também agradeço a Marilne, museóloga, e ao Antônio da biblioteca. 

 Tenho muito a agradecer amigos e colegas da arqueologia amazônica que me 

passaram bibliografia, discutiram textos, incentivaram a pesquisa e me inspiraram. Com risco 

de me esquecer de alguém, gostaria de agradecer a Tallyta Suenny, Erêndira Oliveira, 

Emerson Nobre, Joanna Troufflard, Catarina Falci. A Tallyta, eu tenho que agradecer por 

fotos, relatórios e os textos mais importantes para a escrita dessa monografia. Sem você, 

Tallyta, eu não conseguiria ter feito este trabalho. 

 O Dr. Flávio Rodrigues foi muito gentil me acompanhando ao Museu de História 

Natural da UFMG e discutindo comigo sobre a identificação de tipos zoomorfos em materiais 

arqueológicos. O professor é uma pessoa de uma humildade inspiradora. Quantos professores 

universitários aceitariam a incrível proposta de voltar em um micro-ônibus lotado depois de 

uma tarde de longa discussão sobre a morfologia dos mamíferos com um estudante de uma 

área tão distante?  

Meus amigos que formam o grupo autointitulado “Anarqueoantropólogxs”, Gustavo 

Jardel, Sarah Schmit, Ricardo Oliveira, Amanda Bartolomeu, Lara Passos, Tiago Eliodoro e 

Carlos Eduardo foram fundamentais para o desenvolvimento de muitas ideias apresentadas 

nas páginas desta monografia e da pela pessoa que eu me tornei morando em BH. Nós nos 

divertimos e aprendemos muita coisa juntos. Espero que nossos sonhos de uma outra 

antropologia e de uma outra arqueologia se realizem, mesmo nesse tenebroso cenário de 

avanço de ideias reacionárias e avessas aos diretos das minorias.  A amizade que produzimos 

é aconchegante e intelectualmente instigante. Ao Gustavo, a Sarah e ao Ric eu devo um 

agradecimento especial por me aturarem por todos esses anos. Gustavo, você em especial, por 

compartilhar tanta coisa comigo, tornou-se uma pessoa fundamental, uma parte de mim. Mas 

não é para ninguém sentir ciúmes: amo todes! Que a distância nunca nos separe!  

 Agradeço a todas as pessoas que conheci, que me receberam em suas casas, nas 

comunidades do Lago Sapucuá. A forma como todo mundo acolheu a mim e ao André e 

apresentou as coleções foi essencial para o início deste estudo.  

Não é possível não agradecer a melhor secretária de colegiado de graduação que 

alguém já ouviu falar. Ângela Murakami, você sempre foi muito prestativa comigo. Só tenho 

que te agradecer. Além disso, nossas conversas sobre todo tipo de assunto sempre foram 

muito boas, Ângela. Sem você acho que não conseguiria formar...  

Rosângela (Rô), sua companhia na “casinha do André” sempre foi muito agradável. 

Sua ajuda desde quando eu entrei no Museu foi muito importante. Eu, como todo mundo do 

Setor de Arqueologia, gostamos muito de você.  

 Os professores do Departamento de Antropologia, Rogério do Pateo, Karenina 

Andrade, Eduardo Vargas e Deborah Lima tiveram grande contribuição em minha formação e 

registro aqui meu agradecimento pelos livros emprestados, pelas aulas instigantes e pelo 

incentivo. Agradeço também aos colegas Will Penna Will, suas inspirações poéticas me 

marcaram profundamente. Agradeço pela leitura do meu projeto e depois por rever o capítulo 

1 de minha monografia tendo que escrever a dissertação.  Agradeço a Lilian Panachuk por ter 



me emprestado sua lupa digital e ter discutido sobre a diferença de antiplásticos argilosos e 

me passado o relatório de análise do sítio Oriximiná 3.  

 Raquel, eu não sei como dizer, mas esses quatro anos te “pentelhando” não foram 

suficientes para eu me cansar. Você me ajudou muito durante toda a minha formação. Desde a 

leitura e correção de trabalhos, até de leituras de partes dessa monografia, até cuidar de mim 

em campo, até escutar meus dilemas amorosos. Não sei o que seria de mim sem você. 

 Não sei como agradecer aos meus companheiros de república, Alysson (Muha) e Luís 

(Carcacinha). Também não poderia deixar de mencionar a alegria contagiante da Paola. 

Marcão meio sumido e se preparando para casar, mas também uma ótima companhia. Durante 

este um ano e meio que moramos juntos, Luís e Muha (e a Paola sempre presente também), 

eu acho que me tornei uma pessoa melhor. Vocês me ajudaram, me aturaram, me 

alimentaram, me ouviram e me ensinaram um tanto de coisa. Tenho que agradecer 

especialmente ao Luís por ter lido partes dessa monografia, recortado fotos de vasos de 

gargalo e principalmente escutado e discutido todas as minhas “viagens” teóricas.  Muha e 

Luís, vocês são família!  

 Minha namorada, Caroline Teixeira, tem sofrido com minha constante ausência ou 

desâmino por causa da escrita desta monografia. Sua compreensão, apoio e ajuda nas 

correções foram fundamentais. Que o Pará nos aguarde!  

 Deixo por último os que mais são importantes. Minha família, ao longo dos anos, 

investiu muito em minha educação e me ajudou em tudo que precisei. Esta monografia e a 

pessoa que sou foram financiados graças ao apoio incondicional que recebi. Sempre tive 

incentivos e ajuda para tudo que eu precisei. Minhas irmãs, Marta e Sirley, levaram-me ainda 

criança para viver com elas e me ajudaram em tudo em que podiam (e para além do que 

podiam) para que eu me mantivesse estudando, bem alimentado, vestido e feliz. Não tenho 

palavras para agradecê-las. Marta ainda foi uma das principais incentivadoras do meu 

interesse por arte e pesquisa que se perpetua até o presente. Sirley foi minha defensora 

incondicional e mecenas dos meus campos, idas a congressos e livros importados. Minha 

mãe, Glória, de perto ou de longe, sempre cuidou de mim e me apoiou nos meus sonhos e 

vontades. Mãe, a senhora é uma mãe excepcional, que meu deu tudo, tudo mesmo, que eu 

mais precisava. Como me esquecer do dia que a senhora foi me deixar com o Walter Neves 

em Matozinhos? Meus outros irmãos, Cidinha e Marcelo, de quem acabei ficando mais 

distante ao longo dos anos de estudo sempre me incentivaram e me apoiaram quando 

puderam. Mamãe, Sirley, Marta, Marcelo, Cidinha, eu amo muito vocês! Me desculpem pela 

distância! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resumo: As cerâmicas Santarém e Konduri, classificadas dentro da Tradição Inciso- 

Ponteada, datam dos séculos XI ao XV AD e são encontradas no Baixo Amazonas. As 

pesquisas arqueológicas nessa região, desde o início do século passado, sugerem que existe 

uma “combinação”, “integração” ou “influência” ente os dois “estilos” cerâmicos. Este 

trabalho discute esse tema a partir da conexão do vaso de gargalo, uma forma característica da 

cerâmica de Santarém, e alguns tipos de fragmentos cerâmicos encontrados em coleções de 

cerâmica Konduri. A noção de “redes de relações”, discutida na etnologia guianense, é central 

para pensar esse cenário ameríndio pré-colonial.  

 

Abstract: Santarém and Konduri pottery, classified as Incised-Punctuated Tradition, date 

from about 11
th 

and 15
th

 centuries AD and are found in neighboring areas of the Lower 

Amazon. Archaeological research suggests that there is “combination”, “integration” or 

“influence” between both pottery styles. This work uses “necked vessels” (vasos de gargalo), 

a morphology characteristic of Santarém pottery, and some kinds of potsherds identified in 

collections of Kondurí pottery as a guide to face this question. The notion of “networks of 

relations”, presented by the Ethnology of Guianas, is central to this discussion.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Ideia 

 

De onde ela vem?! De que matéria bruta 

Vem essa luz que sobre as nebulosas 

Cai de incógnitas criptas misteriosas 

Como as estalactites duma gruta?! 

 

Vem da psicogenética e alta luta 

Do feixe de moléculas nervosas, 

Que, em desintegrações maravilhosas, 

Delibera, e depois, quer e executa! 

 

Vem do encéfalo absconso que a constringe, 

Chega em seguida às cordas do laringe, 

Tísica, tênue, mínima, raquítica ... 

 

Quebra a força centrípeta que a amarra, 

Mas, de repente, e quase morta, esbarra 

No mulambo da língua paralítica 

 

(Augusto dos Anjos) 

 

A mesoregião do Baixo Amazonas se situa na confluência dos rios Nhamundá, 

Trombetas, Tapajós com o rio Amazonas, no estado do Pará. Entre os municípios dessa região 

encontra-se Santarém, Juruti, Oriximiná, Monte Alegre, Óbidos, Faro e Terra Santa. A 

extensão do Baixo Amazonas é de mais de 340 mil km
2
, cobrindo um território que vai da 

margem direita do rio-mar até a fronteira com a Guiana. Em termos arqueológicos, são 

conhecidos principalmente dois “estilos” cerâmicos, que datam dos últimos cinco séculos 

antes da invasão europeia. Esses “estilos” foram diferenciados pelo etnólogo Curt 

Nimuendajú (2004) durante suas expedições de coleta de material para enviar ao Museu 

Etnográfico de Gotemburgo, Suécia, realizadas entre os anos de 1923 e 1926. Esses “estilos” 

são muito parecidos tanto pela profusão de modelagens, incisões e ponteados, quanto por ter o 

cauixi como principal elemento antiplástico.  A classificação dessas cerâmicas como 

pertencentes a duas unidades arqueológicas distintas foi consolidada na década de 1950 e 

1960 (BARATA 1950; HILBERT, 1955; PALMATARY, 1960). A partir da semelhança dos 
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“estilos” com as séries Arauquinóides da Venezuela, Betty Meggers e Clifford Evans (1961) 

os agruparam no Horizonte Inciso-Poteado – posteriormente transformado em Tradição 

(MEGGERS & EVANS, 1983).  

A discussão proposta nesta monografia refere-se ao que se encontra na intersecção das 

características dos estilos Santarém e Konduri. As pesquisas arqueológicas no Baixo 

Amazonas, desde os do início do século passado até as mais recentes, sugerem que existe uma 

“combinação”, “integração” ou “influência” ente os dois estilos cerâmicos. Essa questão 

nunca foi debatida e esta é uma primeira tentativa de fazê-lo. Não se trata de uma análise 

preocupada em definir qual a diferença de uma cerâmica em relação à outra, e sim, de uma 

forma de pensar compartilhamento.   

 

O Baixo Amazonas e arqueologia amazônica  

 

O Baixo Amazonas é uma das primeiras áreas no território brasileiro onde se 

desenvolveu trabalhos arqueológicos (BARBOSA RODRIGUES, 1875,1899; HARTT, 1875). 

A maior profundidade histórica da pesquisa arqueológica na região permitiu o 

desenvolvimento de uma perspectiva típica do século XIX, que enfatiza a “estética” dos 

artefatos e uma relação muito direta entre coletivos indígenas conhecidos nas crônicas 

coloniais e os materiais encontrados. A combinação de estética e etno-história deixou 

características muito singulares a produção arqueológica da região. As cerâmicas Santarém e 

Konduri nunca foram definidas como “fases
1
” dentro da proposta que veio a se tornar 

hegemônica com Betty Meggers e Clifford Evans, no âmbito Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas (Pronapa) ou na sua versão amazônica, o Pronapaba (Programa Nacional de 

Pesquisas Arqueológicas da Bacia Amazônica).  Recentemente, os pesquisadores que 

retomaram as pesquisas na área, como Schaan (2012), têm feito uso mais frequente do termo 

“fase”, uma vez que os novos estudos têm incluído uma série de elementos contextuais, como 

a implantação dos sítios na paisagem.  

 

                                                           
1
 Uma fase nos termos do Pronapa é “Qualquer complexo de cerâmica, lítico, padrões de habitação relacionado 

no tempo e no espaço, num ou mais sítios.” (CHMIZ, 1976:14) 
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Desde o estabelecimento de um quadro continuado de pesquisas arqueológicas na 

Amazônia brasileira, a partir de Meggers e Evans (1957), foi preciso transfigurar “arte”, 

“estilo”, “cultura” ou simplesmente “cerâmica” em “fase” para criar uma tradição – no caso, 

Tradição Inciso-Ponteada. As palavras como “arte” e “estilo” indicam uma metodologia de 

análise e pressupostos teóricos muito distantes do “método Ford”, que era baseado na seriação 

e picos de popularidade, que norteou o Pronapa (MEGGERS & EVANS, 1970). O termo 

“cultura”, por sua vez, quando usado para se referir a Santarém mostra uma associação direta 

entre uma população indígena (os Tapajó) conhecida através de relatos históricos e o material 

cerâmico. Por vezes, fala-se em cerâmica “Tapajônica” ou “Tapajó”. Não se chegou a falar de 

“cultura” Konduri, excetuando-se o caso isolado de Guimarães (1985), uma vez que os relatos 

para a região dos rios Trombetas e Nhamundá são mais escassos que para o rio Tapajós. As 

pistas históricas sobre índios chamados de Conduri são incertas, mas o nome Konduri não é 

inocente e tenta conectar a etnônimo mais recorrente para o rio Trombetas nos relatos dos 

cronistas e os vestígios arqueológicos.  

O conhecimento da arqueologia amazônica tem se ampliando exponencialmente nas 

últimas duas décadas. A arqueologia da região se reinventa em um processo de revisão das 

proposições e do legado de Betty Meggers por meio de uma renovação do interesse por temas 

clássicos do Histórico-Culturalismo numa perspectiva de “história de longa duração” 

(NEVES, 1999-2000, 2008, 2010, 2011). O determinismo ecológico e a tipologização 

desenfreada ganharam outros traços com as pesquisas de Ecologia Histórica, o debate sobre 

“complexidade social” e a coleta sistemática de dados para vários contextos ainda pouco 

conhecidos. O “modelo cardíaco” de Lathrap (1975[1970]) vem sendo avaliado a partir de 

dados empíricos e novas ideias têm emergido sobre a expansão dos principais troncos 

linguísticos da Amazônia. A necessária reaproximação entre Arqueologia e Etnologia tem 

oferecido um refinamento crítico das proposições arqueológicas, ao mesmo tempo em que, 

novos temas e abordagens de pesquisa (BARRETO, 2008; NEVES, 2009, 2015).  

Nesse cenário bastante oportuno, é possível compreender um pouco melhor o 

complexo “mosaico” da Amazônia pré-colonial datado dos últimos dois mil anos 

(HECKENBERGER, 2008). O momento da passagem do primeiro milênio para o segundo da 

era cristã, no qual se desenvolvem as cerâmicas Santarém e Konduri, é particularmente 

interessante, uma vez que parece ter sido um momento de diversificação dos coletivos e do 

aumento da interação em redes de relações de grande amplitude. A arqueologia tem se 
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tornado capaz de perceber belicosidade e trocas de objetos na Amazônia (MORAES, 2006; 

NEVES & MORAES, 2012). A existência dos “sistemas multiétnicos”, como o conhecido no 

Alto Xingu, é constantemente apontada como uma possibilidade na arqueologia da amazônica 

(NEVES, 1999-2000), mas eles permanecem ainda pouco visíveis arqueologicamente. O 

Baixo Amazonas é uma área privilegiada para tratar desta questão, uma vez que existem 

indícios arqueológicos, como a ampla dispersão de certos artefatos líticos e cerâmicos, e sabe-

se da existência de peças provenientes de longas distâncias, como uma estátua de rocha 

vulcânica (cf. BEZERRA DE MENEZES, 1972).  

 

Histórico da pesquisa 

 

Esta monografia é o desenvolvimento de uma ideia, um insight, que surgiu em meio ao 

interesse pelos universos plásticos das cerâmicas indígenas da Amazônia. Sua concepção faz 

parte de um processo que me acompanhou durante toda a graduação. Logo quando iniciei 

meus estudos na Universidade Federal de Minas Gerais, em 2012, disse ao professor André 

Prous que gostaria de pesquisar algum tema da arqueologia amazônica. Acabei sendo iniciado 

na análise de material arqueológico com peças líticas coletadas em sítios arqueológicos da 

Terra Indígena Trombetas-Mapuera no Museu de História Natural e Jardim Botânico da 

UFMG (MHNJB). Esse material era proveniente de uma pesquisa interdisciplinar entre 

Arqueologia e Antropologia, na qual Prous era o coordenador da primeira área e o professor 

Ruben Caixeta da segunda. Nos anos de 2010 e 2011 foram realizadas escavações em sítios 

arqueológicos nas margens dos rios Mapuera e Katxuru, ambos afluentes do alto curso do rio 

Trombetas, no município de Oriximiná, Pará. A dissertação de Camila Jácome (2011) 

apresentou resultados preliminares das pesquisas na região e sua tese, ainda a ser defendida, 

deve apresentar resultados substanciais do Projeto.   

Como outros estudantes recém-ingressos na graduação, além da análise de material, 

participei da organização da antiga reserva técnica de arqueologia (o “Biotério”). A partir 

dessa experiência eu pude ter contato com coleção de cerâmica Konduri Aricy Curvello, 

doada por um engenheiro ao Museu, na década de 1970.  A partir daí, comecei a me perguntar 

se aquele material não poderia me inserir nos estudos da iconografia amazônica, com os quais 

estava começando a entrar em contato (BARRETO, 2008).Depois de muitas conversas com 



19 

 

André Prous e Camila Jácome tive certeza que eu poderia fazer uma análise interessante com 

a coleção que se encontrava a minha disposição. Cada vez mais, eu dediquei meu tempo a 

leituras sobre Antropologia da arte, Etnologia indígena e estudos arqueológicos do contexto 

amazônico. A ideia inicial para esta pesquisa era reanalisar a Coleção “Aricy Curvello”, que 

fora sumariamente descrita por Carlos Magno Guimarães (1985). Interessava-me discutir a 

figuração de seres zoomorfos, antropomorfos e zooantropomorfos presentes na forma de 

apliques. Com pouco mais que duzentos fragmentos com modelagens e incisões, de pelo 

menos nove sítios, a coleção, apesar da presença de elementos importantes para a discussão 

do que foi definido como cerâmica do “estilo” Konduri, parecia mostrar pouca ou nenhuma 

representatividade tanto para discutir sobre os contextos específicos em que se encontravam 

os sítios quanto para uma discussão mais abstrata sobre a própria definição do “estilo” e de 

seus elementos “decorativos”, cuja única caracterização com algum detalhamento datava da 

década de 1950 (HILBERT, 1955).  

A descrição da Coleção Aricy Curvello apesar de poder apresentar alguma 

contribuição à arqueologia regional, parecia um exercício analítico muito limitado, uma vez 

que era composta por uma série de fragmentos distintos e de proveniências diversas; não 

oferecia a possibilidade de discutir o material com informações contextuais nem isolar tipos 

de vasilhas para uma análise mais detida – a exceção, talvez, das vasilhas trípodes. Depois de 

viajar durante uma semana de junho de 2014 junto com o professor André Prous para algumas 

comunidades ribeirinhas, no Lago Sapucuá (Oriximiná), comecei a pensar que poderia 

pesquisar sobre um tema, ao invés de uma coleção. No Lago Sapucuá eu vi grandes sítios 

arqueológicos de terra preta com cerâmica Konduri, conhecidos desde o início do século XX 

(NIMUENDAJÚ, 2004; HILBERT, 1955). Nas comunidades, eu pude ter contato com 

pequenas “coleções domésticas” dos ribeirinhos que vivem sobre as terras pretas e em 

Oriximiná tive um breve contato com uma grande coleção salvaguardada na Casa de Cultura 

local.  

Ao retornar à Minas Gerais, comecei a fazer uma revisão mais detalhada sobre os 

materiais arqueológicos encontrados em Santarém. De repente, uma conexão brotou entre um 

dos apliques mais recorrentes nas coleções ribeirinhas, os apliques em formas de “sapos” e os 

vasos de gargalo, uma das formas mais características da cerâmica Santarém. Não parei de 

pensar, depois desse dia: “é o mesmo sapo, só pode ser!”. Quase dois anos depois de ter 

começado a pensar nisso, a ideia inicial se transformou bastante. Acabei abandonando o 
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desejo de analisar toda a Coleção Aricy Curvello. Além dos “sapos”, outros apliques muito 

frequentes eram os em forma de “cabeças de urubu”, que também começavam a sugerir uma 

ligação com os vasos de gargalo. Camila Jácome analisou a Coleção da Casa de Cultura para 

sua tese de doutorado e me cedeu suas descrições e fotografias.  Isso me permitiu começar a 

pensar em só estudar os “sapos” e as cabeças de “urubu” a partir de referências bibliográficas 

e das fotografias da Coleção da Casa de Cultura e das “coleções domésticas” do Lago 

Sapucuá, além das poucas dessas peças identificadas na coleção conservada no Museu de 

História Natural da UFMG. Essa opção, apesar de bastante excitante para mim, quase não 

poderia ter rendimento por causa das limitações de uma pesquisa realizada apenas com fotos, 

sem medidas para a maioria das peças nem análise de pasta.  

Um pouco antes de ir ao Lago Sapucuá, em 2014, eu havia conseguido um auxílio 

financeiro por meio de um edital do Colegiado do curso de graduação em Antropologia para 

analisar coleções de cerâmica Konduri no Museu Nacional da UFRJ, no Rio de Janeiro. A 

quantia de mil e oitocentos reais demorou um ano para ser liberada por causa da demora na 

aprovação do orçamento de gastos públicos, mas em julho de 2015 chegou às minhas mãos e 

eu pude analisar, durante duas semanas, as coleções do Baixo Amazonas da exposição e da 

reserva técnica do Museu Nacional. Nessa instituição eu pude analisar 10 vasos de gargalo de 

Santarém inteiros ou fragmentados das coleções “Valentim Bouças”, “Robert Brown” e 

“Amazônia”. Eu pude também consultar as Coleções “Barbosa de Faria” e “Comissão 

Rondon”, ambas reunidas por uma expedição chefiada pelo etnólogo João Barbosa a mando 

do próprio Marechal Cândido Rondon (BARBOSA DE FARIA, 1946). Essa expedição 

arqueológica foi realizada em 1928 e teve como motivo a doação ao Museu de um “ídolo de 

pedra” coletado numa ilha do rio Trombetas. Interessado pelo apelo estético do ídolo, Rondon 

pediu para averiguar qual seria o contexto arqueológico em que essas peças apareciam. João 

Barbosa de Faria e outros visitaram uma série de sítios arqueológicos na bacia do rio 

Trombetas, desde as proximidades de Óbidos, passando pelo Lago Sapucuá e alcançando o 

quilombo de Abui, já no alto curso do rio Trombetas. 

 Antes de chegar ao Museu Nacional eu já tinha decidido que iria estudar os 

fragmentos que parecessem se relacionar a vasos de gargalo na região do rio Trombetas. 

Assim, vi todas as caixas com material cerâmico das coleções Barbosa de Faria e Comissão 

Rondon, mas fotografei e analisei apenas aqueles que poderiam ser potenciais fragmentos de 

vasos de gargalo. Assim, eu analisei 219 apliques e fragmentos de coleções que somam juntas 
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1273 peças.  Meus recursos financeiros não permitiram a análise de uma maior quantidade de 

material, embora eu soubesse que seria interessante ter dados para uma variedade maior de 

material.  

As seleções de peças que eu analisei no Museu Nacional decidiram definitivamente o 

rumo desta monografia. Dessa forma, o presente trabalho se destina a discutir as conexões 

entre os “sapos” e “urubus” da cerâmica Konduri, encontrados na margem esquerda do baixo 

curso do rio Amazonas, e os vasos de gargalo da cerâmica Santarém, identificados na margem 

direita do rio-mar. Todo o texto que se segue é uma tentativa de evidenciar as associações 

entre um conjunto de objetos dispersos por centenas de quilômetros. 

 

Um projeto 

 

Esta monografia, por sua extensão e por seus interesses, não pode ser lida como um 

estudo curto que termina em suas considerações finais. Muitos assuntos são mencionados, 

mas apenas alguns são tratados com maior profundidade. É nesse sentido que as palavras do 

Prólogo de Diferença e repetição ecoam nesta monografia repleta de incompletudes:  

Ao escrevermos como evitar que escrevamos sobre aquilo que não sabemos ou que sabemos 

mal? É necessariamente nesse ponto que imaginamos ter algo a dizer. Só escrevemos na 

extremidade de nosso próprio saber, nesta ponta extrema que separa nosso saber e nossa 

ignorância e que transforma um no outro. (DELEUZE, 1988:18) 

Este trabalho é, antes de tudo, um projeto para o estudo das interações indígenas pré-coloniais 

no Baixo Amazonas, cuja concretização, talvez, possa se desenvolver apenas numa tese de 

doutorado. O interesse do presente trabalho é nada menos que toda região do Baixo 

Amazonas. Uma proposta que poucas sínteses consideraram seriamente por causa da ausência 

de dados comparáveis. As bacias dos rios Trombetas e Nhamundá, apesar de pistas deixadas 

pelos cronistas e de algumas pesquisas arqueológicas realizadas na região, permanecem quase 

uma terra incognata em termos de sua história indígena pré-colonial. O Baixo Tapajós tem 

tido pesquisas sistemáticas nos últimos anos, mas os primeiros resultados só agora começam a 

ser publicados.  Isso expõe a fragilidade das proposições que permanecem como sugestões 

explícitas ou implícitas, nas páginas seguintes. Os limites de espaço e discussões de uma 

monografia de graduação são apertados e o conhecimento acumulado individualmente ainda 
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muito curto, permitindo avançar pouco em discussões extremamente complexas. Os 

resultados são vulneráveis a diferentes críticas e à ampliação do conhecimento sobre o Baixo 

Amazonas.  Esta monografia, no entanto, tenta se erguer sobre as bases mais sólidas 

possíveis, valendo-se da seleção de um conjunto de vasos e fragmentos específicos para 

desenvolver seus argumentos.  

Para esta monografia não foi escrito um capítulo teórico, uma vez que considero ser 

mais interessante apresentar as discussões junto com os materiais analisados. Em todo o caso, 

alguns pressupostos precisam ser explicitados neste ponto. A iniciativa desta monografia se 

inspira no crescente interesse da arqueologia amazônica por objetos com pouca informação 

contextual, mas que em contrapartida apresentam grande riqueza iconográfica (GOMES, 

2012; BARRETO, 2008). Essa tendência tem ampliado seu leque interpretativo com a noção 

de “perspectivismo ameríndio” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002b) e em relação aos estudos 

de artes ameríndias como um todo (VAN VELTHEM, 2003; BARCELOS NETO, 2008, 

LAGROU, 2007). Além de manter, no caso de Barreto, marcada influência das propostas do 

antropólogo britânico Alfred Gell. 

A proposta teórico-metodológica desta monografia não é uma “aplicação” do 

perspectivismo ameríndio a materiais pré-coloniais. No último capítulo há uma discussão 

sobre o tema, que é abordado brevemente. A análise apresentada nas páginas seguintes se 

constitui a partir de proposições de Lévi-Strauss, Gabriel Tarde, Alfred Gell e Bruno Latour.  

Interessam em Lévi-Strauss (2014a, 201b) e Gell (1998) as discussões em torno do conceito 

de transformação; de como há transições de uma forma a outra. O modelo analítico 

apresentado nas Mitológicas é de especial interesse, não porque acredito estudar uma 

narrativa mítica materializada, mas porque pode haver uma forma comum de pensar variações 

de elementos nos mitos e nos vasos cerâmicos. A famosa discussão sobre “agência dos 

objetos” que levou à notoriedade o livro Art and Agency quase não perpassa as páginas 

seguintes, não porque ela não seja importante, mas pelo fato de haver poucas informações 

sobre os contextos de agencimnetos pretéritos para falar das peças que estudei. A agência só 

existe em contexto e nisso, Gell parece ser muito claro. Não é possível fazer a associação 

direta com um tipo de contexto, como o funerário analisado por Barreto (2008) e os objetos 

cerâmicos. As proposições de Gell que interessam este trabalho estão relacionadas a retomada 

dos antigos estudos de “séries evolutivas”, que Antropologia social relegou ao segundo plano 

e alguns arqueólogos notaram a importância (GOSDEN, 2005). A retomada do estudo das 



23 

 

formas dos grafismos em Gell é complementada pelo escrutínio descritivo que Prous se 

propõe no estudo da pintura na Tradição Tupiguarani (PROUS, 2010) e das “tangas” 

marajoaras (PROUS & LIMA, 2012). 

A proposta de Latour (1994; 2005) de uma “sociologia das associações” se conecta a 

toda análise empreendida. O uso do termo “cerâmica”, ao invés de “fase” ou “estilo”, indica 

que não se supõe unificações apressadas. As cerâmicas Konduri e Santarém são apenas 

materiais com um dado grau de diferença dispersas em áreas distintas.  O social é uma forma 

de associação, não um tipo de material. As associações entre humanos e não humanos são 

aquilo que precisa ser explicado na análise.  No caso desta pesquisa arqueológica, é preciso 

mostrar as associações entre os objetos para problematizar as que podem ter existido no 

passado com humanos. Nesse sentido, não utilizo de termos como “simbólico” e “ritual”, por 

exemplo, porque pressupõem contextos e valores que precisam ser explicados e não se 

transformarem em explicações em si mesmas. A noção de “coletivo” é usada no texto para 

indicar a associação de humanos e não humanos, sem supor a dicotomia entre natureza e 

cultura. A expressão “redes de relações” tal como a etnologia guianense (GALLOIS, 2005) 

faz uso e que adoto ao longo deste trabalho também segue os pressupostos de Latour (1994).  

O número crescente de releituras do sociólogo francês Gabriel Tarde, que viveu entre 

o final do século XIX e início do XX, somam certas intuições presentes no conceito de 

transformação ou na ideia de que o social é uma forma de associação. O próprio 

persperspectivismo ameríndio na formulação de Viveiros de Castro tem vários pontos em 

comum com “perspectivismo ontológico” tardeano (VARGAS, 2007; VIVEIROS DE 

CASTRO, 2012). Tarde, muito antes de Latour, propôs o social como uma forma de 

associação ligando qualquer tipo de ser. A proposta sociológica de Tarde parte da ideia de que 

a diferença ou as variações são o que constitui a vida e todos os seus elementos. Para Tarde, 

“existir é diferir” e a semelhança é apenas um caso particular da diferença. A noção de 

transformação de que tanto Lévi-Strauss valeu-se nas Mitológicas só pode ser compreendida, 

a meu ver, como produtos da “variação universal” da qual fala Tarde. A análise desta 

monografia tenta levar a sério esse pressuposto e descreve os objetos e pensa suas relações 

sem buscar resumi-los a uma ideia-padrão
2
.   

 

                                                           
2
 Não é possível sintetizar todo o conjunto de ideias formuladas por Gabriel Tarde centrais para as discussões 

empreendidas e pouco conhecidas em arqueologia ou mesmo em antropologia social. Recomendo a leitura de 

Vargas (2000) e Tarde (2007).   
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Estrutura  

 

Esta monografia está divida em quatro capítulos intimamente interligados pelo 

interesse em redes de relações e uma breve conclusão.  O primeiro capítulo apresenta o estado 

da arte das pesquisas no Baixo Amazonas e reúne elementos históricos, arqueológicos e 

etnográficos que sugerem trocas de objetos entre diferentes áreas amazônicas e guianenses. O 

segundo capítulo se destina a descrição dos vasos de gargalo que são considerados 

característicos da cerâmica Santarém. O terceiro capítulo é uma tentativa de reunir as poucas 

informações existentes sobre vasos de gargalo na margem esquerda do rio Amazonas e 

mostrar que há muitos fragmentos em coleções museológicas que sugerem essa morfologia de 

vasilha. O último capítulo tenta esclarecer o que pode indicar as categorias “sapo”, “urubu” 

etc., usadas para identificar apliques zoomorfos ao longo dos capítulos anteriores. 

O capítulo 1 se divide em três tópicos, seguindo fio condutor das redes de relação: o 

primeiro é dedicado às informações etno-históricas; o segundo ao histórico das pesquisas 

arqueológicas e as categorias analíticas “Konduri” e “Santarém”; e o último reunir todas as 

informações em torno da teoria etnográfica das redes de relações, considerando o que foi 

apresentado ao longo do capítulo.  O objetivo central é conectar o maior número de 

informações conhecidas, que reforcem a ideia de que objetos e pessoas tinham amplo trânsito 

no Baixo Amazonas.  O retorno aos cronistas é feito com o intuito apresentar uma leitura 

alternativa modelo de “complexidade social”, destacando a importância da comunicação e da 

dádiva, ao invés da hierarquia. Os cronistas são de fundamental importância para as 

formulações arqueológicas da região uma vez que as interpretações arqueológicas se nutrem 

daquelas fontes. Em seguida, é apresentando o desenvolvimento histórico da arqueologia nas 

bacias dos rios Trombetas, Nhamundá e Tapajós junto com uma discussão sobre a produção 

das categorias Konduri e Santarém. Nesse tópico ressalto que é notória, nas análises 

arqueológicas da região, a relação constitutiva existente entre as cerâmicas Konduri e 

Santarém – tendo em vista a “combinação” e “influência” que marca esses dois conjuntos 

artefatuais.  

O capítulo 2 é uma tentativa de se sintetizar o conhecimento disponível sobre os vasos 

de gargalo em Santarém, evidenciando sua grande variação formal, que por vezes é eclipsada 

por descrições genéricas.   Também se divide em eixos: o primeiro discutindo tipologia, os 

contextos arqueológicos e os elementos do processo de produção e utilização do vaso de 
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gargalo; a segunda unidade se refere a uma discussão teórico-metodológica, baseada na 

multiplicidade dos vasos de gargalo; a terceira e última parte do texto é uma descrição de 

elementos formais dos vasos de gargalo a partir das noções apresentadas na discussão 

anterior. O esforço analítico desenvolvido se direciona ao entendimento da lógica construtiva 

do vaso de gargalo em Santarém, ao mesmo tempo em que busca identificar elementos para a 

comparação no próximo capítulo com possíveis fragmentos de vasos de gargalo da área 

Konduri.  

O capítulo 3 apresenta uma proposta de pensar os feixes de relações formais dos vasos 

de gargalo encontrados em Santarém e dois dos vasos encontrados no alto curso do rio 

Trombetas em relação aos fragmentos encontrados em coleções cerâmicas de ribeirinhos do 

Lago Sapucuá, a Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon e a Coleção da Casa de Cultura 

de Oriximiná. A análise busca mostrar como fragmentos que sugerem a forma do vaso de 

gargalo, como as cabeças de “urubu” e os “sapos”, são recorrentes em coleções da cerâmica 

Konduri. As consequências disso são marcadas como indicadores de um amplo 

compartilhamento de objetos e ideias no Baixo Amazonas.  

O capítulo 4 é uma extensão dos anteriores porque discute os nomes populares de 

animais utilizados entre aspas para identificar apliques cerâmicos nos capítulos anteriores.  

Nesse capítulo é feita uma revisão das identificações das figuras zoomorfas no Baixo 

Amazonas desde o século XIX. O naturalismo implícito em taxonomias arqueológicas de 

representações é criticado a partir de fontes etnográficas sobre as ontologias ameríndias 

contemporâneas. Uma breve discussão é feita sobre a complexidade das figuras tratadas como 

se fossem “estilizações” de espécies naturais e uma interpretação alternativa é proposta. 

Reunindo os elementos nesse e em outros capítulos emerge a sugestão que não apenas a forma 

dos vasos de gargalo é compartilhada, mas dado a especificidade da composição da vasilha e 

de seus apliques, deve haver elementos cosmológicos comuns. A monografia é, finalmente, 

concluída com a inversão da ideia que o vaso de gargalo é característico da cerâmica 

Santarém.  

À exceção de poucos trechos e da introdução, o texto é todo escrito em terceira pessoa 

do singular, como o uso da partícula “se”. Essa escolha não se relaciona diretamente com o 

interesse no uso de uma linguagem mais neutra, mas reflete minha maior desenvoltura em 

escrever com sujeito indefinido. As fotografias e desenhos de minha autoria não receberam 
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nenhuma indicação de autor. Fotos tiradas por colegas ou extraídas da bibliografia receberam 

a devida referência, bem como outras formas de ilustração.  
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CAPÍTULO 1 

Entre Konduri e Santarém 

As redes de relações no Baixo Amazonas 

 

 

“Trata-se, no fundo, de misturas. Misturam-se as almas nas coisas, misturam-se as 

coisas nas almas. Misturam-se as vidas, e assim, as pessoas e as coisas misturadas 

saem cada qual de sua esfera e se misturam: o que é precisamente o contrato e a 

troca.”  

(Marcel Mauss em Ensaio sobre a dádiva) 

  

Este capítulo é uma revisita a fontes históricas – extremamente debatidas, mas nunca 

exauridas – sobre as populações indígenas da confluência do Amazonas com os rios 

Trombetas, Nhamundá e Tapajós entre os séculos XVI e XVIII, combinada com uma revisão 

do desenvolvimento das pesquisas arqueológicas na região ente os séculos XIX e XXI. Trata-

se de um deslocamento do interesse por elementos que confirmem a existência de formas de 

elites, dominação e hierarquia, como se propôs no final da década de 1980 e 1990 

(ROOSEVELT, 1992), para pensar na potência da circulação de dádivas entre coletivos 

indígenas pré-coloniais. A revisão crítica do modelo de “complexidade social” dos Tapajó foi 

iniciado por sua própria  autora (ROOSEVELT, 1999). Denise Gomes (2005, 2009) tem dado 

continuidade a uma perspectiva que acentua menos a ideia de hierarquia entre “comunidades” 

no Baixo Tapajós. Neste capítulo, a proposta é reunir uma vasta gama de informações 

históricas e arqueológicas que sugiram a existência de amplas “redes de relações” conectando 

todo o Baixo Amazonas através das cerâmicas Konduri e Santarém, seguindo a discussão 

recente do tema para contextos etnográficos guianenses (GALLOIS, 2005).  
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Etno-história  

 

Assume-se desde a síntese sobre arqueologia amazônica de Meggers e Evans (1961) 

que as cerâmicas Konduri e Santarém datam dos séculos XI a XVI AD
3
.  A maioria dos 

trabalhos sobre a região partiu do princípio que quem as produziu esteve em contato direto 

com os primeiros europeus que chegaram ao rio Amazonas. As datações obtidas parecem 

confirmar em alguma medida esse quadro (HILBERT & HILBERT, 1980; GUAPINDAIA, 

2008; QUINN, 2004; SCHAAN & ALVES, 2015), embora haja alguma dúvida quanto à 

cerâmica Santarém, que pode ter sido produzida somente até a metade do século XV
4
.  

Devido à forte proximidade com o momento da chegada dos europeus, os estudos sobre essa 

“pré-história recente” ou “proto-história” ficou marcado por elementos apresentados pelos 

cronistas setecentistas e oitocentistas sobre as populações indígenas da região.  

Desde o século XIX, as crônicas são passagem obrigatória para a arqueologia do 

Baixo Amazonas. João Barbosa Rodrigues, naturalista brasileiro, associou a cerâmica de 

Santarém aos Tapajó históricos, bem como a cerâmica do Trombetas aos índios Conduri e 

Uaboí (RODRIGUES, 1875). Nimuendajú e seus correspondentes, na década de 1920 e 1930, 

continuaram essa prática. Os maiores efeitos da união entre dados históricos e arqueológicos 

para as pesquisas no Baixo Amazonas, e na Amazônia como um todo, no entanto, 

cristalizaram-se no final do século XX, com a proposta da existência de “cacicados” na 

Amazônia. Os elementos históricos usados por Roosevelt (1992,1993, 1999) para defender a 

existência de grandes populações e de forte hierarquia social em partes da Amazônia, no 

século XVI, são relativos à área da atual cidade de Santarém. Os argumentos sobre “culto aos 

ancestrais”, “matriarcado”, escravidão, nobreza, chefes supralocais e amplas redes comerciais 

são resultado da leitura das crônicas sobre os Tapajó. 

                                                           
3
 Datação para todo a Tradição (antes Horizonte) Inciso-Ponteada, a partir de dados coletados para áreas do norte 

da América do Sul. 
4
 Roosevelt (2009:165) escreve: “We now can make a definitive statement about the minimum age of Santarém. 

Thirteen radiocarbon dates show that the Santarém phase dates between AD 1200 and 1500 (tree-ring-

calibrated), making the culture solidly late prehistoric, not ethnohistoric in age. That is not to say that the culture 

described by the Europeans was not directly descended from this one, but the famous culture with the elaborate 

pottery art and stone carvings for certain predated that time.” 
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As fontes históricas 

 

Antes de tratar do conteúdo das crônicas é preciso considerar o contexto em que tais 

textos foram produzidos e seus objetivos para não incorrer em leituras equivocadas. Os relatos 

de cronistas dos séculos XVI e XVII sobre os coletivos indígenas do Baixo Amazonas 

apresentam informações difusas e ambíguas sobre as populações indígenas. Os religiosos e a 

administração colonial deixaram breves observações embebidas de valores cristãos sobre 

rituais, estruturas das aldeias, população, armas, relações comerciais e de parentesco. Ás 

vezes, os relatos estão marcados por histórias que parecem apenas produto da imaginação 

europeia sedenta por riquezas – a narrativa de Gaspar de Carvajal (1941) sobre as Amazonas, 

por exemplo, é recheada por esses elementos. Todos esses escritos são despojos da ação 

devastadora da expansão do mercantilismo europeu e da Igreja Católica para a América. 

Fazem parte das primeiras estratégias de conquista das coroas europeias estabelecidas no 

“Novo Mundo”. As informações que foram registradas eram parte da fórmula “conhecer para 

dominar”. Assim, um dos principais elementos de que a arqueologia acaba se apropriando nas 

fontes históricas, os etnônimos, foram registrados como uma espécie de primeiro 

reconhecimento dos “gentios”. Os cronistas tiveram um desejo ávido por determinar áreas de 

ocupação de coletivos indígenas (as “províncias”), seus etnônimos (as “nações”) e seus chefes 

(os “principais”). Como lidar, afinal, com um povo sem um chefe, sem uma identidade e sem 

um território fixo? É irônico constatar que, em geral, as autodenominações indígenas, 

essencializadas ao longo dos séculos pelos colonizadores, podem ser traduzidas como “a 

gente” ou “gente verdadeira” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002).   Fixar um nome é uma 

necessidade do projeto colonial. Tal prática é parte de uma estratégia cartográfica, onde 

substantivos comuns ou pronomes se tornam substantivos próprios. Dessa forma, aparecem 

nas crônicas várias denominações para grupos indígenas que serviram para a produção de 

mapas. O diário do padre Samuel Fritz e a crônica de viagem de Cristobal de Acuña foram 

essenciais para essa estratégia que deu origem aos mapas do século XVII e XVIII da 

Amazônia. 
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Figura 1. Recorte do mapa “The Great River Marañon or of the Amazons”  ( reprodução séc. XVIII) baseado 

nos relatos do Padre Samuel Fritz. Existe uma enorme profusão de etnônimos nesse mapa, como Tapayós, 

Conduriles e Samundales.  Note também que acima, no mapa, está representado o Lago Parima, lugar do El 

Dorado guianense.  

 

As crônicas que mencionam o Baixo Amazonas entre os séculos XVI e XVIII foram 

escritas em sua maioria por religiosos em seus serviços como missionários ou participando de 

alguma atividade administrativa. As mais antigas são relatórios de viagens de reconhecimento 

do rio Amazonas. A primeira delas, sob a bandeira da coroa espanhola, teve como capitão 

Francisco de Orellana, em 1541. A outra expedição de reconhecimento do Amazonas foi 

portuguesa e ocorreu entre 1637-39, sendo Pedro Teixeira seu comandante. O cronista da 

expedição de Orellana foi frei Gaspar de Carvajal (1941 [1542]) e na de Teixeira, Cristobal de 

Acuña (1941[1641]).  O frei Alonso de Rojas  (1941[1640])  e  o agente colonial Maurício de 

Heriarte (1874[1662]) também membros da expedição portuguesa escreveram relatos de 

viagem.   As desembocaduras dos rios Nhamundá, Trombetas e Tapajós são mencionadas 

desde Orellana. Os ameríndios da região viviam em um lugar muito atrativo aos olhos 

europeus
5
.   Tanto é que  Gaspar de Carvajal  situou a emblemática figura das Amazonas, as 

                                                           
5
 A área se tornou ponto importante para a Coroa portuguesa marcar sua posse frente à espanhola e também 

contra as investidas holandesas e inglesas . Não é de se estranhar que a colonização europeia da área teve um 

caráter militar – nem as missões religiosas fogem dessa intenção. No final do século XVII, foram construídos a 

Fortaleza dos Tapajós, na atual Santarém, e o Forte dos Pauixi, na atual Óbidos. Cristobal de Acuña (1941), um 
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mulheres guerreiras, na região. O Baixo Amazonas, já naquela primeira viagem, tornou-se 

palco para o episódio que deu nome ao rio-mar e à toda floresta tropical. 

Os missionários que atuaram ou passaram pelo Baixo Amazonas, nos séculos XVII e 

XVIII, também deixaram fontes fundamentais de informação.  Uma delas é de autoria de João 

Felipe Betendorff (1910 [1698]), fundador do aldeamento dos Tapajós (atual Santarém), com 

sua Chronica da Missão dos Padres da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão 1625-

1698. Outra dessas crônicas foi a do missionário dos índios Omágua, frei Laureano de La 

Cruz, que registrou sua passagem pela região. O religioso Samuel Fritz  também dedicou duas 

linhas em seu Diário (PINTO org., 2006 [1691]) ao Baixo Amazonas.  O padre João Daniel 

apresenta informações sobre os Tapajó no século XVIII e foi um dos últimos textos a 

mencionar o etnônimo Tapajó, numa espécie de tratado de história natural
6
.  O padre João de 

São José Queiróz (1869 [1763]) fez anotações sobre período posterior à expulsão das 

companhias religiosas do Brasil. Serafim Leite (1943a; 1943b), historiador da Companhia de 

Jesus no Brasil do início do século passado, apresenta dados complementares provenientes de 

uma série de cartas e documentos não publicados do início dos setecentos na Aldeia Tapajós.  

 Explicitado o contexto de produção das crônicas é  preciso partir para seu conteúdo e 

os debates que eles sustentaram. As informações foram sintetizadas separando aquelas que 

são provenientes da área do rio Tapajós (afluente da margem esquerda do Amazonas) e 

aquelas que são provenientes dos rios Trombetas e Nhamundá (afluentes da margem direta do 

Amazonas). Isso ajudará a contrastar o conhecimento histórico disponível para cada região. 

 

Rio Tapajós 

 

Os relatos sobre as populações indígenas da foz do rio Tapajós resumem-se quase 

totalmente à aldeia dos índios Tapajó, na área onde hoje se encontra a cidade de Santarém. 

Certamente, estes não eram os únicos a viver nas proximidades da desembocadura do rio 

Tapajós. Heriarte (1874) menciona a presença dos índios “Marautus
7
”, “Caguanas” e os 

                                                                                                                                                                                     
dos primeiros cronistas do Amazonas, já destacava, em 1641, que era preciso construir estruturas militares na 

região, aconselhando uma retomada espanhola do território. 
6
 As informações sobre os Tapajó são provenientes de informações de outro religioso. É possível que o autor 

relate o mesmo evento narrado por um dos padres que atual na Aldeia dos Tapajó e que Serafim Leite (1943a) 

recuperou. 
7
 Optou-se por reproduzir os etnônimos com “s” no final e a grafia como aparece no texto. Apenas “Tapajó”, que 

não é usado com aspas, aparece no singular para indicar um coletivo.  
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“Oruncuzos” já conhecidos nas proximidades. Betendorff (1909) fala dos “Orurucus”, 

“Carossirazes” e “Quaxinazes” durante a implantação do aldeamento jesuítico. No mapa 

baseado nos relatos de Samuel Fritz também está marcada a presença à esquerda da foz do 

Tapajós, dos “Mabues” e “Maraguales”, na margem direita, dos “Gaiayapis”. Os índios 

“Arapiuns”, segundo Betendorff, foram aldeados em uma missão vizinha, em 1698, pelo 

padre José Vidigal.  Todos esses etnônimos têm pouco significado, uma vez que nada se sabe 

dessas coletividades. Apenas sobre “Ururucus” e dos “Arapiuns” há alguma informação 

adicional: os primeiros foram aldeados junto com os Tapajó e tinham uma língua própria. Os 

Arapiuns, por sua vez, foram ameríndios que viveram no rio que leva o seu nome e foram 

aldeados na missão de Cumarú (rebatizada depois como Vila Franca). Eles mantiveram a 

ingestão de cinzas dos mortos no século XVIII (DANIEL, 1976). Outra informação, obtida de 

segunda mão por Queiróz, sobre suas práticas mortuárias, era que deixavam o corpo 

apodrecer suspenso, recolhendo o líquido que escorresse para misturar em bebidas 

(QUEIRÓZ, 1869:104).  Em todo o caso, os Tapajó eram, realmente, aqueles que se 

destacavam pela sua maior densidade populacional: “He a maior aldeia  e povoaçam que por 

este distrito conhecemos athé agora.” (HERIARTE, 1874:35). Assim, esse coletivo foi o 

único digno de algumas linhas a mais pelos cronistas dos primeiros dois séculos de 

colonização. 

O etnônimo “Tapajó” usado aqui e em vários outros textos de arqueologia e história é 

a unificação de variantes de etnônimos registrados durante os séculos XVI, XVII e XVIII na 

foz do rio Tapajós, como “Tapayós”, “Tapajosos”, “Trapajoses”.  Esses indígenas foram 

contatados desde a primeira expedição de “descobrimento” do Amazonas, liderada por 

Francisco de Orellana em 1541 (CARVAJAL, 1941; PORRO, 1996). A relação dos Tapajó 

com os portugueses, espanhóis, holandeses ou ingleses se tornou constante no início dos anos 

de 1600. Os portugueses empreenderam captura de escravos (um “resgate”) Tapajó em 1626, 

sob o comando de Pedro Teixeira, e subjugaram-nos definitivamente em 1639
8
 (ACUÑA, 

                                                           
8
 A descrição do jesuíta Acuña (1941) do episódio em que os Tapajó foram dominados mostra claramente sua 

crítica a ação de Portugal quanto a escravização das populações indígenas. Os Tapajó são representados por 

Acuña como dóceis vítimas do desejo predatório dos portugueses. A Companhia de Jesus era expressamente 

contrária à captura de escravos e ação portuguesa com os Tapajó parece ter servido como exemplo, para a 

retórica dos religiosos, frente a uma ação destrutiva e desnecessária sobre os indígenas. Além disso, os texto de 

Acuña se destinavam a Cora espanhola  que tinha acabado de se separar da portuguesa e pretendia guiar uma 

retomada espanhola daquela área amazônica. A narrativa devido a suas pretensões políticas parece carregar uma 

contradição: como os Tapajó, temidos por possuírem eficazes flechas embebidas em curare, pelas “nações 

circunvizinhas” e pelos portugueses - como relatam quase todos os cronistas -  poderiam ter cedido quase de 

bom grado a dominação? É mais certo que houve um grande enfrentamento. No final da guerra, os vencedores 

pediram os indígenas mil escravos, mas estes entregaram apenas duzentos. Seria isso um indício de negociação? 
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1941). A narrativa do episódio da conquista lusitana ilustra a extrema crueldade dos 

portugueses em sua ação sob o comando de Bento Maciel.  Os Tapajó foram agenciados, 

depois da vitória dos invasores, para a captura de escravos em outras coletividades. Heriarte 

(1874) conta que os Tapajó se afastaram das margens dos rios e adentraram os matos, fugindo 

da ação colonial. Esse acontecimento parece não ter feito todos partirem, uma vez que 

Laureano de La Cruz (1901), em 1651, fala que mantiveram trocas de escravos com os 

portugueses. 

Em sua política evangelizadora, contrária ao desejo insaciável dos colonos por 

escravos, a Companhia de Jesus, sob o comando de Antonio Vieira, estabeleceu um 

aldeamento em 1661, com o frei luxemburguense João Felipe Betendorff.  A partir do relato 

de Heriarte, Harris (2015) sugere que os Tapajó – pelo menos parte deles – tinham se retirado 

do lugar onde enfrentaram os portugueses e só retornaram com a ação dos missionários.  

Betendorff não fala nada nesse sentido, mas diz ter aldeado os Tapajó junto com os 

“Urucurus”. Esses dois coletivos não eram falantes de línguas Tupi e, por isso, tiveram que ter 

o catecismo traduzido para suas respectivas línguas (BETENDORFF, 1909; NIMUENDAJÚ, 

1949).  

Muitas populações indígenas, principalmente as que se encontravam mais próximas da 

calha do Amazonas, sofreram fortemente nos primeiros séculos da colonização com os 

aldeamentos, a cristianização e a exploração de mão de obra. Como disse Viveiros de Castro 

(2006:sp), os indígenas foram “colocados em um liquidificador político-religioso, um moedor 

cultural que misturara etnias, línguas, povos, regiões e religiões”. A Aldeia Tapajós não foi 

diferente e recebeu muitos índios provenientes de investidas missionárias chamadas de 

“descimentos”. Assim, por volta de 1678, havia outras três “nações” além dos Tapajó no 

aldeamento. O padre Jacinto de Carvalho, citado por Leite (1943a:361) escreveu, em 1719, 

que “A esta Aldeia [a dos Tapajó] pertencem não só os Tapajós, mas outras nações em 

particular os Arapiuns e Corarienses, os quais todos são já para cima de trinta e cinco mil 

Cristãos”. Outro aldeamento, em 1698, tinha sido instalado para abrigar os mesmos índios 

Arapiuns, no atual distrito de Vila Franca. É possível que parte desses índios tenham sido 

transportada de um aldeamento para outro, ou contabilizados em conjunto. Havia no século 

                                                                                                                                                                                     
Não é possível afirmar, mas parece que os Tapajó não foram escravizados, e sim, tornaram-se aliados dos 

portugueses na obtenção de cativos. Em 1651, o frei jesuíta Laureano de la Cruz passou pela aldeia dos Tapajó  e 

afirma que os indígenas estavam sendo persuadidos a participar das missões de resgate (captura de escravos). Há 

novamente uma denúncia para a Espanha sobre a ação dos portugueses no Baixo Amazonas. 
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XVIII, nas imediações da foz do rio Tapajós, cinco aldeamentos
9
. O número apresentado pelo 

padre Jacinto é muito elevado, uma vez que nos registros de 1730, a quantidade de aldeados 

era de apenas 793 indivíduos. O desaparecimento de tamanho contingente populacional 

poderia estar ligado a epidemias, mas é possível que tenha havido um exagero no número de 

índios aldeados. Além dos indígenas, na Aldeia dos Tapajós havia um contingente de 

europeus na fortaleza construída em 1697.  

A Aldeia dos Tapajó funcionou até a promulgação do Diretório dos Índios, a elevação 

do aldeamento a Vila de Santarém e a expulsão definitiva dos jesuítas no final da década de 

1750 (LEITE, 1943a). Mais ou menos concomitante com a retirada dos jesuítas, cessaram as 

informações sobre os Tapajó. No século XIX, os vários viajantes que passaram por Santarém 

viram uma cidade marcadamente dividida entre muitos brancos de hábitos aportuguesados e 

descentes de indígenas segregados, morando na antiga área do aldeamento (FERREIRA, 

1979). 

 Os Tapajó 

Falar sobre os Tapajó históricos implica em entrar em debates que animaram o cenário 

arqueológico da Amazônia, haja vista que a maioria das interpretações dessas crônicas a 

respeito desses indígenas foi apresentada em textos de arqueologia. Nordenskiold (1930) e 

Nimuendajú (1949) foram os primeiros a sintetizar uma série de traços culturais dos Tapajó. 

Outros, depois deles, repetiram, sem muitas novidades, sua narrativa (e.g. PALMATARY, 

1960).  As informações sobre os Tapajó ganharam mais destaque no debate arqueológico a 

partir da crítica de Anna Roosevelt ao determinismo ambiental de Betty Meggers. Esta última 

autora (1977) viu nos Tapajó apenas um exemplo de adaptação ao ambiente de várzea, com 

maiores recursos ambientais que a terra firma, mas que ainda não conseguiriam sustentar uma 

sociedade densa e hierarquizada. Anos depois, Anna Roosevelt (1993, 1999) tentou mostrar a 

partir dos textos que os Tapajó seriam uma sociedade do tipo “cacicado” e rebateu fortemente 

a ideia de limitações ambientais para o desenvolvimento de “complexidade social” 

apresentada por Meggers. Para Roosevelt a hierarquização dos Tapajó poderia ser identificada 

a partir da “arte cerimonial elaborada”, culto aos ancestrais, a escravidão, a nobreza e redes 

comerciais, além de uma densidade populacional elevada. As ideias de Roosevelt ganharam 

maior nuance em relação às ideias de “complexidade social”, dominação e de hierarquia entre 

os Tapajó. 

                                                           
9
 Ver mapa em Perrone-Moisés, 1992: 130. 
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Apesar da importância das proposições de Roosevelt para rebater os argumentos 

deterministas de Meggers, a imagem que a autora propôs para os Tapajó e outros coletivos da 

várzea amazônica está fundamentada em uma leitura marcada por certo determinismo 

ambiental e demográfico . Ela se esquece de fazer a crítica dos sentidos dos termos usados 

pelos religiosos e administradores coloniais dos séculos XVI, XVII e XVIII. Quando os 

europeus que chegaram à Amazônia descreveram elementos das socialidades nativas, eles o 

fizeram com categorias circunscritas a seu próprio mundo. É preciso, então, rever o 

significado do que foi descrito pelos cronistas fazendo uma crítica à linguagem colonial e às 

interpretações apressadas que ela pode suscitar.  

Um primeiro ponto da argumentação de Roosevelt é a existência de uma alta 

densidade demográfica entre os Tapajó. A autora, provavelmente, tem razão ao afirmar que 

houve uma grande transformação com a conquista europeia. A colonização diminuiu 

drasticamente o contingente populacional indígena, extinguindo muitos povos, em seus 

quinhentos anos. O tamanho das aldeias indígenas atuais não deve ser o mesmo das do 

passado, como o trabalho de Heckenberg (2006) mostra para o Xingu.  Não se sabe ao certo, 

mas a população ameríndia na calha do Amazonas em 1492 deveria ser muito maior do 

superior a que se supõe e os cronistas ressaltam isso. Todavia, a interpretação dos dados 

apresentados por Carvajal, Acuña ou Heriarte, por exemplo, é muito difícil, uma vez que não 

se sabe quais eram os parâmetros dos autores. A população de “60 mil arcos” para os Tapajó, 

mencionada por Heriarte, por exemplo, parece ser hiperbólica. 

A ideia de “culto aos ancestrais” de Roosevelt, por sua vez, parece ser uma 

interpretação marcada por uma imagem do desenvolvimento social da Antiguidade do Oriente 

Próximo – uma “projeção arqueológica”, se o trocadilho for possível. O tratamento dos 

mortos pelos Tapajó causaram grande estranhamento entre os cronistas, vindos da Europa 

cristã. As informações são muito vagas e, em certo sentido, contraditórias, mas, ao que tudo 

indica os Tapajó mantinham os corpos mumificados de seus mortos (“corpos mirrados”) em 

uma casa destinada para esse fim (HERIARTE, 1874; BETENDORFF, 1909; LEITE, 1943b; 

DANIEL, 1976). Esses corpos foram descritos pelos cronistas, junto com objetos de pedra, 

como “ídolos”ou “deuses”. O problema para a interpretação desses relatos é que a palavra 

“ídolo” tem uma conotação muito negativa na cosmologia cristã e sugere um tipo de relação 

com objetos muito específica. A ideia de “culto aos ancestrais” vem da interpretação pouco 

crítica dos textos dos cronistas. Ela se torna ainda mais problemática quando se toma o relato 
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de Heriarte, uma vez que esse autor diz que os corpos eram secados para depois serem 

cremados e consumidos com “vinho” num ritual. Os Tapajó poderiam estar realizando o 

consumo das cinzas como os Yanomami (RAMALHO, 2008) ainda fazem, mas é difícil 

afirmar. O relato de Heriarte, o único escrito por um não clérigo a mencionar o tema, é mais 

sóbrio, não falando de uma simples “idolatria”, e sim de um tratamento mortuário próximo a 

de muitos coletivos ameríndios, nos quais objetos acompanham os mortos: 

Quando morre algum d’estes Indios, o deitam em uma rede, e lhe poem aos pés os bens que 

possuia na vida, e na cabeça a figura do Diabo feita a seu modo, lavrado de agulha como meia, 

e assim os poem em cazas que tem feitas so para elles, aonde estam a mirrar e a consumir a 

carne: e os ossos moidos os botam em vinho e seus parentes e mais povos o 

bebem.(HERIARTE, 1874[1662]:37) 

Não se sabe se todos os mortos recebiam o mesmo tratamento a partir dos relatos 

conhecidos. Também é difícil saber qual o papel dos “corpos mirrados”. Talvez eles 

realmente se tornassem outro tipo de entidade (“deuses”, como dizem os cronistas) e nem 

todos fossem cremados. Uma das poucas palavras que se tem registro na língua Tapajó é o 

nome de uma múmia, Monhagarypy, traduzido Betendorff como “primeiro pai”.  É certo, no 

entanto, que a realização do ressecamento dos corpos dos mortos era essencial para os Tapajó, 

uma vez que eles mantiveram essa prática durante mais de um século de cristianização e 

dominação (DANIEL, 1976; LEITE, 1943b).  

A existência de “escravos” entre os Tapajó seria outro indício da estratificação social 

segundo Roosevelt (1992). Essa parece ser mais uma interpretação apressada das crônicas e 

tem um tom um tanto perverso porque, como explicita o frei Laureano de la Cruz 

(1900[1653]:123-24), que passou em 1651 pelos Tapajó: “á la verdad no eran esclavos, sino 

otras parcialidades con quienes tenian sus guerrillas, y com esta diabólica traza contentaban á 

lós portugueses, e se vengaban de sus inimigos”. Escravos e cativos, para o contexto em 

questão, são condições diferentes. Parece que a escravização tornou-se parte do complexo de 

agressões e captura das guerras nas quais os Tapajó estavam envolvidos, como ocorreu entre 

outros coletivos indígenas (ver exemplo em FARAGE, 1991). Os Tapajó eram 

particularmente famosos por possuírem poderosas flechas embebidas em veneno (curare?) e 

guerrearem com todos os outros vizinhos, segundo Acuña (1941[1641]) até os portugueses os 

temiam. Ao que tudo indica a lógica da vingança era fundamental para os índios do Baixo 
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Amazonas. Como em outras partes da Amazônia
10

 e das terras baixas da América do Sul
11

, os 

Tapajós, depois da dominação europeia, mantiveram suas guerras, mas passaram a converter 

cativos em escravos (HERIARTE, 1874:38). Rojas (1941:114), logo depois de descrever a 

belicosidade dos Tapajó, conta que “Muitas destas nações [do rio Amazonas], senão a 

maioria, são caribes, muito apreciadoras de carne humana, e assim comem os seus 

prisioneiros, sendo este o motivo principal das suas guerras”. O consumo das cinzas dos seus 

mortos, dessa maneira, talvez, fosse apenas mais uma faceta da predação daqueles que são ou 

se tornaram inimigos. 

Outro elemento usado para reforçar a existência de hierarquia social foi a existência de 

uma casta de mulheres nobres. O exemplo vem do relato de Betendorff (1910) que fala de 

Maria Moacara uma mulher que tinha um poder de oráculo e era considera uma “princesa”. 

Roosevelt tomou o termo “princesa” em seu sentido aristocrático, mas é possível que ele 

indique uma categoria de diferenciação, dado seu papel de “oráculo” (xamã?). A poliginia era 

prática comum entre os Tapajó. Não está claro se era limitada ou generalizada para todos os 

homens. A primeira possibilidade parece mais plausível, tendo em vista a imagem do chefe 

indígena descrita pelas etnografias.  

Durante sua atuação na Aldeia dos Tapajó, Betendorff tentou estabelecer a 

monogamia. Em seu texto, ele conta que convenceu um “principal” chamado Roque, que 

depois fora seguido pelos outros, a casar-se apenas com uma mulher (“a verdadeira”) e deixar 

que as outras se casassem com outros homens. Nesse ínterim, conta Betendorff (1910:172),  

ter dito para a mãe de Maria Moacara, Anna, uma viúva junto com um branco, que essa 

relação já não poderia se manter dentro dos valores cristãos.  Anna pediu um novo marido ao 

frei, que sugeriu que ela procurasse algum homem desimpedido na Aldeia. Sua resposta teria 

sido não havia ninguém compatível com sua “nobreza”. Betendorff, assim sugeriu o estado de 

“viúva honrada” para Anna. Não é possível depreender o sentido de “nobreza” de Anna, nem 

a “fidalguia” de Maria. O relato de Betendorff indica que elas tinham um status diferente, que 

em seus termos pode até sugerir uma hierarquia, mas como as palavras podem ter um sentido 

mais amplo, não é possível dizer qual era a qualidade da diferença dessas mulheres em 

                                                           
10

 Ver FARAGE, 1991,para o caso do Rio Branco e das Guianas.  
11

 Uma visita às crônicas da costa brasílica pode ajudar a compreender melhor a linguagem utilizada pelos 

primeiros invasores. Anchieta(1964:12), por exemplo, oferece como tradução de “Tapuia” o termo “escravo”. A 

palavra Tapuia é foi adotada para se referir aos povos indígenas que não falavam línguas Tupi-Guarani. Essa 

equivalência feita pelo pensamento europeu reforça ainda mais a ideia de que o termo “escravo”, usado para os 

Tapajó, é uma categoria que tem o mesmo sentido de “cativo”, ou o que é mais precisamente chamado no  jargão 

da etnologia das terras baixas de “inimigo”. 
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relação aos outros da Aldeia. A análise de documentos não publicados, conservados da 

Biblioteca de Évora, por Harris (2015) aponta que Maria Moacara era uma importante 

interlocutora com as autoridades coloniais. 

A ideia de uma chefia supralocal aventada por Roosevelt não encontra elementos nos 

relatos dos cronistas. A noção de “província”, por vezes utilizada por eles, não parece 

fornecer nenhum indício forte de uma unidade política. Heriarte, na verdade, apresenta um 

retrato semelhante a de muitas populações indígenas contemporâneas das terras baixas: 

“Governam-se este Indios por Principais, em cada rancho um, com vinte ou trinta cazaes, e a 

todos governa um Principal grande sobre todos, de quem é mui obedecido.”(HERIARTE, 

1874:38).  A imagem de principal a qual Heriarte se refere parece remeter a figura do “líder-

sogro” comum no cenário etnográfico guianense, no qual o grupo local tem um sogro com 

muitos genros (RIVIÈRE, 1984). Um dos seus interlocutores na Aldeia dos Tapajó era o 

“principal” Roque, cujo papel não fica claro no texto. Heriarte trata a região do Tapajós como 

uma província, mas não a qualifica como uma unidade política indígena. Trata-se um chefe de 

aldeia apenas.  

As redes de troca foram o que levou os portugueses aos Tapajó. Os índios “Tapuiuçu”, 

que viviam entre os rios Xingu e Tocantins, foram “pacificados” em meados de 1620 e 

passam a manter relações amistosas com os portugueses. Em 1626, Pedro Teixeira em uma 

missão de resgate de escravos tapuias, passou pela aldeia dos Tapuiuçu, que o indicou o rio 

Tapajós, onde “comerciavaõ elles com huma Naçaõ muito populosa, que tomava o nome 

deste mesmo rio” (BERREDO, 1749:247).  As redes de troca foram destacadas por Heriarte 

(ibd., 37)  em seu relato: “Athé esta província chegam náos de alto bordo, e por este rio dos 

Tapajós vam quatro jornadas a resgatar madeiras, redes, orucús e pedras verdes, que os Indios 

chamam buraquitas, e os estrangeiros do norte estimam muito”.  Os Tapajó estavam inseridos 

em uma ampla rede de comércio de muiraquitãs – corruptela de buiraquitas para a língua 

geral –, que os ligava aos “estrangeiros do norte”. No relato de Heriarte, os Tapajó 

conseguiam a matéria prima para a fabricação dos buraquitas no próprio rio Tapajós e 

produziam os amuletos. Os índios do norte que ele menciona poderiam ser do rio Trombetas 

ou mesmo das Guianas. Simone Dreyfus (1993) notou que o comércio de “pedras verdes” 

teve grande importância entre a região das Guianas e o Baixo Amazonas até o século XVII, 

sendo que os próprios europeus se interessaram por propriedades curativas dos muiraquitãs. 
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Walter Raleigh (1751)
12

,em 1595, por exemplo, relacionou as “pedras verdes” aos “Tapago”, 

a partir de sua viagem à Guiana. Os Karynia de Caiena em 1644 pararam a guerra com os 

Palikur para que pudessem acessar o comércio de pedras verdes. Isso mostra a amplitude das 

redes em que os Tapajó estavam envolvidos e deixa evidente o papel do comércio na região. 

O tema da chefia dos Tapajó pode vincular-se a importância das trocas para os índios das 

Guianas, seguindo o que Dreyfus chamou de “homens imanentes”, aproximados aos big men 

melanésios, que conduziam expedições que levavam objetos para troca e guerra ao longo dos 

cursos dos grandes rios. Esses homens seriam aqueles capazes de reunir em torno de si muitos 

afins e uma clientela. 

* 

*  * 

 

Uma breve síntese é necessária para conectar um capítulo feito de recortes de muitas 

páginas e nos termos de escalas variadas. A revisão das menções sobre os Tapajó nas 

crônicas, além de informar o leitor sobre os elementos disponíveis nas fontes escritas, busca 

destacar que não é possível definir os Tapajó como um “cacicado” e como Santarém sua 

“capital”, pura e simplesmente. Não foi discutida a ideia de “complexidade social” ou 

esquema neoevolucionista na qual a ideia se insere, nem os elementos arqueológicos 

levantados para debater tal questão. O leitor pode encontrar discussões sobre esse tema na 

bibliografia. Tentou-se ressaltar que é preciso manter a controvérsia aberta sobre como seria a 

organização social entre os Tapajó, ao invés de assumir a existência de “linhagens 

dominantes” (GOMES, 2005:180) ou “elites” (SCHAAN, 2015). Viveiros de Castro, em uma 

crítica direta a Roosevelt, aponta a possibilidade de que “talvez seja necessário repensar as 

bases culturais e as expressões sociopolíticas dessas chefaturas antigas [como os Tapajó] à luz 

de um horizonte ainda atual.” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002c:343 – grifo do autor). O 

retorno às crônicas sugere que existia uma densidade demográfica maior do que se conhece 

para os coletivos indígenas atuais. As grandes dimensões dos sítios que se encontram na atual 

Santarém (Porto e Aldeia) e as datações mostram empiricamente que houve uma ocupação de 

cinco séculos com grande adensamento populacional (GOMES, 2009; SCHAAN & ALVES, 

2015).  Por outro lado, o papel de um chefe ou xamã em uma posição marcadamente superior 

não parece ser uma interpretação muito confiável. A chefia no caso Tapajó poderia ter sido 

muito semelhante a dos Tupinambá seiscentistas ou algum coletivo xinguano. Parte da 
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 Emissário do governo inglês para explorar a área das Guianas. 



40 

 

excepcionalidade da hierarquia entre os Tapajó parece ser somente uma ilusão criada pela 

leitura desavisada de textos que tentaram traduzir elementos de pouca equivalência no mundo 

europeu
13

 (para um síntese sobre chefia indígena ver SZTUTMAN, 2012). Esse também é o 

caso da “escravidão” e “fidalguia”; termos que só poderiam vir de um lugar onde a hierarquia 

é fundadora da vida social. Se essas palavras, por exemplo, forem tomadas em outro sentido, a 

predação dos mortos e dos inimigos pode ser outra característica que conecte esses antigos 

habitantes de Santarém com muitos povos das terras baixas da América do Sul. O “culto aos 

ancestrais” tem pouco respaldo nos textos históricos e deve se tratar apenas de uma ideia 

importada de contextos onde a estratificação social é importante. Não foi mencionado o ritual 

de consumo de bebida fermentada de milho presente em muitas das crônicas discutidas acima, 

mas este é outro elemento que não parece excepcional no contexto amazônico. O tema que 

mais interessa a este capítulo, a circulação de pessoas e coisas, é fundamental, mas não 

precisa ser um indicador de “complexidade social”. Os povos que não se dedicam à 

mercadoria podem investir na dádiva, na produção de pessoas por meio de trocas; naquilo que 

Lévi-Strauss identificou como “abertura para o outro” nas mitologias ameríndias.  

Se o caminho a se perseguir se encontra no “outro” – e é esta a aposta aqui –, é preciso 

se deslocar. Não se trata de ver o que se dá em outro lado do mundo ou investir em conexões 

distantes no espaço-tempo, talvez seja preciso apenas atravessar um rio.  

 

Rios Trombetas e Nhamundá 

 

O lugar onde se encontra a atual cidade de Santarém foi um importante ponto de 

passagem por aqueles que navegavam no rio Amazonas. Também chamava a atenção as 

grandes dimensões de suas aldeias. A margem esquerda do Amazonas, onde deságuam os rios 

Trombetas e Nhamundá, também fez com que os cronistas detivessem seu interesse, com o 

estreitamento do curso e suas muitas ilhas. Isso, no entanto, não levou com que se escrevesse  

tanto sobre os índios dos rios Trombetas e Nhamundá, quanto foi feito para os Tapajó. Índios 

chamados de Conduri foram os mais mencionados para a região nos três primeiros séculos de 

colonização, mas não existe nenhuma informação específica para os modos de vida deles. 
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 Outra parte reside no material arqueológico visto pela arqueologia no presente: a grandes dimensões dos sítios 

Aldeia e Porto, em Santarém, e a cerâmica elaborada. 
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Os missionários catequizadores não produziram crônicas com detalhes sobre os índios 

da foz dos rios Trombetas e Nhamundá, como aconteceu na margem direita e com mais 

densidade na costa brasílica.  Contudo, aparecem algumas informações esparsas na 

compilação de Serafim Leite.  Esse historiador (1943a) mostra que já se havia feito incursões 

pelos dois rios pouco depois do início de atuação da Companhia de Jesus no Estado do 

Maranhão
14

. Leite fez um mapa-síntese das áreas de atuação dos jesuítas na Amazônia. Para a 

margem esquerda do Baixo Amazonas figuram neste mapa as missões de Santa Cruz do 

Jamundá (criada antes de 1678), Aldeia de Maruapig (criada em 1671) e Pauxis (criada em 

1660).  A missão dos Pauxis era conhecida como Aldeia Tapará antes da chegada de uma leva 

de 600 índios deslocado por um padre jesuíta do Xingu ente 1668 e 1660 (HILBERT, 

1955:8). Nimuendajú (2004:140) acredita que Tapará era uma aldeia Conduri antes do 

aldeamento ser estabelecido. Em 1693, os capuchos franciscanos receberam a incumbência de 

catequizar as populações indígenas desde a atual cidade de Monte Alegre até a atual Óbidos, 

entre outras áreas, com a redivisão da área de atuação dos jesuítas.  A missão franciscana em 

Pauxis começou em 1697 e um forte homônimo começou a ser construído no mesmo ano, 

reforçando o caráter militar da ocupação (REIS, 1979b).  

                                                           
14

 O início da atuação da Companhia foi em 1653 no Estado do Maranhão.  Desde 1624, o Estado do B rasil se 

encontrava separado administrativamente do Estado do Maranhão, que incluía toda a porção norte do país atual. 
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Figura 2. Recorte do “Mapa da Vice-Província do Maranhão e Grão-Pará”(1753). É possível observar quatro 

missões franciscanas ao norte do rio Amazonas (Piedade dos Jamundas, Pauxis, Surubio e Francisco de Prado). 

As missões jesuítas do rio Tapajós tem seu nome seguindo por um “M” do outro lado do Amazonas. Extraído 

de Leite, 1943b 

. 

 

A Figura 2 mostra um mapa feito por um jesuíta no século XVIII e apresenta nomes 

populares para os aldeamentos da margem esquerda. Em sua dissertação, Carvalho Jr. 

(2009:29) relaciona, no início de sua análise sobre atuação dos capuchos de Piedade no 

Estado do Maranhão, os nomes dos franciscanos para as missões e os coletivos indígenas por 

eles catequizados. A tabela abaixo foi feita a partir das informações compiladas sobre as 

missões na margem esquerda do Baixo Amazonas. 

Missão “Nações” catequizadas Cidade atual 

São João Batista ou Piedade dos 

Jamundá 

Babuís, Jamundás, Parucoatós e 

Uaboís 

Faro 

Santana de Pauxis Pauxis, Arapiús, Coriatis, 

Candorizes, 

Mepuris e Janatuãs 

Óbidos 

Curuá-Manema, perto de 

Surubiú 

Tauiponás, Nambocoaras e 

Abarés 

Alenquer 

Tabela 1. Relação de missão e “nação catequizada” da margem esquerda do Amazonas, a partir de Carvalho Jr. 

(2009:29). 
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Os etnônimos  que mais chamam a atenção são “Jamundás”, “Uaboí” e “Candurizes” 

(sic). O último, principalmente, é de especial importância para a arqueologia do Baixo 

Amazonas. Afinal, a cerâmica Konduri recebeu esse nome por causa daquele nome histórico. 

O nome “Uaboí”, sem nenhum motivo explícito, foi usado apenas pelo etnólogo Barbosa de 

Faria (1946) para denominar a cerâmica tratada aqui como Konduri. Jamundá foram os índios 

que deram nome ao rio Nhamundá – uma das variantes do etnônimo.  

Sem informações dos capuchos, resta apenas algumas breves menções aos índios 

Conduri e Jamundá por Samuel Fritz em seu Diário (PINTO, 2006) e  o mapa baseado em 

seus relatos (“Conduriles” e “Samundales”, ver mapa 1); a aos Conduri  em Acuña (1941) e 

aos  “Taguas”, “Apantos” e “Gucaras”, no atual rio Nhamundá; Laureano de la Cruz como  

Betendorff (1909:499) apenas situaram  os Conduri no rio Trombetas .  A última crônica a 

mencionar os Conduri foi a de João de São José e Queiroz, em 1763, na missão dos Pauixis – 

a única do século XVIII (PORRO, 2011).  

Apenas a crônica de Heriarte se detém mais sobre índios do rio Trombetas, embora 

sem especificar nenhuma coletividade específica. Ele foi o único a apontar semelhanças entre 

os modos de vida dos índios do rio Trombetas e os Tapajó, para além da proximidade 

geográfica. Sua descrição do norte do Baixo Amazonas começa com ele apontando uma 

grande diversidade de povos no rio Trombetas e os relacionando com os Tapajó: “(...) está o 

rio das Trombetas, mui povoado de Indios de diferentes naçôes; como sam Conduris, Babuis, 

Aroases, Tabaos, Curiatos e outros muitos; e todos tem os próprios idolos, cerimonias, e 

governo que tem os Tapajós.” (HERIARTE, 1874:38) 
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Figura 3. Arroz silvestre crescendo na comunidade de Macedônia, à margem do Lago Sapucuá (Oriximiná, 

PA). 

 

Em seguida, Heriarte explica que o nome do rio Trombetas foi dado pelos portugueses 

por causa das “muitas trombetas [máscaras] de que seus moradores uzam, com que fazem 

suas festas e borracherias[bebedeiras], a que sam mui inclinados”(Ibid.:39). A alimentação 

dos índios do Trombetas incluía mais mandioca do que milho como os Tapajó. Tinham 

também disponível muita caça e pesca, incluindo peixe-boi e tartaruga. Uma característica 

particular desses coletivos era a coleta de arroz silvestre (ou vermelho) nas margens de lagos, 

produção de bebida fermentada com ele. Esse arroz também trocado com outros povos 

indígenas. O arroz vermelho que Heriarte viu pode ser das espécies Oryza latifolia ou O. 

glumaepatula e foi consumido por outros coletivos indígenas das terras baixas à época da 

invasão e os Guató, no Pantanal,  o comiam até pouco tempo atrás (SOARES & 

BORTOLLOTO, sd). Ainda é possível ver perto das margens do Lago Sapucuá,  na época da 

seca,  grande quantidade de Oryza sp. 

O trecho mais importante da narrativa de Heriarte para arqueologia do Baixo 

Amazonas, no entanto, é o seguinte: “Tem estes Indios [do rio Trombetas] e os Tapajós 

finissimo barro, de que fazem muito e bôa louça de toda a sorte, que entre os Portugueses he 
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de estima, e a levam a outras provincias por contrato.” (Ibid.:39).Nessa frase Heriarte reforça 

a semelhança entre os povos do Trombetas e os Tapajó, incluindo-a no nível dos artefatos 

produzidos. A cerâmica é um dos materiais mais conhecidos pela arqueologia e isso permite a 

crítica desse relato, além de perseguir o comércio de cerâmica sugerido. Com essa 

possibilidade, por exemplo, Denise Gomes (2009:242) diz que aproximação entre os modos 

de vida e os artefatos dos coletivos das duas margens do baixo rio Amazonas “ajudou a 

formar uma falsa ideia de uma área cultural contínua”.  Gomes se engana ao tratar dos índios 

do Trombetas como “Konduri”,  Heriarte fala de maneira genérica sobre os índios daquele rio 

e não dos Conduri, como faz para os Tapajó. Além do mais, Heriarte diz que os modos de 

vida e a cosmologia são as mesmas, o que é de se estranhar, como faz Gomes, mas ele não diz 

que a cerâmica é a mesma; ele apenas as aproxima. Essa aproximação faz sentido uma vez 

que tanto a cerâmica Santarém quanto a Konduri apresentam muitos elementos incisos, 

modelados e ponteados.  Para este trabalho, talvez, o final da frase seja o elemento de 

destaque: a cerâmica era trocada. Volta-se, assim, ao ponto em que os Tapajó foram deixados 

no tópico anterior, sua rede de trocas. No caso dos povos do Trombetas, trocava-se cerâmica e 

arroz vermelho, no caso Tapajó, eram os muiraquitãs e a cerâmica.  

 

Arqueologia  

 

As informações históricas mencionadas anteriormente deixam claro como os relatos 

sobre populações indígenas do Baixo Amazonas são rarefeitos, apesar de apresentarem muito 

mais informações que outras áreas da Amazônia. Vê-se, portanto, as dificuldades da tarefa 

adotada pela arqueologia da região em associar essas duas fontes. É necessário ter isso em 

mente na leitura dos autores, que desde o início das pesquisas arqueológicas na região, 

investiram na associação dos relatos dos cronistas e os materiais encontrados. Cabe ao leitor 

julgar se o fio condutor apontado desde o início do capítulo, a circulação de objetos no Baixo 

Amazonas, resistiu à análise das crônicas. Se a resposta for afirmativa, é o momento de 

continuar fazendo conexões a respeito de trocas dentro do que discute a literatura 

arqueológica da região. Dessa forma, esta parte do texto pretende mostrar como foi produzida 
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a diferença entre as cerâmicas Konduri e Santarém, apontando para as interseções e 

“misturas”
15

 entre as duas. 

 

História da arqueologia no Baixo Amazonas 

 

A arqueologia do Baixo Amazonas começou ainda no século XIX, com os trabalhos 

do geólogo estadunidense Frederick Hartt (1885) e do naturalista João Barbosa Rodrigues 

(1875; 1879; 1889). Hartt, em sua passagem pela região, escavou o sambaqui Taperinha, nas 

proximidades de Santarém, coletando uma série de materiais suas observações, no entanto, 

não se relacionam a este trabalho. Barbosa escreveu seus textos sobre a região a partir de 

expedições nos rios amazônicos a serviço do governo imperial.   

A produção de Barbosa Rodrigues é de fundamental importância para a arqueologia 

das ocupações indígenas “proto-históricas”, uma vez que ele foi o primeiro a associar a 

cerâmica arqueológica a populações indígenas conhecidas nos primeiros séculos da 

colonização. A cerâmica do Trombetas e Nhamundá foi associada aos Conduri e aos Uaboí, e 

para a região do rio Tapajós,  o autor fez uma série de conexões entre os Tapajó e cerâmica, 

machados de pedra e terras pretas . Além disso, é de autoria de Barbosa Rodrigues um grande 

tratado sobre os muiraquitãs e “ídolos” de pedra. As interpretações oferecidas por Rodrigues 

estavam diretamente relacionadas ao seu conhecimento histórico e etnográfico sobre o rio 

Trombetas e Tapajós. O termo “ídolo” usado para denominar um conjunto específico de 

estatuetas de pedra do Baixo Amazonas foi adotada pelo naturalista tendo em vista os relatos 

dos cronistas.  O momento em que esse autor pesquisava não era tão distante do mundo dos 

indígenas que tinham produzido a cerâmica. Ele e Ferreira Pena tentaram até situar 

historicamente um momento para o desaparecimento da identidade Tapajó, que dataria de 

pouco  mais de meio século antes de seus textos. O século XIX, no entanto, estava carregado 

demais de um difusionismo, que levou Rodrigues a propor, por exemplo, a origem asiática 

dos muiraquitãs. A forma com ele se intrigou com a questão ainda permanece importante, em 

todo o caso, tendo em vista que se as pedras verdes não vinham da Ásia, mas elas circulavam 

por longas distância, como Heriarte destacou. 
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 Conferir a epígrafe deste capítulo. 
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O estudo mais apurado da cerâmica do Baixo Amazonas teve que esperar as 

expedições realizadas entre os anos de 1923 e 1926 pelo etnólogo Curt Nimuendajú. Nessas 

expedições ele reunião artefatos para coleções do Museu de Gotemburgo. Durante seu 

trabalho, ele anotou informações sobre os sítios arqueológicos, produziu mapas e croquis, 

além de fazer revisões das crônicas de viajantes e missionários. Até hoje, seu trabalho foi o 

único a abranger uma área tão extensa no Baixo Amazonas. Ele identificou 65 sítios entre a 

bacia do Trombetas, Lago Sapucuá, Lago Grande de Vila Franca e Santarém.   Nimuendajú 

foi o responsável pela criação das cerâmicas Santarém/Tapajó e a Konduri, enquanto 

categorias. Assim, ele tanto diagnosticou quanto instaurou a diferença entre dois conjuntos 

arqueológicos, mapeado sua dispersão. Todos os materiais e informações que Nimuendajú 

obteve foram enviados para seus correspondes do Museu de Gotemburgo, Erland 

Nordenskiöld (1930) e Sigvald Linné (1928).  Ele também se manteve em contato com a 

arqueóloga americana Helen Palmatary (1939, 1960), que na década de 1930 fez seu 

doutorado sobre a coleção de cerâmica de Santarém da coleção Gotemburgo e de coleções de 

museus estadunidenses.   Wássen (1934) também se valeu do material enviado por 

Nimuendajú a Suécia para sua pesquisa sobre as artes visuais e mitologia ameríndias 

relacionadas a batráquios.  

Nordenskiöld, Linné e Palmatary se beneficiaram do material e dos dados fornecidos 

por Nimuendajú e foram responsáveis pela divulgação, no exterior, da cerâmica do Baixo 

Amazonas. Nordenskiöld e Palmatary também fizeram amplo uso das informações históricas, 

como é característico da arqueologia da região. Nimuendajú não publicou nada sobre suas 

pesquisas arqueológicas ao longo de sua vida. Durante muito tempo o único texto de sua 

autoria relacionado ao tema era um artigo póstumo, que reunia dados históricos sobre os 

Tapajó ( NIMUENDAJÚ, 1949) . A publicação massiva de seus dados e ideias aconteceram 

somente em 2004 com uma compilação feita por Per Stenborg de cartas, textos e mapas de 

sua autoria sobre suas pesquisas arqueológicas na Amazônia, a serviço do Museu Etnográfico 

Gotemburgo
16

. Durante muito tempo, o trabalho de Nimuendajú foi conhecido apenas por 

meio de textos de terceiros.  

As análises feitas por Linné (1928), Nordenskiöld (1930) e Palmatary (1939) a partir 

dos materiais coletados por Nimuendajú eram marcadas pelo difusionismo ainda com vigor na 

época. O livro de Nordenskiöld, Archéologie du bassin de l’Amazone, apresenta uma 
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compilação de dados sobre a arqueologia de várias regiões amazônicas junto aos dados de 

suas próprias pesquisas na Bolívia e as de Nimuendajú no Baixo Amazonas. A respeito da 

cerâmica de Santarém e do Trombetas,  Nordenskiöld buscou aproximar o Baixo Amazonas 

das Antilhas e América Central. O autor parte da ideia de que as cerâmicas das Antilhas são 

de povos de língua Arawak e considera que elas seriam a versão mais antiga da que foi 

desenvolvida em Santarém (NORDENSKIOLD, 1930:30). Linné (1928) fez conexões 

parecidas com populações de língua Arawak.  Palmatary analisou elementos da cerâmica de 

Santarém em sua tese (1939) e numa publicação posterior (1960) com análise de coleções de 

museus e particulares no Brasil, somada aos dados que anteriormente já havia obtido. Os 

textos de Palmatary são bastante descritivos e terminam sempre com tentativas de vagas 

conexões difusionistas em relação à América Central e aos Estados Unidos. Ela nunca fez a 

aproximação com os povos de língua Arawak que os correspondentes do Museu de 

Gotemburgo fizeram. A autora, em seu último trabalho sobre a cerâmica de Santarém, criou 

uma tipologia pouco clara para a cerâmica a partir dos tipos de base, fez descrições dos 

artefatos cerâmicos e, no final do livro, elencou quadro comparativo com 36 elementos 

morfológicos para áreas conhecidas arqueologicamente que iam da Argentina, passando por 

toda América Central e Caribe, até o Vale do Mississipi, nos Estados Unidos.  Palmatary 

apresentou pouca argumentação para sua conexão entre Santarém e as outras áreas em seus 

trabalhos.  Betty Meggers (1960) em sua resenha do livro de Palmatary (1960) diz que o texto 

não oferece contribuições à arqueologia amazônica quando foi publicado. O livro de 

Palmatary, no entanto, é importante por apresentar dados cedidos por Nimuendajú e até então 

inéditos, como o mapa mostrando a distribuição das cerâmicas Konduri e Santarém, e também 

por trazer em anexo uma grande quantidade de fotos do material analisado.  

Entre o final da década de 1930 e a década de 1940, alguns artigos sobre as cerâmicas 

do Baixo Amazonas foram escritos por arqueólogos amadores brasileiros, mas seu conteúdo 

teve pouco a contribuir. Carlos Estevão (1939) e Gastão Cruls (1943) escreveram sobre a 

cerâmica de Santarém na Revista do Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional, seguindo a 

ampla divulgação que a cerâmica de Santarém sofria no exterior. Seus artigos não trazem 

nenhum elemento novo, mas mostram que se tinha conhecimento das publicações europeias e 

estadunidenses no país. A questão da origem da cerâmica de Santarém e sua relação com as 

Antilhas e outras áreas do continente foram repetidas. Denise Gomes (1997) apresenta, em 

seu levantamento bibliográfico, outros três pesquisadores, Alfred Kroeber, Alden Mason e 



49 

 

Antonio Serrano, que escreveram breves textos sobre a cerâmica Santarém no mesmo 

período.  

Além dos artigos que falavam sobre a cerâmica Santarém, um ensaio foi escrito pelo 

etnólogo João Barbosa de Faria (1946) sobre a cerâmica do rio Trombetas, que atribuiu aos 

Uaboí.  Barbosa de Faria trabalhou na equipe de Inspeção de Fronteiras chefiada pelo 

Marechal Rondon, junto com Gastão Cruls. A publicação dele era resultado da expedição 

arqueológica que ele tinha liderado ao rio Trombetas e ao Lago Sapucuá. Suas propostas 

estavam muito afastadas dos outros trabalhos sobre o Baixo Amazonas e mostram 

desconhecimento do trabalho de Nimuendajú. Ele, carregado de uma visão que inferiorizava 

as populações indígenas contemporâneas, considerava que a exuberância extraordinária da 

cerâmica “Uaboí” deveria ter sido feita por causa de influências externas. Procurou, então, 

origem nos Andes, associando a cerâmica “Uaboí” com a Chibcha. O ensaio, por mais que 

exagere em seu difusionismo e evolucionismo, foi o primeiro a tratar especificamente da 

região do rio Trombetas.  

Na década de 1950, no Brasil, dois pesquisadores produziram trabalhos que buscaram 

caracterizar e definir as diferenças entre as cerâmicas do Baixo Amazonas. Um deles foi o 

jornalista Frederico Barata, que reuniu uma grande coleção de peças arqueológicas, quando 

morava em Santarém. Barata (1951, 1952, 1953) descreveu peças, apresentou alguns poucos 

dados de contexto e analisou elementos de tipos de vasos da cerâmica de Santarém – 

especialmente aqueles que vieram a se tornar emblemáticos para Santarém, o vaso de gargalo 

e o vaso de cariátides. A erudição desse autor é marcante, principalmente seu conhecimento 

dos textos de Franz Boas e Lévi-Strauss, além de sua perspicácia em  reconhecer princípios de 

figuração na cerâmica. Muito do que Barata deixou como sugestão ainda permanece por ser 

analisado detidamente. O autor também fez uma importante análise sobre os muiraquitãs e os 

cachimbos históricos de Santarém. 

 Nos Estados Unidos, a partir de amplo diálogo com Frederico Barata, Elisabeth Easby 

(1952) escreveu uma dissertação sobre a cerâmica Santarém. Esse trabalho apresenta uma 

análise sucinta, mas muito bem organizada, de tudo que se sabia sobre a cerâmica Santarém. 

Além de elencar elementos estéticos, como fez Palmatary (1939), apresenta algumas 

sugestões sobre processos técnicos relacionados à produção dos artefatos e discussões 

iconográficas semelhantes às de Barata. 
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O outro pesquisador, no Brasil, a trabalhar no Baixo Amazonas na década de 1950 foi 

Peter Hilbert (1954; 1955).  Na época não havia nenhuma publicação consistente sobre a 

cerâmica dos rios Trombetas e Nhamundá. Apenas com o Archaeology of the Tapajós Valley 

de Palmatary (1960) alguma informação tornou-se disponível e mesmo assim, com acesso 

mais limitado ao público brasileiro. Com essa lacuna sobre a cerâmica Konduri, Hilbert 

tomou a tarefa de diagnosticar a cerâmica arqueológica de Oriximiná. Frederico Barata era, à 

época, coordenador do Instituto de Antropologia e Etnologia do Pará do qual Hilbert era 

membro. O Instituto financiou a pesquisa de campo e Barata disponibilizou sua coleção de 

peças arqueológicas.  O grande estudioso da cerâmica de Santarém já havia aberto a trilogia 

de “A arte oleira dos Tapajó” falando da necessidade de se conhecer a cerâmica muito 

semelhante daquela de Santarém (BARATA, 1950).  Hilbert realizou um mapeamento de 41 

sítios arqueológicos entre os baixos rios Nhamundá, Trombetas e Erepecurú (ou Paru do 

Oeste) com a ajuda de frei Protásio Frikel, que conhecia a arqueologia da região. Vários 

desses sítios haviam sido apenas visitados por Frikel e o religioso realizou escavações não 

controladas em alguns sítios. Hilbert, nos sítios que visitou, fez uma estimativa da extensão 

dos sítios e realizou pequenas sondagens, com algum controle estratigráfico - a exemplo de 

áreas arqueológicas na cidade de Oriximiná.   

O estudo de Hilbert o levou a distinguir três “estilos” cerâmicos para a região. Um 

com antiplástico mineral, sem um nome, mas com decoração incisa do tipo “espinha de 

peixe”, e outros dois com cauixi como antiplástico. Um desses estilos com cauixi, como se 

pode antever, era o que foi denominado por Nimuendajú de Konduri. O outro estilo foi 

denominado Globular e caracterizado por uma decoração com apliques arredondados. No 

final do artigo, provavelmente influenciado por Barata, Hilbert faz um quadro comparativo da 

cerâmica para as cerâmicas Konduri e Santarém, sem, no entanto, fazer uma descrição da 

última. Em conjunto, os trabalhos de Barata e Hilbert no Brasil representam a consolidação de 

um conjunto de traços tecnológicos para diferenciar a cerâmica Konduri e Santarém.  

A arqueologia brasileira entre as décadas de 1960 e 1970 passou pelo início de 

pesquisas sistemáticas com a vinda da Missão Franco-Brasileira e o início do Programa 

Nacional de Pesquisas Arqueológicas, o Pronapa (BARRETO, 1999-2000). O Programa teve 

pouca repercussão sobre a arqueologia amazônica, uma vez que apenas um pesquisador ficou 

responsável para uma área enorme. Depois do fim do Pronapa foi criada uma versão  

destinada apenas à bacia amazônica, o Pronapaba. Na região do rio Tapajós,  houve apenas as 
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prospecções feitas por Ulpiano Meneses e Celso Perota com dados sumários sobre sítios e 

material associado à cerâmica Santarém (MARTINS, 2012). Corrêa (1965) apresentou o 

único trabalho sobre coleções nesse período: uma tipologia das estatuetas cerâmicas de 

Santarém. 

O rio Trombetas não teve nenhuma incursão do Pronapaba. No entanto, Peter Hilbert 

junto com seu filho Klaus Hilbert, retornou em 1975 a margem esquerda do rio Amazonas 

com influências do modelo do Programa. Os dois pesquisadores realizaram uma pesquisa 

sistemática no sítio Pocó e Boa Vista, com escavações controladas e as primeiras datações  

obtidas para os sítios dos rios Trombetas e Nhamundá (HILBERT & HILBERT, 1980). O 

artigo trata pouco da cerâmica Konduri, que é apenas mencionada no início. A maior 

preocupação era definir a fase denominada Pocó, que aparecia abaixo daquela com material 

Konduri e que apresentou datações do início da era cristã – sendo, assim, muito mais antiga 

que a primeira. Em 1985, Carlos Magno Guimarães escreveu um pequeno artigo descritivo da 

Coleção “Aricy Curvello” depositada no Museu de História Natural da UFMG, mas esse 

artigo passou despercebido pela maior parte da bibliografia posterior. 

Nenhuma pesquisa estava sendo realizada sobre a cerâmica Santarém à época do 

artigo de Hilbert e Hilbert (1980). Depois do início da década de 1965, apenas Regina 

MacDonald (1972) escreveu um trabalho sobre a cerâmica de Santarém.  O artigo de 

MacDonald foi elaborado a partir da tradução e das notas de Rowe à revisão sobre a história 

dos Tapajó de Nimuendajú para o inglês e das pranchas e descrições de Palmatary (1960). A 

autora faz uma crítica a maneira apressada de Palmatary interpretar as figurações zoomorfas 

da cerâmica de Santarém. Como alternativa ela tenta pensar os significados dos elementos 

zoomórficos, três formas de vasilha (vaso de gargalo, vaso de cariátides e vaso de onça), 

inspirada por Lévi-Strauss, em mitos dos índios Warrao. MacDonald tenta apresentar uma 

“abordagem histórica direta” partindo do princípio que os Tapajó eram falantes de uma língua 

Karib da mesma forma que os Warrao ainda são. Por mais que a ideia seja interessante, sua 

argumentação não apresenta nenhum fundamento; não é possível conectar dois povos tão 

distantes no tempo e no espaço simplesmente porque eles falavam uma língua da mesma 

família linguística – o que é por si só uma suposição. 

A proposta de MacDonald (1972) estava conectada a proposições apresentadas entre a 

década de 1960 e 1970. Nesse momento, foram produzidas duas importantes sínteses da 

arqueologia amazônica que retomavam as questões sobre difusão da década de 1930. Uma 
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delas foi o artigo de Betty Meggers e Clifford Evans (1961) no qual os autores apresentam seu 

esquema de quatro horizontes cerâmicos para Amazônia indígena e as rotas migratórias nas 

quais elas estavam inseridas. Em publicações posteriores (MEGGERS & EVANS, 1983), os 

horizontes se tornaram as tradições arqueológicas amplamente utilizadas até o presente 

(Tradições Zonado-Hacurado, Borda Incisa, Inciso e Ponteado e Policroma). Como já havia 

publicações sobre a cerâmica Santarém e Konduri, elas foram inseridas na proposta de 

Meggers e Evans dentro do Horizonte Inciso e Ponteado, junto com as fases Mazagão, 

Itacoatiara, Arauquim e Mabaruna. Todas essas fases e complexos cerâmicos, segundo o 

casal, seriam marcados pelo uso de incisões, pontilhados e apliques modelados. Seguindo 

outros autores, eles atribuíram à origem do horizonte as terras altas da Colômbia e sugeriram 

o rio Orenoco como ponto de separação entre os produtores das cerâmicas Arauquim e 

Maburana e os produtores das cerâmicas da bacia Amazônica, que teriam seguido o alto curso 

até alcançar o Amazonas. 

Lathrap (1975) apresentou um modelo divergente para as migrações, relacionando os 

dados linguísticos e arqueológicos. Não fica muito claro no texto como o autor estabeleceu a 

conexão, mas ele atribuiu às cerâmicas da Tradição Incisa e Ponteada a grupos de língua 

Karib. Nessa esteira migratória, o estilo Barrancóide seria o ancestral direto das cerâmicas 

arqueológicas dos povos de língua Karib.  A caracterização tecnológica do que Meggers e 

Evans chamaram de Tradição Incisa e Ponteada continuou, mais ou menos a mesma
17

, apenas 

forma incluídos conjuntos arqueológicos distintos, como Paredão, Itacoatiara  e Nericagua, 

e Mazagão foi excluído.  A partir dos dados de Hilbert (1968), no entanto, Lathrap propôs 

uma inversão da origem da Tradição. Para ele, a fase Itacoatiara, com características do estilo 

Barrancóide, seria a manifestação antiga
18

da Tradição Incisa e Ponteada e, portanto, sua 

origem deveria se situar na margem norte do médio Amazonas.  

O tema da migração e difusão, então, perdeu fôlego na arqueologia de um modo geral. 

Ao mesmo tempo, houve hiato de trabalhos sobre a cerâmica de Santarém, que só acabou com 

o início do Projeto Baixo Amazonas de Anna Roosevelt e suas publicações, cujos dados se 

baseavam majoritariamente em revisões históricas e coleções arqueológicas. Apenas em 2004, 

Ellen Quinn apresentou a série de datações e dados das escavações arqueológicas realizadas 

por Roosevelt em Santarém. A dissertação de Vera Guapindaia (1993) representou, 

                                                           
17

 Com exceção da importância dada ao uso do cauixi como antiplástico por Lathrap, como característica da 

Tradição. 
18

 Datações 95 a. C. +/- 150 e 86 AD +/- 58. 
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cronologicamente, uma retomada do estudo de coleções da cerâmica de Santarém, a partir de 

uma nova visita aos cronistas e à coleção de Frederico Barata, depositada no Museu Paraense 

Emílio Goeldi. Denise Gomes (2002) fez sua dissertação sobre coleções cerâmicas de 

Santarém depositadas no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Depois de seu mestrado, 

Gomes continuou fazendo pesquisas em Santarém e nas proximidades. Seu trabalho tem sido 

decisivo para rever as hipóteses de Anna Roosevelt sobre a existência de dominação política 

do “cacicado tapajônico” em relação a outras áreas (“periferias”). Nesse mesmo sentido a 

pesquisa de Denise Schaan e Per Stenborg tem apontado que, apesar dos sítios Porto e Aldeia 

serem os maiores nas proximidades de Santarém, os sítios de Belterra não são muito menores 

nem apresentam material cerâmico menos “elaborado” (SCHAAN, 2016). 

O florescimento da arqueologia da região do rio Tapajós ainda não alcançou da mesma forma 

os rios Trombetas e Nhamundá, onde durante as décadas de 1980 e 1990 foram produzidos 

apenas uma série de relatórios não publicados, a partir de serviços prestados a mineradora Rio 

Norte (GUAPINDAIA, 2011). Os trabalhos de Vera Guapindaia na região, fruto da parceria 

entre o Museu Paraense Emílio Goeldi e a Mineradora, principalmente sua tese (2008), têm 

sido a principal base de retomada nas pesquisas. 

Entre Konduri e Santarém 

 

Apesar da produção de novos trabalhos, principalmente na última década, sobre o 

Baixo Amazonas, pouco esforço foi feito para entender a diferença entre as cerâmicas 

Santarém e Konduri, depois das proposições de Nimuendajú, Hilbert (1955) e Barata (1950) . 

O trabalho de Hilbert, o mais importante para a questão, tinha um caráter preliminar, mas 

acabou consolidando uma diferença ainda frágil. A análise empreendida por Denise Gomes 

(2002) na coleção do MAE-USP ilustra com clareza as tensões que essa indefinição gera. O 

primeiro motivo disso é a presença de peças consideradas Konduri e Santarém numa mesma 

coleção, como foram os casos observados por Palmatary e Gomes. Essa última autora 

classificou o material presente na coleção em algumas categorias como “Santarém”, 

“Influência Santarém”, “Konduri” e “Influência Konduri”, tentando apontar para a existência 

de peças que se encaixavam nas definições existentes e outras que só o faziam parcialmente. 

As “influências” foram definidas pela presença de uma forma ou decoração mais 

característica de um dos conjuntos, mas que ao mesmo tempo apresenta pasta com 
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característica de outro. Talvez o leitor já comece a pensar que esse problema classificatório 

pode ter uma explicação sociológica que justifique a escrita desse capítulo. 

As semelhanças entre as cerâmicas Konduri e Santarém logo saltam os olhos. Ambas 

apresentam uma ênfase nas formas modeladas em detrimento da pintura – à diferença da 

cerâmica da fase Marajoara, por exemplo. Além disso, é claro, tanto geográfica quanto 

cronologicamente essas cerâmicas são muito próximas. Todavia, as semelhanças numa 

observação arqueológica mais detida dão lugar a uma diferente maneira de preencher os 

espaços, como Gomes (2009) comentou em relação à crônica de Heriarte. 

Em “A arte oleira dos Tapajó I”, logo na primeira página, Barata (1950) comenta 

sobre a existência de uma cerâmica semelhante à de Santarém, mas que apresenta diferenças 

ainda indefinidas.  A nota 4 desse mesmo trabalho cita a fala de Heloisa Alberto Torres, 

diretora do Museu Nacional em 1929, e que em uma discussão sobre as técnicas de 

manufatura da cerâmica Santarém,  fala em “civilização Tapajó-Trombetas” (Barata, 1950: 

43). Esse comentário mostra o antigo estado de indefinição da diferença entre as cerâmicas 

encontradas em Santarém e aquelas encontradas na região do rio Trombetas. No livro de 

Nordenskiöld (1930) a cerâmica de Santarém já aparece diferenciada daquela encontrada nos 

rios Trombetas e Nhamundá, mas isso se consolida apenas nos trabalhos de Hilbert (1955) e 

Palmatary (1960), uma vez que os trabalhos de Nimuendajú não haviam sido publicados. A 

separação, no entanto, nunca pôde se efetuar por completo.  
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Em 1926, Nimuendajú já havia concluído que a cerâmica Konduri se encontrava 

dispersa pelos vales dos rios Trombetas e Nhamundá e também na outra margem do 

Amazonas, na região da cidade de Juruti até o Lago Grande de Vila Franca. A cerâmica de 

Santarém e variantes, por sua vez, foi encontrada por ele desde o Lago Grande de Vila Franca, 

apresentando maior concentração no rio Tapajós, e aparecendo até a cidade de Monte Alegre, 

na margem esquerda do Amazonas. Nimuendajú percebeu que as cerâmicas Santarém e 

Konduri as conexões entre as cerâmicas “proto-históricas” do Baixo Amazonas. Ele notou, 

por exemplo, que apliques em forma de “cabeça de urubu-rei” apareciam em maior 

quantidade na cerâmica de Santarém, mas que também podiam ser encontrado na área 

Konduri – em Bom Jardim e Lago do Sapucuá (NIMUENDAJÚ, 2004:138). Além disso, ele 

via maior complexidade no cenário da própria distribuição da cerâmica do Tapajós. Tendo em 

conta os relatos históricos, ele não considerava possível acreditar que apenas os Tapajó 

viviam em toda a área onde a cerâmica Santarém aparece.  O mapa feito por Nimuendajú 

inclui como Santarém as cerâmicas do rio Arapiuns, muito diferente da primeira, e que o autor 

considerou ter sido feita pelos índios com o mesmo nome do rio (NIMUENDAJÚ, 2004:133). 

Mas na proximidade do Arapiuns, no Lago Grande de Vila Franca, o material é idêntico 

àquele da atual cidade de Santarém. Não existe um território homogêneo Tapajó, como se 

poderia imaginar, em princípio. Os trabalhos de Gomes (2005; 2009) em Parauá reforçam 

isso, mostrando uma cerâmica muito diferente da Santarém.  Pesquisas recentes no município 

Figura 4. Mapa feito por Nimuendajú e redesenhado para a publicação de Palmatary (1960), com a 

dispersão das cerâmicas Konduri e Santarém, no Baixo Amazonas. 
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de Belterra também indicam a mesma realidade - cerâmica Konduri a menos de cem 

quilômetros da atual cidade de Santarém (MARTINS, 2012). Longe de um todo contínuo, 

tinha-se, como destacou Michael Heckenberg (2008), um “mosaico” de coletivos ameríndios  

antes da invasão e nos primeiros séculos de seu desenvolvimento.  

A cerâmica Santarém pode não ser, e provavelmente não era, resumida aos Tapajó 

históricos.   Esclarece Nimuendajú sobre esse ponto em carta para Palmatary (1960:18) datada 

de 1937: 

I always speak of “Tapajó pottery”, but basically it is no more accurate than to say “Santarém 

pottery”. The Tapajó were the principal producers of this type of ceramics but not the only one; 

while Santarém was the principal place where the tapajó-style was made, however there were 

others also, though these were of less importance.  

 

Esse também deve ser o caso da cerâmica Konduri, que embora receba o etnônimo, 

não pode ser tratada como um conjunto artefatual produzido apenas pelos Conduri históricos. 

Tomando ao pé da letra o relato de Heriarte, e o considerando a dispersão da cerâmica da 

margem norte do Baixo Amazonas, eram vários os coletivos indígenas do rio Trombetas, no 

momento da invasão europeia, que poderia estar compartilhando a mesma cerâmica. Se a 

metáfora do mosaico empregada por Heckenberg (2008) e citada longo acima é boa para 

pensar, então é preciso matizá-la: as peças que compõe o mosaico não são homogêneas, nem 

totalmente apartadas; nem sempre é possível diferenciar uma peça de outra. 

Helen Palmatary, depois de citar o trecho da carta de Nimuendajú, diz que o material 

Santarém que aparece em menor quantidade em outros lugares deve ser fruto de comércio 

(trade pieces). No entanto, a autora destaca em outras partes que as relações estabelecidas 

pelos coletivos sugerem um cenário que a noção ocidental de “comércio” não é capaz de 

capturar. Sobre a situação das coleções do Baixo Amazonas, que são avessas à unidade, 

comenta a autora: 

However, in large Tapajó collections, there is always material that is definitely non-Tapajó, 

and other material which, styllistically, seems to be a combination of the Tapajó with other 

decorative tradition, often Kondurí.This suggests close tribal association or even a certain 

amount of integration. Sherds typically Kondurí in design are also common in Tapajó 

collections. (PALMATARY,1960:21) 
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As peças que são muito diferentes das Tapajó, das quais fala a autora, costumam ser as 

da fase Pocó, como notou Gomes (2002) na coleção do MAE-USP, seguindo as indicações de 

Hilbert & Hilbert (1980) . Esse material mostra como as coleções contêm materiais diversos e 

também refletem a complexa realidade das terras pretas que, por vezes, podem revelar 

materiais de diferentes períodos associados a diversas reutilizações do solo. No entanto, o 

trecho acima, para além dessa presença de peças de diferentes origens cronológicas, mostra 

uma estreita relação, uma “combinação”, entre as cerâmicas Konduri e Santarém. Essa mesma 

ideia também aparece em Hilbert (1955:36) na legenda de uma fotografia de um prato ele 

comenta que a forma sugere o “estilo” Konduri, mas a pasta indica que é uma peça Santarém.  

 

SEMELHANÇAS ENTRE SANTARÉM E KONDURI 

 Sítios de terra preta, em planaltos, margens de lagos e rios de terra firme. 

Predomínio de adornos antorpomorfos e zoomorfos. 

Cauixi empregado como antiplástico. 

Vasilhas com borda dupla. 

Bases anulares. 

Vasilhas trípodes (?). 

Motivo “cabeça dupla”. 

Tipo de olhos. 

Ídolos de barro. 

Ausência de urnas funerárias. 

Parte da cerâmica fabricada sobre esteiras. 

Tabela 2. Semelhanças entre as cerâmicas Santarém e Konduri. Adaptado de Hilbert (1955:72-73) 

 

Existe, portanto, uma conexão que não é simplesmente de uma semelhança na forma 

da decoração do vasilhame cerâmico, mas determinados elementos considerados 

característicos de um “estilo” presente no outro. Hilbert (1955:72) não se surpreende com 

isso: 

Como não podia deixar de ser, dado o contacto, não só geográfico como no tempo e no espaço, 

vários traços comuns se constatam nas duas cerâmicas Tapajó e Kondurí. Mas, por outro lado, 

verifica-se distinções apreciáveis que indicam um desenvolvimento diferente numa tradição 

plástica provavelmente a mesma.  
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A relação entre as duas é irrevogável tanto por causa de contemporaneidade quanto 

por uma conexão história anterior à formação dos “estilos” (o que se chamou Tradição Inciso 

Ponteada), como já está claro, e o autor tinha consciência disso. Hilbert, então, tentou pensar 

como se articulam as semelhanças e as diferenças entre as duas cerâmicas para resolver o 

problema colocado por Barata (1950) sobre o que é a cerâmica de Oriximiná. O autor fez um 

quadro em que elencou 11 diferenças e 11 semelhanças entre as duas cerâmicas. O quadro 

apresenta elementos bastante heterogêneos, como padrão de assentamento e ausência de urnas 

funerária, ao mesmo tempo em que presença ou ausência de determinados traços da cerâmica, 

como bases trípodes ou uso de esteiras para fabricar vasilhas. Além disso, Hilbert inclui um 

elemento que indica mais sobre as relações empreendidas com a colonização, que é o caso dos 

cachimbos
19

. Os traços elencados não possuem o mesmo valor para diferenciar “estilos” ou 

fases cerâmicas. São necessários dados quantitativos e qualitativos para reforçar a proposta, 

além de rever alguns dos critérios. Como ele mesmo deixou claro durante o texto, seu objetivo 

era apresentar características iniciais para pesquisas futuras. Ele estava fazendo um 

levantamento sobre a área de Oriximiná e uma comparação provisória. Como nenhum 

trabalho posterior, nem mesmo Palmatary (1960), dedicou-se sistematicamente a articulação 

entre semelhança e diferença das cerâmicas Santarém e Konduri, o quadro acabou sendo 

reificado.  

O elemento mais importante da diferença entre Konduri e Santarém, encontrado em 

Hilbert e Palmatary, é a proporção de cauixi na pasta. A quantidade de cauxi é a diferença, 

que suprime o dado dos elementos decorativos e, no estudo de materiais sem decoração, 

torna-se o principal guia de classificação. Hilbert deixa muito claro 

A percentagem de cauixy na cerâmica clássica de Santarém é mínima, ao contrário no que 

ocorre na de que estamos nos ocupando. Na cerâmica de Santarém, mesmo ampliando 20 vêzes 

é difícil vislumbrar um espículo, enquanto que na do Trombetas-Nhamundá os espinhos são 

visíveis por vêzes com uma tal densidade que se tem a impressão de olhar para um pedaço de 

cauixy puro. (HILBERT, 1955:35) 

 

A reificação da diferença provisória fez que com que Gomes (2002) adotasse a estranha 

categoria de “influência” para indicar um desencontro entre o que se espera da decoração 

Santarém ou Konduri e a pasta dessas cerâmicas. Nas palavras da autora: 

                                                           
19

 No momento, ainda não se sabia se realmente os cachimbos tinham sido produzidos durante a colonização ou 

antes dela. Depois do artigo de Symanski & Gomes (2012) parece claro que essas peças realmente tem uma 

origem colonial, como defendia Barata (1943, 1951). 
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A expressão Influência Santarém, adotada por nós, diz respeito aos exemplares que possuem 

semelhanças com a cerâmica Santarém, quanto a forma e aos motivos decorativos, mas 

geralmente diferem da maneira de execução e padrões tecnológicos (GUAPINDAIA 1993). O 

mesmo se aplica para o caso do estilo Konduri e de Influência Konduri. (GOMES, 

2002:78) 

DIFERENÇAS ENTRE SANTARÉM E KONDURI 

Elemento Santarém Konduri 

Utilização de cauixi Moderada (“comedida”) Abundante 

Dureza Entre 3 e 4. Entre 2 e 3. 

Decoração plástica de 

paredes 

Incisões retilíneas e curvas Incisões retilíneas 

Decoração de apliques e 

alças 

“Parcimônia” no uso de 

incisões 

Tendência a uma elaboração técnica 

de pontilhados, entalhes e incisões 

Pintura Cores diversas e fixas Vermelha e facilmente removível 

Fixação de apliques Com ranhuras Sem ranhuras 

Borda oca Frequente Ausente 

Vaso de cariátides Frequente Ausente 

Vasilha trípode Rara Frequente (fragmentos) 

“Alça em ponte” Ausente Presente 

Cachimbo angulares 

histórico 

Presente Raros 

Tabela 3. Diferença entre as cerâmicas Santarém e Konduri. Adaptado de Hilbert (1955:73) 

 

Uma questão emerge de toda essa dificuldade em diferenciar a cerâmica Santarém e 

Konduri e as variações dentro dela. É realmente necessário criar uma fronteira clara entre o 

que se chama de Konduri e Santarém? A “combinação” dos estilos longe de ser um elemento 

negativo, pode ser um elemento positivo, indicador da circulação de pessoas e coisas. Existem 

objetos cerâmicos que não são nem Konduri nem Santarém, uma vez que estão “entre” o que 

a arqueologia definiu como uma unidade e outra.  

 

 

As redes de relações 
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Gomes (2002) sugeriu, de forma semelhante a Nimunedajú, que existiria um “estilo 

Santarém Aldeia” copiado por outras áreas do Baixo Amazonas,  resultando no que ela 

denominou e “Influência Santarém”. Seguindo a proposta de Renfrew de peer polity 

interaction ela diz que “[e]sta situação [a existência de vasos com variações estilísticas dentro 

da cerâmica do estilo Santarém] poderia refletir a existência de relações de interação entre 

entidades paritárias, entretanto, subordinadas a um centro de poder.” (GOMES, 2002:161) Em 

seguida, ela também menciona o caso do  Sistema Regional de Interdependência do Orenoco  

(SIRO) que, segundo Arvelo-Jimenez (1994), é um ampla rede de trocas de coisas e pessoas 

no Orenoco conhecida desde o início da colonização. O maior problema da argumentação da 

autora é sua procura por um centro político, que domina outras áreas, seguindo as propostas 

de Anna Roosevelt. O modelo feito a partir de dados ameríndios, no entanto, não precisa de 

um “centro de poder” e Gomes, em trabalhos posteriores, adotou uma postura crítica a ideia 

de complexidade social (ver GOMES, 2005, 2009). Ela, como os outros autores, perceberam 

que o Baixo Amazonas “proto-histórico” é marcado por uma imensa interação, seja qual for 

explicação que se possa dar para isso.  

Desde o início da invasão europeia na Amazônia, as crônicas indicam que amplas 

redes de relações existiram por toda a várzea amazônica e chegavam até litoral das Guianas 

(FARAGE, 1991; ARVELO-JIMÉNEZ & BIORD, 1994; PORRO, 1996). Por vias fluviais, o 

Atlântico estava conectado ao Orenoco, Amazonas e ao canal Cassiquiare, dentro de “diversas 

redes multicentradas, mais ou menos sobrepostas e articuladas, com fronteiras fluidas e 

tênues.” (BARBOSA, 2005:59). Essas redes continuam existindo entre as populações 

indígenas das Guianas e, ao longo dos séculos, englobaram os colonizadores de diferentes 

nações europeias e parte das sociedades nacionais emergentes. Elas se remodelaram ao longo 

dos últimos quinhentos anos, uma vez que adicionaram os europeus e suas mercadorias, ao 

mesmo tempo em que perderam a participação dos coletivos da várzea do Amazonas e de 

muitos dos grandes rios por causa da ação devastadora da colonização. O Sistema de 

Interdependência Regional do Orenoco é apenas uma das facetas de um mundo indígena 

extremamente interligado. O Baixo Amazonas, certamente, estava conectado como quase toda 

a região amazônica. As informações históricas disponíveis, já mencionadas, deixam claro que 

os Tapajó comerciavam muiraquitãs com os “estrangeiros do norte”, provavelmente das 

Guianas. Além disso, os Tapajó trocavam madeira, rede e urucum. A cerâmica dos índios do 

Trombetas e dos Tapajó também fazia parte do que Heriarte (1874) chama de “contrato”. As 
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guerras, depois transformadas em instrumento de captura de escravos, também são mais um 

elemento das relações apresentado pelo cronista. 

Os muiraquitãs, enquanto artefatos arqueológicos, são um dos maiores indícios que as 

redes de troca de objetos que conectava desde o baixo Amazona até as Antilhas em tempos 

pré-colombianos. A rede que conectava os Tapajó às Guinas tinha enormes proporções. 

Segundo Boomert (1987), que sintetizou toda informação disponível para os muiraquitãss. 

Esses amuletos de pedra verde são encontrados na porção noroeste da América do Sul: Vale 

Amazônico, as Guianas, a bacia do Orinoco a zona costeira da Venezuela, na Índias 

Ocidentais e também na Venezuela andina. Boomert acredita que os centros produtores eram 

a costa do Suriname, o Baixo Amazonas e as Ilhas Virgens das Antilhas. O Baixo Amazonas 

seria o centro de produção mais conhecido e cobre justamente a área de interesse, embora a 

maioria das peças conhecidas não provenha de escavações controladas. Moraes et al. (2014) 

mostraram algumas lascas de rocha verde e “brocas” que podem ser parte da cadeia operatória 

da produção de muiraquitãs. Além das peças líticas, são conhecidos exemplares cerâmicos de 

muiraquitã em Marajó (BARRETO, 2010). Os “ídolos” de pedra, conhecidos na região do rio 

Trombetas, embora não se tenha nenhum elemento claro, além de um estilo singular, sempre 

são apontados junto com os muiraquitãs como outro indicador das conexões no Baixo 

Amazonas com outras partes do continente. Além das “combinações” entre as cerâmicas 

Konduri e Santarém, esses dois estilos foram identificados em pequenas quantidades em áreas 

adjacentes, como Parauá, o lago Uatumã e o rio Mapuera (GOMES, 2005; SIMÕES & 

CORRÊA, 1987; JÁCOME, 2011). 
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Figura 5. Mapa do norte da América do Sul indicando os sítios onde foram encontrados muiraquitãs. Extraído 

de Boomert (1987). 

 

Simone Dreyfus, a partir da análise de textos históricos, aponta a mesma área de 

comunicação que Boomert. A autora diz que uma área que vai das Antilhas ao Amazonas 

constitui um espaço político de comunicação social e ideológica, um espaço de circulação de 

bens, pessoas e valores. Espaço evidentemente descontínuo, de fronteiras fluídas e de 

morfologia flutuante; espaço em que nenhum sistema político unitário (nem a fortiori 

centralizado) dava coesão, constituído pelas relações instáveis de guerra e paz, de trocas rituais 

e, poder-se-ia dizer, existenciais (penso no canibalismo). (DREYFUS, 1993:24 –grifo no 

original) 

 

O espaço político de que fala Dreyfus parece um caminho alternativo à ideia de 

“complexidade social” tão importante no debate da arqueologia amazônica entre na década de 

1990 e início dos anos 2000. Um dos principais motivos para isso é que não supõe a 

existencia de hierarquias rígidas entre coletivos e/ou pessoas -  como parece sugerir Anna 

Roosevelt (1993) ou a noção de peer polity interaction apontada por Gomes (2002) - 

apontando para um caminho não muito distante dos chefes guerreiros Tupi do litoral 

quinentista. Sem traços da imagem do desenvolvimento da agricultura no Crescente Fértil ou 
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no Vale do Indu
20

, a ideia de “homens imanentes”  que guiavam redes de troca, advem do 

estudo de relatos históricos e de etnografias das regiões das Guianas e pode ser uma forma de 

pensar formações políticas ameríndias que o pensamento ocidental não conseguiu imaginar 

(DREYFUS, 1983-84). A ideia de um espaço político que se constitui na circulação de 

pessoas e coisas, pode então, fazer pensar em materiais que não se definem por si mesmos, 

mas em relação a outros – no caso, peças de dois lados distintos do Amazonas.  

Este capítulo tentou mostrar como as interações entre coletivos no Baixo Amazonas 

eram recorrentes entre as populações índigenas das desembocaduras do Tapajós, Trombetas e 

Nhamundá, quando se iniciou a colonização na Amazônia. Também destacou como a 

“combinação” entre as cerâmicas Konduri e Santarém é constitutiva de ambas. Foi sugerido 

que a “combinação”  ou “influência” dos estilos Santarém e Konduri pode ser um indicador 

de que além de objetos, pessoas e saberes estavam em fluxo nos primeiros séculos do segundo 

milênio na região. 

Nimuendajú (2004) notou uma pista para conectar as cerâmicas Konduri e Santarém: 

as modelagens em “cabeças de urubu”, um elemento compartilhado nas duas margens do 

Baixo Amazonas. O etnólogo alemão desconsiderou a presença dos “sapos” que encontrou 

nas duas margens do Amazonas, mas que também aparecem na coleção reunida por ele. 

Talvez, ele não tenha dado muita atenção a isso porque encontrou um número pequeno de 

“cabeças de urubu” e “sapos” na margem esquerda - muito menor que perto de Santarém. A  

análise das coleções da Casa de Cultura de Oriximiná, da Coleção Barbosa de Faria/Comissão 

Rondon do Museu Nacional, a Coleção Aricy Curvelloe, e as pequenas coleções de 

ribeirinhos do Lago Sapucuá mostra que esses dois apliques são muito frequentes e muito 

semelhantes. É posssível conectar esses apliques sem vaso com um dos vasos mais 

conhecidos de Santarém: o vaso de gargalo – como Easby (1952), Gomes (2002) e Schann e 

Alves (2015) já fizeram para contextos santarenos. Se assim for, talvez seja possível mapear 

alguns pontos dos encontros entre as cerâmicas Santarém e Konduri e, sendo mais ambicioso, 

pensar a respeito das redes de relações no Baixo Amazonas pré-colonial.  

                                                           
20

 Viveiros de Castro (2002c) aponta a influência do modelo de desenvolvimento da agricultura no Velho Mundo 

como marcante no modelo de Roosevelt para a várzea amazônica. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

O vaso de gargalo em Santarém 

 

 

 

 

...de certo modo, os mitos se pensam entre si 

(Lévi-Strauss na “Abertura” de O cru e o cozido) 

 

os objetos usam os músculos humanos para causar sua própria reprodução 

                                  (Chris Gosden (2005) comentando David Clarke) 

 

                      ...toda coisa é uma sociedade... 

(Gabriel Tarde em Monadologia e Sociologia) 

 

 

 

 

A centralidade dos gêmeos em seu “dualismo em perpétuo desequilíbrio” é uma das 

características mais notórias das mitologias ameríndias (ver LÉVI-STRAUSS, 1993). No 

pensamento indígena das Américas, mostra o autor das Mitológicas, existe uma profunda 

recusa da gemealidade como a perfeita identidade entre os dois irmãos.  De maneira 

inesperada, talvez, esse mesmo princípio tão fundamental tenha sido instaurado pelos que 

estudaram a cerâmica Santarém, na seleção das duas vasilhas que se tornariam emblemáticas 

de uma região, o vaso de cariátides e o vaso de gargalo.  Esses dois tipos artefatuais são cada 

vez mais reproduzidos por artesãos contemporâneos e acabaram se tornando monumento de 

praça pública na Santarém contemporânea. Não deixa de ser atrativo pensar nesse par de 

vasilhas como gêmeos da criatividade arqueológica.  Se esse par de vasos puder ser pensado 

como gêmeos “um tanto ameríndios”, um deve levar a caminhos muito distintos do outro. 

Este capítulo não vai se debruçar sobre o vaso de cariátides. Como o leitor deve ter 

visto no quadro comparativo feito por Hilbert (1955), apresentado no capítulo anterior, o vaso 

de cariátides é um objeto que não aparece na cerâmica Konduri e novas pesquisas não 

contestaram isso. Nada foi dito, no entanto, sobre o vaso de gargalo. Sendo esta pesquisa 

interessada por redes de relação, circulação de pessoas e coisas, o vaso de gargalo encontrado 

em Santarém pode ser um elemento de conexão com outras áreas amazônicas. Existem 
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apliques cerâmicos em coleções de cerâmica Konduri que se parecem muito com aqueles que 

figuram no vaso de gargalo (os “urubu” e “sapos”). Poderia haver, realmente, relações 

mapeáveis a partir de um tipo de vaso específico? Antes de responder esta pergunta, na 

tentativa de “remontar” fragmentos cerâmicos das duas margens do Amazonas, é preciso 

responder outras: o que é um vaso de gargalo?  Quais são os elementos que os caracterizam e 

compõem?  

 

Figura 6. Vaso de cariátides. Dimensões: 15,6 x 19,8 (altura e largura). Coleção Amazônia. Acervo do 

Museu Nacional da UFRJ.  

 

O estudo apresentado aqui é resultado de um levantamento de dados disponíveis para 

os vasos de gargalo inteiros ou fragmentados
21

 na bibliografia e no acervo do Museu Nacional 

da UFRJ. A maior parte das informações provém de descrições presentes na bibliografia 

complementadas com observações do autor a partir das fotografias publicadas. Todos os vasos 

receberam um número para servir de identificação durante este estudo. As peças estudadas 

diretamente fazem parte das coleções Valentim Bouças, Amazônia e Robert Brown (também 

identificada como Amazônia na instituição). Considerando tanto o levantamento bibliográfico 

quanto em coleções, foram identificadas 48 peças. Para melhor acompanhar as discussões 

empreendidas neste capítulo o leitor deve consultar a Tabela 1 e o Catálogo de vasos de 

gargalo apresentadas em anexo no final desta monografia.  

                                                           
21

 Não inclui fragmentos como bases, gargalos ou apliques. 
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Um tipo, antes de tudo 

 

As tipologias são ferramentas analíticas arbitrárias que os pesquisadores usam para 

evidenciar relações de semelhança e diferença a partir de espaço, tempo e forma (PHILLIPS 

& WILLEY, 1953). Em princípio, é possível que certos tipos sejam equivalentes aos dos 

produtores do passado, mas demonstrar isso pode ser inviável.  As classificações feitas a 

partir da vasilha em questão revelam a arbitrariedade do tipo “vaso de gargalo”, uma vez que 

esse tipo já foi chamado de “vase a pied” por Nordenskiöld (1930), “wingged bottle” por 

Palmatary (1939, 1960), além de seu nome em português criado por Barata (1950). Cada 

pesquisador selecionou uma parte específica da vasilha para diferenciá-la de outras – base, 

apliques zoomorfos longos ( chamados de “asa”) e gargalo. A tipologia de Palmatary (1960) 

ainda apresenta outros elementos que separa certos vasos de gargalo em tipos diferentes 

(“winged bottles having globular bodies”, “winged bottles having a medialy constricted 

annular base”, etc.). Barata (1950), por sua vez, criou dois tipos (1 e 2) de “vasos de gargalo”. 

As características que agrupam o primeiro ao segundo são a presença de um gargalo, uma 

base em pedestal e as reduzidas dimensões do vaso. Essas partes estruturais são extremamente 

comuns entre as vasilhas cerâmicas de Santarém, sendo apenas as pequenas dimensões uma 

característica que os agrupa. O que foi chamado de “tipo 2” é uma forma de vaso de corpo 

zoomorfo ou antropomorfo, enquanto o “tipo 1” apresenta uma combinação de figura 

antropomorfa, “sapos” (ou “rãs”) e “jacarés”ou “urubus”. Guapindaia (1993) seguiu essa 

diferenciação entre tipos de vaso de gargalo. Denise Gomes (2002), não encontrou na coleção 

analisada nenhum vaso de gargalo “tipo 2”, mas chamou de vaso de gargalo todas as peças 

que se encaixariam no “tipo 1”. Ela mesma não menciona essa diferença entre tipos. Tal 

classificação parece muito ampla e poderia incluir muitas outras formas de vaso com gargalo 

da cerâmica Santarém. 
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Figura 7. Vaso com gargalo denominado por Barata (1950) como tipo 2 ou zoomorfo. Dimensões: 12,0 

x 20,0 cm. Coleção Robert Brown/ Fundação Brasil Cental/Amazônia. Acervo do Museu Nacional da 

UFRJ.  

 

Os vasos de gargalo não são vasos com gargalos. A categoria “vaso de gargalo” 

refere-se, neste trabalho, apenas àquelas vasilhas cuja estrutura é dividida em três partes 

(pedestal, corpo, gargalo) e apresenta corpo lobado, um flange e uma base do gargalo, além de 

figurações simetricamente espelhadas de “sapos” e “urubus” (ou “jacarés”) na forma de 

apliques modelados. Este capítulo mostrará como os vasos de gargalo estão em 

transformação, o que produz variantes sem os “sapos” e/ou sem base dos gargalos. Estão 

excluídos dessa definição, portanto, os vasos com modelagens antropomorfas ou 

antropozoomorfas, como o da Figura 7. O que Barata denominou de “tipo 2” parece ser 

composto por  figurações zoomorfas ou antropomorfas muito diversas. O único elemento 

comum com o “tipo 1” de Barata é a presença de um pequeno gargalo com padrões incisos. 

Entretanto, esses gargalos não chegam nem mesmo a serem iguais. Os do “tipo 2”  têm furos 

no flange do gargalo que os do “tipo 1”  nunca  apresentam.  
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Figura 8. Partes do vaso de gargalo com terminologia adaptada de Palmatary (1960) e Gomes (2002). Figura  

adaptada de Nimuendajú, (2004:230). 

 

 

Em uma análise que considere diversas formas, é possível notar conexões entre  os 

elementos que compõem os vasos de gargalo, o que Barata chamou de “tipo 2” e outras 

formas da cerâmica Santarém. Os vasos de cariátides, “gêmeos arqueológicos” dos vasos de 

gargalo, podem compartilhar alguns apliques ou a morfologia da base da vasilha. A peça nº 43 

apresenta nas duas extremidades dos apliques-asas a mesma figura modelada que combina um 

antropomorfo e uma ave no mesmo corpo. Essas conexões encaminham a discussão para a 

ideia de que artefatos de um dado contexto estabelecem relações entre si a partir dos 

elementos que os compõem, como se verá mais à frente com a noção de “objeto distribuído” 

(GELL, 1998). Em todo o caso, a definição do tipo é necessária, mesmo que não seja rígida, 

precisa ser bem delimitada para o desenvolvimento do estudo.  
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Figura 9. Vaso n° 43 visto da extremidade na qual aparece a figura composta de uma face antropomorfa e outra 

de ave, como acontece em alguns vasos de gargalo. 

 

As coleções  

 

 Os vasos de gargalo inteiros ou pouco fragmentados provenientes da cidade de 

Santarém são conhecidos apenas em coleções reunidas por colecionadores e arqueólogos 

amadores durante o século XX. Essas peças chegaram aos principais museus do Brasil e a 

algumas instituições nos Estados Unidos e Europa. A cerâmica de Santarém apresenta 

elementos que atendem o desejo estético pelo exótico de colecionadores e museus. A cidade 

de Santarém potencializou o colecionismo por causa de sua relativa importância na 

geopolítica amazônica associada à circulação de membros de uma classe média 

intelectualizada e estrangeiros interessados no “capital cultural” que esses objetos 

“primitivos” poderiam proporcionar. Soma-se a isso a grande presença de artefatos 

arqueológicos aparecendo dentro da própria cidade e o hábito de colecionar dos próprios 

moradores locais (sobre coleções domésticas ver TROUFFLARD, 2012). 
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 Coleção de cerâmica Santarém Instituição Quantidade de vasos de 

gargalo 

1 Frederico Barata  

Museu Paraense Emilio Goeldi 

13 

2 Museu Paraense Emilio Goeldi 1 

3 Museu de Arqueologia e Etnologia 

da USP 

Museu de Arqueologia e Etnologia 

da USP 

13 

4 Valentim Bouças  

 

Museu Nacional da UFRJ 

2 

5 Gastão Cruls 0 

6 Rose e Robert Brown 6* 

7 Amazônia 5 

8 Carlos Estevão de Oliveira  

Museu do Estado de Pernambuco 

0 

9 Museu do Estado de Pernambuco 0 

10 Centro Cultural João Fona Centro Cultural João Fona 1 

11 John Mayer Penn Museum 3 

12 American Museum of Natural 

History 

American Museum of Natural 

History 

0 

13 Alabama Museum of Natural 

History 

Alabama Museum of Natural 

History 

0 

14 University Museum, Philadelphia University Museum, Philadelphia 0 

15 Catholic University of America Catholic University of America 0 

16 United States National Museum United States National Museum 0 

17 Curt Nimuendajú World Culture Museum 3 

18 Museum of the American Indian Museum of the American Indian 1 

19 Museum of New Mexico Museum of New Mexico 0 

20 Geraldo e Cristina Corrêa Desconhecida 0 

21 Comissão Brasileira Demarcadora 

de Limites 

Desconhecida 0 

22 Carlos Liebold Desconhecida 1 

23 Charles Townsend Jr Desconhecida 0 

24 R.J. Rhome Desconhecida 0 

25 Cândido Portinari Desconhecida 0 

TOTAL 49 

Tabela 4. Coleções de cerâmica Santarém consideradas por Palmatary (1960) somadas a outras conhecidas. O 

asterisco (*) indica que foram identificados atualmente apenas 3 das 6 peças que pertenciam a coleção. 
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 O vaso de gargalo foi uma das formas mais recorrentes de vasilhas reunidas nas 

coleções da cerâmica Santarém. Não é nenhuma coincidência esses serem um dos dois “vasos 

característicos” de Santarém, como apontou Barata (1950). O levantamento das coleções de 

cerâmica Santarém em museus, por meio da bibliografia ou consulta de materiais, mostra que 

esse tipo está presente em várias das coleções, principalmente as de maior porte (Tabela 4). 

Na totalidade de coleções conhecidas há 48 peças inteiras ou com algum grau de 

fragmentação encontradas na cidade de Santarém ou que nas análises foram consideradas 

provenientes de lá ou das proximidades. Dentre essas peças, 29 possuem a identificação de 

procedência como “Santarém”, “bairro Aldeia” e, por vezes, o lugar na cidade como a 

“Avenida Rui Barbosa” ou a “Usina Elétrica”. Não se pode dizer ao certo se as outras vêm da 

cidade (sítio Aldeia e Porto) ou de outros sítios. É preciso, no entanto, considerar na análise as 

peças das quais não se dispõe de informação de proveniência. 

 Uma das coleções mais importantes é aquela reunida por Nimuendajú para o Museu 

Etnográfico Gotemburgo, a partir da qual ele teceu suas considerações sobre o Baixo 

Amazonas (NIMUENDAJÚ, 2004). A coleção Nimuendajú possui apenas três vasos de 

gargalo inteiros, mas conta também com fragmentos. Outra grande coleção, com grande 

número de vasilhas inteiras e vasos de gargalo, é a de Frederico Barata, conservada no Museu 

Paraense Emílio Goeldi (GUAPINDAIA, 1993). Há ainda nesse museu uma peça doada antes 

da década de 1950 (BARATA, 1950). O casal estadunidense, Robert e Rose Brown, que 

passou pelas imediações de Santarém, em 1944, também reuniu uma coleção, que foi doada à 

Fundação Brasil Central dos Irmãos Villas-Boas e, posteriormente, chegou ao Museu 

Nacional da UFRJ (MN). No Museu Nacional, há também uma coleção doada pelo contador e 

conselheiro de Getúlio Vargas, Valentim Bouças, que conta com dois vasos de gargalo. A 

mesma instituição ainda possui outras quatro peças sem nenhuma informação de procedência 

incluídas na coleção “Amazônia”. A coleção “tapajônica” do MAE-USP é resultado da junção 

das coleções particulares de Ubirajara Bentes e José da Costa Pereira, compradas pelo Museu 

em 1971 (BEZERRA DE MENEZES, 1972).  Uma pequena coleção, com três vasos de 

gargalo, chegou ao Penn Museum da Universidade da Pensilvânia (EUA), comprada do 

reverendo John Mayer, que tinha vindo à Amazônia brasileira na década de 1930
22

.  Ainda 

nos Estados Unidos, encontra-se no Heye Foundation do National Museum of American 

Indian, parte da Smithsonian Institution. Há um vaso de gargalo na coleção do morador de 

Santarém Carlos Liebold, cujo paradeiro atual é desconhecido. No Centro Cultural “João 

                                                           
22

 Informação cedida por William Wierzbowski, conservador da Seção Americana do Penn Museum, por e-mail. 
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Fona” da cidade de Santarém há um vaso. Além dessas coleções, ainda são conhecidas as 

coleções de Carlos Estevão de Oliveira, Charles Towsend, R.J. Rhome e Gastão Cruls (MN) 

que não possuem vasos de gargalo inteiros. Outros três vasos de gargalo inteiros ou pouco 

fragmentados têm outras proveniências e serão discutidos mais detalhadamente no próximo 

capítulo. 

 

O contexto arqueológico 

 

Há poucas informações sobre o contexto arqueológico no qual os vasos de gargalo 

presentes nas coleções museológicas foram encontrados. Na última parte da trilogia A arte 

oleira dos Tapajó, Barata (1953:5) menciona o achado de um vaso de gargalo inteiro e um 

vaso de cariátides no quintal de uma barbearia  na rua 24 de Outubro (Bairro Aldeia) no que 

ele denominou “bolsão”. O autor define esse tipo de feição arqueológica como “espaço 

diminuto que em geral não excedia de 2,5 a 4 metros quadrados, amontoados os fragmentos 

até a terra amarela que se segue à preta, numa profundidade variável de 30 a 80 centímetros.” 

(BARATA, 1953:4). Barata (op. cit.) supôs que eram esses bolsões as fontes dos materiais 

coletados por Nimuendajú e Brown décadas antes, uma vez que os materiais arqueológicos se 

concentrariam nessas áreas circunscritas e nada havia nas áreas externas a eles. Barata sugere 

que os bolsões tinham sido feitos pelos moradores contemporâneos para “limpar” o quintal 

com o enterramento da cerâmica arqueológica, criando as concentrações posteriormente 

identificadas. 
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Figura 10. Perfil de um dos bolsões escavados por Denise Schaan no sítio Porto, em Santarém. Extraído 

de Schaan (2015:109). 

 

As escavações dos últimos anos em Santarém mostraram que os bolsões eram feitos 

pelos antigos moradores indígenas da cidade e não pelos atuais, como pensou Barata. Essas 

feições seriam “lixeiras rituais e domésticas” em terra preta dentro do latossolo amarelo 

“usadas para descartar objetos após uma festa ou ritual” logo depois de seu uso (SCHAAN, 

2015: 108; SCHAAN & ALVES, 2015:46). Gomes (2010:225) encontrou no sítio Aldeia um 

bolsão contendo um vaso globular policrômico com pinturas semelhantes a manchas de onça. 

Essa pesquisadora também identificou cerâmica decorada (“cerimonial”) junto com aquelas 

sem decoração (“doméstica”), sendo todas elas queimadas. Schaan (2015), nas escavações do 

sítio Porto, não encontrou vasos inteiros nos bolsões, mas achou estatuetas, fragmentos de 

cerâmica decorada, artefatos líticos (inclusive um muiraquitã e um alargador), carvão, argila 

queimada e sementes carbonizadas. Neste mesmo trabalho foi identificado outro tipo de 

feição arqueológica interpretado como sepultamentos secundários e caracterizada pelo 

enterramento de vasilhas com pequenos fragmentos de ossos humanos. As vasilhas desse 

outro tipo de feição foram encontradas quebradas durante a escavação. Há menos peças 

decoradas nesse segundo tipo. Nos bolsões, por outro lado, encontraram-se fragmentos de 
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vasos de cariátide, de estatuetas e “cabeças de urubu” interpretadas como fragmentos do vaso 

de gargalo
23

.  

Não é possível afirmar em qual contexto os vasos de gargalo foram coletados das 

coleções mencionadas, nem sugerir que eles foram escavados apenas em um único tipo de 

contexto. No entanto, considerando o relato de Barata e a frequência de cerâmica com mais 

tratamentos plásticos nos bolsões, é provável que alguns dos vasos tenham vindo dessas 

feições.  

 

Elementos de produção e uso 

 

Na produção dos vasos de gargalo existe uma combinação de vários processos 

técnicos envolvidos em sua composição, que exalta os detalhes e justifica as comparações 

feitas entre o Barroco e as produções cerâmicas de Santarém. Não há quase nenhuma 

informação sobre o uso das vasilhas, mas é possível entender parte da produção em múltiplas 

fases que incorpora sua “tecnologia do encanto” (GELL, 1992). Alguns indícios dos 

interesses para seu uso podem emergir dos elementos tecnológicos, em todo o caso.  

O vaso de gargalo é muito pequeno em relação às outras vasilhas encontradas em 

Santarém, como as “vasilhas globulares” (cf. GOMES, 2002). Quando disposto nos museus 

entre grandes urnas cerâmicas amazônicas, seu tamanho diminuto é ressaltado ainda mais. O 

menor vaso de gargalo conhecido (nº 6) possui 12,6 cm de altura e largura indefinida 

(quebrado), mas não deveria ser maior que a altura  –  ver peça inteira em Barata (1950:36). O 

maior dos vasos de gargalo conhecidos tem 22,0 cm de altura e 31,0 cm de largura
24

. A altura 

destes vasos mede, em geral, entre 14,3 e 21,0 cm, sendo que a maioria tem medidas mais 

próximas a maior.  A largura pode ser de 16,0 cm, mas tende a ser superior a 25,0 cm. Como 

destacou Palmatary (1960) os vasos de gargalo lembram “garrafas” por causa dessas 

dimensões e o diâmetro do gargalo. A abertura dos gargalos é pequena, entre 2,0 e 4,5 cm, 

sendo que a maioria mede entre 2,1 e 3,0 cm. 

                                                           
23

 Araujo da Silva (2016) criticou a oposição muito simplista entre contexto “ritual” e “doméstico” a partir da 

presença de cerâmica decorada ou sua ausência no contexto do sítio Porto. Essa autora aposta que os materiais 

depositados, sejam eles quais forem, participavam de um processo ritualizado de deposição no qual poderiam se 

constituir como dádivas a diferentes seres do cosmos. Seriam os vasos de gargalo partes dessas dádivas? Eram 

eles partes dos rituais que imaginam Gomes (2010) ou Schaan (2015)? Por que eles se conservaram inteiros? Há 

muitas perguntas e nenhuma resposta sobre qual é o contexto arqueológico de onde provêm essas vasilhas. 
24

 Medida a partir das “asas”, os apliques em forma de “urubu” ou “jacaré”.  
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N° Integridade Largura  (cm) Altura (cm) Volume (ml) 

1 Inteiro 23 15,5 X 

2 Inteiro 28/28,2 16/13,7 300 

3 Inteiro 26 19/18 X 

4 Inteiro 27 16 250-300 

5 Inteiro 26 21 X 

6 Inteiro X 12/12,6 X 

7 Inteiro X X X 

8 Fragmentado X X X 

9 Inteiro X 18 X 

10        Fragmentado X 19,3 X 

11 Inteiro X 20 X 

12 Inteiro 16 14/ 14,3 X 

13         Fragmentado X 20,5 X 

14 Inteiro X 17,5 X 

15 Inteiro 28 20,5 X 

16 Inteiro 24 19/20 X 

17 Inteiro X 17 X 

18 Inteiro X 15 X 

19 Inteiro 27 16,5/17,5 X 

20 Fragmentado X 17,5 X 

21 Inteiro X 18,8 X 

22 Fragmentado X 14,95 X 

23 Inteiro 29,5 19/20 X 

24 Intero X 18,3 X 

25 NULO 

26 Fragmentado 19 16 X 

27 Fragmentado 18,5 17,5/16 X 

28 Fragmentado X 15,2 X 

29 Fragmentado X 9,0 (sem 

gargalo) 

X 

30 Fragmentado X 9,5 (muito 

fragmentado) 

X 

31 Fragmentado X 18 X 

32 Fragmentado X 9,5 (sem 

gargalo) 

X 

33 Fragmentado X 12,5 (sem 

gargalo) 

X 

34 Fragmentado X 19 X 

35 Fragmentado X 14 (gargalo 

fragmentado) 

X 

36 Inteiro X 17,5 X 

37 Inteiro X 13 X 

38 Inteiro 19 13 X 

39 Fragmentado 18/18,5 31 X 

40 Fragmentado 15/16 15 X 

41 Fragmentado X 21/18,5 X 
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CONTINUAÇÃO 

N° Integridade Largura (cm) Altura (cm) Volume (ml) 

42 Fragmentado 25 22 300-350 

43 Inteiro 31 22 350-400 

44 Fragmentado 18,5 (sem um aplique 

asa) 

11,2 

(sem gargalo) 

Quebrado 

45 Fragmentado 15 ( apliques-asas 

fragmentados) 

16 270-300 

46 Fragmentado 15 (um aplique semi-

inteiro e outro 

faltante) 

17 250 

47 Fragmentado 15 (sem apliques-asa) 17 

(sem gargalo ) 

500 

48 Inteiro 15,1 12,1 270 

49 Inteiro X X X 

50 Fragmentado X X X 

Tabela 5. Integriade e medidas de vasos de gargalo. O “X” indica ausência de dados e onde as medidas são 

separadas por uma barra indica diferença entre dados de uma referência biliográfica e outra.  

 

A presença de um gargalo com uma pequena abertura sugere que era utilizada para o 

consumo de pequena quantidade de líquido.  Foi possível medir o volume aproximado de 10 

vasos das coleções conservadas no Museu Nacional, a partir da inserção de um saco plástico 

vazio nos vasos a partir do gargalo ou em uma parte quebrada (peça 42), que a seguir foi 

preenchido com alpiste
25

. As medições indicam que os vasos podem conter entre 250 e 500 

ml. A ideia de Palmatary (1960) foi que os apliques-asas, na forma de “jacarés”/ “urubus”,  

poderiam ser asas para pegar a vasilha. A maneira que parece mais fácil – para o autor deste 

trabalho, pelo menos – de segurar em um vaso de gargalo seria segurando cada aplique-asa 

com uma mão e verter a bebida diretamente na boca. 

                                                           
25

 O uso do saco plástico serviu para evitar o contato direto do alpiste com o interior do vaso, como recomendado 

pela equipe técnica da instituição, inviabilizou a obtenção de medidas mais precisas. 
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Figura 11. Fotos de pasta com lupa digital com aumento entre 200 e 300x: a) Peça nº 47 com antiplástico 

argiloso de cor alaranjada e esbranquiçada; b) Peça nº 45 com muito cauixi e um grão de quartzo no centro.  

 

A pasta usada na confecção dos vasos de gargalo apresenta um elemento antiplástico 

argiloso, cauixi ou uma combinação desses dois elementos. Somando as análises de pasta de 

Guapindaia (1993) e Gomes (2002) e também as realizadas para este trabalho com o acervo 

do Museu Nacional, é possível ter dados de pasta para 34 das 50 peças de Santarém. A 

associação dos dois antiplásticos é mais recorrente (16 peças), seguida de inclusão argilosa 

chamada de caco moído pelas duas autoras (10 peças) e depois apenas cauixi (7 peças). Às 

vezes, é possível identificar algum grão de quartzo na pasta, Gomes anotou que a vasilha 29 

possui “cauixi e areia”. 

 

Antiplástico Cauxi Inclusão 

argilosa 

Cauixi e 

inclusão 

argilosa 

Cauxi e areia Sem dados 

Nº dos vasos 17, 26, 31, 32, 

42, 44, 45,  

4, 6, 28, 33, 34, 

36, 37, 46, 47 e 

48 

12,13, 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 

22, 23, 24, 27, 

30, 35, 43 

29 1, 2, 3, 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 38, 

39, 40, 41, 49, 

50 e  51 

Total 7 10 16 1 16 

Tabela 6. Tipos de antiplástico em vasos de gargalo.  

 

 Os vasos de gargalo seguem a tendência geral da cerâmica Santarém mostrada em 

análises tecnológicas de um amplo escopo de vasilhas inteiras e fragmentos, que apontam 

para a predominância da combinação de cauixi associado a caco moído seguida da presença 
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única de cauixi ou caco moído (GOMES, 2002; ALVES, 2012; SCHAAN, 2015). As autoras 

que trabalharam com a cerâmica Santarém tratam todos os elementos antiplásticos argilosos 

como “caco moído” e, talvez, não tenham considerado a possibilidade de que parte seja bolota 

de argila. A fotografia de uma quebra do vaso 47 mostra, por exemplo, elementos alaranjados 

e esbranquiçados cujo contorno arredondado sugere se tratar de bolota de argila (Figura 11-a). 

A diferenciação de elementos antiplásticos argilosos não é uma tarefa simples e é necessário 

considerar uma série de variáveis, como aponta Whitbread (1986).  

A queima dos vasos de gargalo parece ser bastante padronizada. Os vasos apresentam 

externamente coloração amarelada, indicando oxidação, mas poucos milímetros abaixo da 

face externa da parede de qualquer parte da vasilha a pasta se mostra preta (reduzida). 

Algumas peças apresentam mesmo a face externa escura, principalmente a nº 48.  

 

 

Figura 12.  Apliques: a) gargalo da peça nº 45 no qual é possível ver que o flange foi aplicado posteriormente e 

que apliques menores foram colocados sem ranhuras; b) marcas de ranhuras em quebra de umas das patas de 

“sapo” na peça nº 47.  

 

Os apliques do vaso foram modelados e as outras partes feitas por roletado. Cada uma 

das três ou quatro partes dos vasos foi feitas separadamente e conectada as outras. Não foi 

identificada nenhuma peça com a quebra característica do roletado. Como a maioria das 

vasilhas consideradas está inteira, é difícil observar os elementos diagnósticos evidenciados 

somente em fragmentos. Guapindaia (1993) e Gomes (2002) identificaram o acordelamento 

como a técnica usada e não há nenhum elemento do material analisado que contradiga isso. A 

primeira autora sempre diz apenas que provavelmente essa foi a técnica empregada.   
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A produção dos vasos de gargalo envolve várias etapas de junção de partes 

(aplicações). A fixação dos apliques deve ter sido um problema de especial dificuldade na 

produção de um vaso de gargalo, como notou Easby (1952). O corpo do vaso é lobado como 

uma abóbora ou, pensando em frutas amazônicas, uma sapota-do-solimões. Suas paredes têm 

uma espessura próxima a 0,5 cm. Dependendo de como o aplique fosse afixado poderia haver 

uma deformação da vasilha, o que não aconteceu. Easby acredita que essa operação era 

realizada antes da colocação do gargalo, com a argila ainda em “ponto de couro”, permitindo 

ao oleiro/a inserir seus dedos dentro do corpo do vaso e sustentar a forma da parede enquanto 

o aplique era colocado. Os apliques-asas parecem ter sido colocados com um furo na parede 

do vaso na qual eram pressionados junto com argila mole até se juntarem fortemente. Na peça 

46 se percebe um “buraco” no interior do vaso que liga o aplique à parede. Além disso, nas 

peças cujos apliques-asas despreenderam totalmente se nota uma abertura circular ou uma 

cicatriz circular com uma pequena camada de argila.  

No caso dos “sapos”, a fixação era garantida pelos “pés” bastante pressionados sobre a 

parede. Em algumas peças é possível notar ranhuras de fixação dos “sapos” nas paredes do 

corpo, como na peça 47 (Figura 12 b). Nos demais negativos dos apliques no vaso resta uma 

mancha escura da queima reduzida e uma superfície lisa indicando que não foram usadas 

ranhuras na fixação. O flange do gargalo também é colocado posteriormente, pelo menos, no 

caso da peça 45. O acabamento do tratamento de superfície dos vasos se dava, provavelmente, 

com um seixo usado para polir o corpo do vaso. As incisões presentes nos vasos deveriam ser 

feitas com uma haste quando a pasta estivesse em “ponto de couro”.  

Nos apliques “jacaré”/ “urubu” há um furo transversal que foi considerada por 

Nimuendajú (1949) como uma forma de suspender o vaso por meio de cordões. É possível 

que isso tenha sido feito, apesar de não se saber qual é a resistência dos apliques ao peso do 

vaso cheio ou vazio. Essa hipótese poderia ser testada experimentalmente e poder-se-ia 

procurar marcas de cordas nos furos. Outra possibilidade considerada pelo mesmo autor seria 

a inserção de penas nesses orifícios, como Nordenskiöld (1930) já havia sugerido para outras 

perfurações. Hilbert (1955) sugere que os furos nos pés trípodes das vasilhas Konduri seriam 

uma solução técnica para evitar que elas estourassem durante a queima. Parece plausível 

pensar que os furos nos “jacarés”/ “urubus” poderiam ter tido o mesmo intuito. A maior parte 

desses apliques são ocos, sendo a região onde aparecem os furos a mais maciça. Nada impede, 

em todo o caso, que os furos possam se relacionar a todos esses objetivos e ainda outros.  
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Figura 13. Estrias de polimento em um dos lóbulos do vaso n° 4.  É possível notar movimentos 

paralelos à altura da peça. 

 

Os estudiosos da cerâmica Santarém notaram a presença de uma “pintura” preta 

vestigial nos vasos, apesar da aparente ausência de cores (BARATA,1953; GUAPINDAIA, 

1993).  Em 21 vasos há vestígios de pigmentação preta e em um, vermelha. Muitos dos outros 

podem ter tido, mas esta pode ter se perdido por causa de processos pós-deposicionais. 

Manchas pretas aparecem em quase todos os vasos, o que pode indicar o uso de engobo. Os 

vestígios de pigmentação preta não saem com a água, segundo Guapindaia (1993), além de ter 

um aspecto resinoso e, às vezes brilhante. Tais características poderiam sugerir que não se 

trata de uma pintura/engobo, mas sim de fuligem. Se esse for o caso, os vasos de gargalo cuja 

morfologia sugere o consumo de líquidos (ver abaixo) poderiam ter sido expostos 

intencionalmente à fumaça para ganhar coloração preta, mesmo sem serem colocados 

diretamente no fogo. Assim, a presença irregular na peça de manchas pretas não seria apenas 

um indício da ação das intempéries, mas também da distribuição da fuligem sobre os 

contornos das peças. Em algumas partes dos vasos, como nos apliques-asas e no friso inferior 

da base na peça nº 42, parece haver áreas mais delimitadas de pigmentação o que poderia 

indicar tanto uma pintura como apenas uma exposição à fuligem em certas partes do vaso 

(Erro! Fonte de referência não encontrada.). Uma rápida comparação com a pintura de vasilha 
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policrômica da coleção Robert Brown, salvaguardada no Museu Nacional, sugere que a 

pigmentação presente nos vasos de gargalo é mais espessa que a encontrada na pintura. Uma 

análise arqueométrica poderia evidenciar quais são os elementos que compõem a 

pigmentação, mas ainda seria preciso saber se não foi aplicada uma pintura com fuligem ou 

carvão. 

 

Pigmentação Nº dos vasos Total 

Preta 4, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 

26, 27, 28, 29, 30, 40, 42, 43, 

45, 46 e 49 

20 

Vermelha 9 1 

Ausente 12, 17, 18, 23, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 47 e 

48 

17 

Não mencionada 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 50 10 

Tabela 7. Pigmentação em vasos de gargalo.  

 

Os usos dos vasos de gargalo são um campo de especulação baseada na associação 

direta entre “decoração” das vasilhas com contextos rituais. A ideia de que os vasos de 

gargalo foram usados em algum tipo de ritual – i.e. são um tipo de “vasilha cerimonial” – não 

é nenhum despautério, mas carece de bases empíricas. A simples equalização de cerâmica 

elaborada e ritual é muito simplista. Como Araújo da Silva (2016) argumentou, não se pode 

opor de antemão ritual e doméstico, nem supor que certos objetos são, por essência, 

ritualísticos. Certamente, a manufatura de vasos de gargalo demanda certo conhecimento 

técnico para sua composição e, devido à fragilidade de seus muitos apliques, poderia não ser 

usado com frequência no dia a dia ou mesmo nem ser usado ou usado uma única vez. Até que 

se saiba mais sobre a sua utilização e seus possíveis contextos de agência é melhor não 

relacionar diretamente a figura do vaso de gargalo com a genérica categoria arqueológica 

“ritual”. Muito trabalho precisa ser feito para que não seja necessário apelar apenas para um 

lugar comum
26

.  

                                                           
26

 A crítica de Latour (2005) à reificação da ideia de “social” poderia ser aplicada à noção de “ritual” em 

arqueologia.  
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Figura 14. Esquema feito a partir da observação da peça nº 42. Os furos são os pontos marcados em 

preto. O tracejado indica as partes ocas da vasilha. 

 

Transformação, diferença e repetição 

 

 Como mencionado no início deste capítulo, a expressão “vaso de gargalo” e sua 

imagem são familiares à comunidade arqueológica brasileira. É possível que algumas pessoas 

até pensem que esses vasos são todos iguais. A observação mais detida das peças e fotografias 

na bibliografia contradiz tal ilusão. O resumo feito por Lagrou (2013:81) da percepção de 

Lévi-Strauss do dualismo dos gêmeos nos mitos ameríndios parece ser adequado para o 

quadro de diferenças entre vasos de gargalo: “A ideia é de criar seres de uma mesma classe, 

jamais a de produzir clones ou réplicas.”  Assim, uma diferença que se multiplica de uma 

peça para outra emerge rapidamente, tencionando a unidade e a multiplicidade do tipo. Barata 

não poderia ter se expressado melhor sobre a semelhança e a diferença entre os vasos de 

gargalo: 

(...) possuem os vasos “de gargalo” [do que ele chamou de tipo 1] uma unidade de estilo 

realmente surpreendente. A primeira vista todos se assemelham e talvez daí decorra a lenda de 

ter sido a cerâmica dos Tapajó feita por moldes ou em fôrmas. Em verdade, máo (sic) grado a 

unidade de estilo e técnica, cada vaso é diferente dos demais.(BARATA, 1950:34-35) 

 Se este fosse um estudo de uma coleção e, portanto, tendo que lidar com enorme 

variedade de formas tal variação poderia não ser de grande interesse analítico. Barata e seus 
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sucessores no estudo da cerâmica de Santarém não fizeram uma discussão detalhada das 

variantes do vaso de gargalo e seguiram usando uma imagem genérica desse tipo. O resultado 

indireto disso foi a manutenção da imagem do vaso como unidade. As variações dos 

elementos que o compõem, no entanto, permitem pensá-lo como multiplicidade, ou nos 

termos de Gabriel Tarde (2007), como “uma diferença [que] vai diferindo”.  

 Uma opção teórico-metodológica que permite lidar com a singularidade (identidade) e 

a pluralidade (diferença) dos vasos de gargalo, sem reduzir a segunda à primeira
27

, é uma 

“análise de transformação”. Barata (1950:28) apontou esse caminho analítico, embora suas 

sugestões tenham sido bastante especulativas. O que aqui se chama de “análise de 

transformação” é uma atualização do estudo de “séries evolutivas”, muito comuns nas 

descrições de cultura material do evolucionismo oitocentista. Alfred Gell (1998: cap. 8) 

mostrou como é possível estudar relações entre objetos e seus motivos dentro de um “domínio 

inter-artefatual” a partir da noção de transformação. O autor abandonou a premissa do 

evolucionismo unilinear da antropologia do século XIX e início do XX, mas reteve a ideia de 

que motivos ou padrões podem se conectar entre si de maneira semelhante à que fez Lévi-

Strauss  com os mitos ameríndios nas Mitológicas. Tal abordagem não necessita de mudanças 

diacrônicas longas, como a abordagem evolucionista de Alöis Riegl
28

, W. H. Holmes (1888) 

ou Henry Balfour (1893), mas não excluí as variações históricas. As diferenças podem, sim, 

indicar transformações em períodos mais longos, mas também sua separação temporal pode 

ser de algumas horas. A análise precisa estar pautada pelos dados de que se dispõe. Não é 

possível fazer como os evolucionistas e criar um sistema de evolução diacrônico quando se 

observa elementos sincrônicos.  Alfred Gell influenciado das discussões a respeito da “pessoa 

fractal” na Melanésia (STRATHERN, 2006; WAGNER, 1991), assume a possibilidade de 

tratar todo um dado conjunto como um “objeto distribuído”, no qual um item particular está 

conectado no tempo espaço a todo um corpus artefatual, existindo uma relação metonímica 

entre um objeto e o conjunto de que faz parte. Assim, os vasos de gargalo se relacionam com 

                                                           
27

 Este conhecido trecho do mais famoso ensaio de Tarde permite compreender sua posição em relação à ideia de 

diferença: “Existir é diferir; na verdade, a diferença é, em um certo sentido, o lado substancial das coisas, o que 

elas tem ao mesmo tempo de mais próprio e de mais comum. É preciso  partir daí  e evitar explicar esse fato, ao 

qual tudo retorna, inclusive a identidade da qual falsamente se parte. Pois a identidade é apenas um mínimo, e 

portanto apenas uma espécie, e uma espécie infinitamente rara,  de diferença, assim como o repouso é apenas um 

caso do movimento, e o círculo uma variedade singular de elipse.”(TARDE, 2007: 98). Lévi-Strauss fala, no 

mesmo sentido, sobre a relação de diferença e semelhança dentro da comparação : “(...) a semelhança não existe 

em si: ela não passa de um caso particular da diferença, aquele em que a diferença tende a zero. Mas esta jamais 

se anula completamente.” (LÉVI-STRAUSS,2014b:35) 

 
28

 Gombrich (1984) apresenta uma síntese das discussões empreendidas por Riegl e outros que tentaram fazer 

etimologia de motivos gráficos a partir de noções evolucionistas.  
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vários outros encontrados na cerâmica Santarém. Os padrões incisos no vertedor do gargalo, 

por exemplo, que se repetem em muitas outras vasilhas (BARATA, 1953). Outro exemplo é o 

das figuras antropomorfas que aparecem no corpo dos vasos e nos apliques-asas, que replicam 

os que aparecem perto das bordas dos vasos de cariátides.  Uma tigela com apliques na borda, 

da coleção MAE-USP, que são iguais aos que aparecem no aplique-asa da Figura 8 (GOMES, 

2002:230-31). 

 

 

Figura 15. Série evolutiva de padrões presentes em lanças das Ilhas Salomão. No final do século XIX e 

início do século XX parecia possível estabelecer uma sequência de evolução que partia do motivo mais 

figurativo para o mais abstrato, como no caso do motivo a até o e. Apesar de apelar para uma 

argumentação diacrônica para explicar a variação, o pensamento evolucionista acabava por se esquecer 

de que todos esses motivos conviviam sincronicamente. 

 

 A análise de transformações por meio da comparação de formas em relação umas com 

as outras busca identificar conexões entre diferentes objetos, os “invariantes em 

transformação”. É preciso separar elementos (motivos, padrões, formas tridimensionais) que 

são compartilhados ou que compartilham algo e colocá-los em série para evidenciar suas 

variações formais. A ideia é identificar como uma determinada forma pode se transformar em 

outra, empreendendo uma discussão a partir das relações que se pode estabelecer no domínio 

inter-artefatual. Com isso é possível tratar de relações entre objetos ou motivos sem produzir 

apenas tipos. Cada “detalhe” ou variação permite entender a particularidade de uma dada 

forma ao mesmo tempo em que produz uma compreensão do conjunto.  

 As análises de estilo baseadas na transformação como apresentadas por Gell (1998) 

visam abarcar todo um corpus artefatual. A proposta nesta monografia é mais restrita; 
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resume-se a um tipo específico com uma estrutura bastante regular. Tal opção metodológica 

se abstém de uma compreensão mais ampla do corpus artefatual, mas diminui o grau de 

especulação no estabelecimento de conexões entre as variantes dos vasos e os elementos que 

os compõem. Por causa da relação dos vasos de gargalo com as diversas vasilhas da cerâmica 

Santarém sempre há um diálogo com características mais amplas do corpus. A presente 

análise combina as proposições de Gell com o princípio da diferença infinitesimal enunciado 

por Gabriel Tarde, sociólogo francês do final século XIX, cuja proposta tem sido retomada 

nos últimos anos (VARGAS, 1995, 2004, 2007; CANDEA (Ed.), 2010; LATOUR, 2005).  

Bruno Latour (2002:4) resume a ideia de infinitesimal na argumentação de Tarde da seguinte 

maneira: “smallest entities are always richer in difference and complexity than their 

aggregates or that the superficial appearances that we observe from far away”. Assim, parece 

mais produtivo estudar minuciosamente um tipo de vaso do que um grande conjunto de 

vasilhas que representariam uma totalidade da cerâmica Santarém. Não é possível evidenciar 

toda a diferença entre os vasos, obviamente, dado o caráter irredutível da diferença. Em todo 

o caso é possível tentar capturar seus elementos e incluí-los na análise. A noção de 

transformação, em Gell ou Lévi-Strauss, permite evidenciar as pequenas diferenças, sem 

reduzi-las simplesmente a um padrão. 

  A noção de transformação de Gell é praticamente a mesma que Lévi-Strauss 

desenvolveu nas mitológicas. Como Gell (1998) admitiu, o “domínio inter-artefatual” muito 

se parece com o ambiente criado pelo estudo das relações entre os mitos em rosácea nas 

Mitológicas.  Tanto na análise dos mitos quanto nas dos motivos é preciso partir de “relações 

invariantes” que permitam “passar de um conjunto a outro por meio de uma transformação” 

(LÉVI-STRAUSS & ERIBON, 2005:162). O diálogo da proposta de Gell (1998) com a de 

Gabriel Tarde (1921, 2007) permite compreender melhor os mecanismos da transformação. 

Uma noção fundamental no pensamento tardeano é a de “imitação”. Bastante polêmica por 

causa de sua conotação negativa no uso corrente – uma prática de reprodução mecânica, 

irreflexiva e de qualidade inferior –, Tarde a emprega como uma base para as relações sociais 

e produção de inovação. Ele define imitação como “action à distance d'un esprit sur un autre, 

et 'une action qui consiste dans une reproduction quasi photographique d'un cliché cérébral 

par la plaque sensible d'un autre cerveau” (TARDE, 1921:viii). A noção de imitação está 

intimamente ligada a de repetição, que é uma força que ao mesmo tempo em que leva a 

uniformização, propaga diferenças (VARGAS, 2000; cf. GELL, 1998:233). Apenas a partir 

da repetição de uma ideia ou da produção de um objeto se acumulam diferenças infinitesimais 
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e diferenças de maior grau, ou invenções, são criadas. Manoel de Barros, em seu poema “Uma 

didática da invenção”, pode oferecer uma síntese desse argumento com uma conexão com a 

noção de estilo: “Repetir repetir – até ficar diferente./Repetir é um dom do estilo.” (cf. 

DELEUZE,1988) A força que garante a transformação das formas é imitação, que cria  

identidade de um “estilo”  e permite que este se modifique na sua reprodução.  

Tratando a transformação como um processo que deriva das diferenças e repetições, 

não há nenhuma oposição com a noção de variação. As coisas variam continuamente e a partir 

dessas variações é possível depreender momentos em que as formas se tornam outras, 

reinventam-se ou se transformam.  

A imitação, parte do processo de transformação, manifesta-se nas redes de ensino e 

aprendizagem, na observação de atividades realizadas por outrem ou na observação de um 

artefato pronto – para produzir desde uma réplica a uma paródia. Aristóteles Barcelos Neto 

(2004:93) apresenta um exemplo de como as transformações de motivos não se ligam apenas 

aos humanos, mas também podem ser produto da relação entre os xamãs-artistas com os 

“espíritos”. Como comenta Els Lagrou (2009) o processo criativo de muitas populações 

indígenas das terras baixas da América do Sul se dá pela obtenção de imagens por xamãs com 

os “espíritos”, uma imitação. Peter Gow (1999:241) apresenta uma explicação para o processo 

de aprendizagem entre os Piro, que vivem na Amazônia peruana, que vai de encontro à noção 

de imitação apresentada por Tarde
29

: 

 

Both teaching and learning are called by the same term, yimaka, ‘to tech, to imitate’. But, the 

Piro insist what is imitated is not the exterior actions as such, but the demonstration of 

knowledge. This is the process by wich hidden bodily interior knowledge  is manifest outside 

the body as yimaka leading. By imitating this process, a woman learning how to paint with 

designs come to ‘hold designs in her head’: she becomes a creator of designs. 

 

Partindo da noção tardeana de imitação não é necessário apelar para a oposição 

eurocêntrica entre indivíduo e sociedade, nem das ideias “originalidade” ou “cópia”. Os 

desenhos, no caso Piro, tornam-se parte da pintora que imita o que aprendeu. A partir do que 

ela “guarda em sua cabeça” ela tanto repete o que já era feito como produz diferenças 

infinitesimais.   

                                                           
29

 Para Tarde o material e o  espiritual, o visível e o invisível, são inseparáveis e não se reduzem um ao outro:  

“matéria é espírito, nada mais” (TARDE, 2007:65). 
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 Um caso observado por Franz Boas, no início do século XX, no México pode 

esclarecer melhor como padrões se transformam. Ainda sob o efeito dos estudos de arte 

evolucionistas, como o de Balfour (1893), Boas tenta rebater a sequência que parte do 

figurativo e chega ao abstrato, mostrando como uma figuração pode se transformar em outra. 

Boas relata que viu em Oaxaca a pintura de pratos feitos com cabaças nos quais inicialmente 

se usava um motivo de animais, entre os quais peixes. O motivo de peixes foi o único que se 

manteve no comércio (BOAS, 1995:133). Com a constante reprodução para a venda, os 

motivos em forma de peixe começaram a ser substituídos por folhas, sem perder o princípio 

de organização do padrão. Um dos motivos não substituiu o outro, uma vez que na época de 

Boas era possível encontrar pratos com variantes de peixes e variantes de folhas. A repetição 

do padrão produziu sua variação e consequente transformação – que acabou por se tornar uma 

transfiguração de peixe em folha. A análise de transformação não precisa de informações 

cronológicas como a de Boas para apontar as diferenças formais, mas obviamente quando isso 

é possível, novas conexões podem ser estabelecidas dentro do estudo.  

 

Figura 16. Variações do padrão pintado em pratos de Oaxaca. O padrão à direita apresenta apenas peixes; a 

variante do meio  possui peixes e folhas no centro; o padrão à esquerda tem folhas e uma flor no centro. Extraído 

de Boas (1955:133). 

 

Uno e múltiplo 

 

 As publicações recentes interessadas no conjunto de coleções de cerâmica Santarém 

acabaram reduzindo os vasos de gargalo a uma ideia padrão que não considera as diferenças 

entre as peças. Os vasos de gargalo são repletos de diferenças, um em relação ao outro. 

Abarcar toda a complexidade da variação desse tipo não é possível, dado que a diferença 

segue diferindo, numa escala ou em outra. Querendo ou não, acaba-se por resumir e reduzir as 

diferenças criando uma imagem mais ou menos homogênea que suprime as variações. Este 

subtópico investirá na possibilidade de pensar nas variações formais dos vasos a partir da 



88 

 

variação daquilo que parece “detalhe”. As diferenças entre os vasos, como se verá, tanto 

informam uma ideia geral que une todos a um único tipo quanto mostram que muitos 

elementos que os compõem não são fixos e se transformam.  

 É possível em um exercício tipológico separar três variantes a partir da forma dos 

apliques-asas e o número de partes verticais. Existe uma (1) variante com o aplique de 

“jacaré” e gargalo com base; a segunda (2) com aplique de “urubu” e gargalo com base; e 

uma última (3) com um “urubu” com bico arqueado conectado à parede do vaso e gargalo 

com ou sem base. Essa distinção por si só já mostra a existência de diferença entre os vasos, 

mas acaba minimizando uma série de outras que merecem ser discutidas. 

 

 

 
Figura 17. Variantes dos vasos de gargalo a partir do aplique-asa. 

 

Como dito no início do capítulo, os vasos de gargalo se caracterizam pela divisão em 

três partes, sendo que em algumas peças não existe a base do gargalo. A parte do vaso 

denominada aqui como “base do gargalo” pode ser considerada como uma quarta parte do 

vaso como faz Guapindaia (1993) e Gomes (2010) e não apenas um componente do gargalo. 

A presença ou a ausência dessa parte dos vasos, no entanto, é uma diferença a ser marcada. 
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No caso do vaso nº 6 essa parte do vaso toma a forma de um cilindro totalmente integrada a 

peça. Embora seja majoritária sua presença (38 peças), há três vasos em que ele nunca existiu. 

Não é possível dizer se os vasos restantes a tinham, pois seus gargalos se quebraram, mas é 

provável que a maioria tivesse. Além disso, a face antropomorfa não é o único elemento que 

pode aparecer na base do gargalo, como sugerem algumas descrições (GOMES, 2010). Os 

padrões incisos, da mesma maneira variam muito, como o número de flanges, a presença da 

face antropomorfa ou padrões incisos na base, a própria morfologia desta e as várias formas 

dos apliques.  

 

 Variante 1 Variante 2       Variante 3 Indeterminada 

Nº dos 

vasos de 

gargalo 

1, 2, 3,5,7,8, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 

24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32,  34, 35, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 49  

9, 17, 33, 46 12, 36, 37, 48 50 

Total  38 4 4 1 

Tabela 8. Quantidade de vasos conhecidos por variante.  

 

Algumas variações do vaso de gargalo precisam ser discutidas neste capítulo para o 

prosseguimento da análise. Outras terão de ser tratadas ao longo dos dois próximos porque 

necessitam de outros elementos para ser abordados, como é o caso das figurações dos apliques 

ou a imagem de “todo” que eles podem produzir.  

 

Gargalo 

 

O gargalo é uma parte do vaso que tem uma morfologia entre a de um cilindro e de um 

tronco de cone que vai se alongando levemente à medida que se distancia do lábio. Nas peças 

4 e 26 a silhueta perto do lábio é mais alongada, seguida de uma forma próxima a tronco de 

cone, chamado de vertedor. Motivos incisos aparecem nesse campo. Há um estreitamento 

abrupto abaixo dos motivos incisos e um ou mais flanges. 
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O flange do gargalo é um elemento presente em quase todos os vasos conhecidos. A 

maioria das peças apresenta apenas um flange (32 vasos), mas outras 8 apresentam dois. A 

peça 48 não apresenta esse elemento.  Nos exemplares 27 e 40 há uma espécie de terceiro 

flange que aparece como extensão da parte superior do gargalo e do padrão inciso. Essa parte 

do gargalo se assemelha a uma argola que envolve o estrangulamento abaixo “tronco de 

cone”. Os flanges dos vasos parecem marcar a separação entre o vertedor e a base. O perfil 

dos flanges pode se aproximar de um retângulo, com duas faces planas e sua borda reta (ver 

peça 26); ou pode ter a forma triangular (de cada lado), com a borda apontada, como na peça 

27; há perfis com formas intermediárias, como na peça 13.  O flange do vaso nº 2 apresenta 

um padrão inciso em um flange, o que não acontece em nenhum outro vaso conhecido. 

Os padrões incisos são um dos elementos que mais se destacam e que podem ser 

comparados com facilidade em relação à variação dos gargalos. Enquanto as morfologias dos 

gargalos são mais sutis, as incisões possuem formas nitidamente distintas (Figura 18). Logo 

abaixo do lábio aparecem uma ou duas linhas que circundam o gargalo e delimitam, junto 

com uma ou duas linhas perto do flange, o campo onde os padrões podem ser inseridos. 

Abaixo de (as) linha(s) incisa(s) próxima(s) inferior(es) pode aparecer um friso de padrões 

incisos ou de pontos. 
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Figura 18. Desenhos a partir de fotografias de metade ou quase metade de padrões incisos em relação a 

circunferência dos vertedores dos gargalos. O número da peça de qual cada padrão foi reproduzido se 

encontra abaixo do desenho. Os padrões mais semelhantes foram agrupados. 
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Figura 19. Desenhos de padrões incisos inteiros dos vertedores de gargalo. a) Peça 22: sigmóides sobre “m” em 

voluta. É interessante notar a inserção de motivos menores no espaço que restou entre os maiores (para formar 

quatro pares?). b) Peça 15: padrão de retângulos concêntricos com traço central alternamente horizontal e 

vertical e com “pausas” entre motivos. Extraído de Barata (1953).  

 

 Existem os padrões compostos apenas por linhas circundantes, mas a maioria dos 

motivos envolve composições concêntricas. Os padrões são formados por retângulos e 

elipses, arcos, espirais, “M” espiralados, sigmóides e “sigmóides partidos” (Figura 18)
30

. 

Todos esses elementos indicam um princípio transformativo baseado em linhas englobantes. 

Os círculos são apenas transformações das espirais, que por sua vez podem se desdobrar em 

sigmóides ou outras formas espiraladas. Os retângulos repetem o mesmo princípio dos 

círculos, mas instituem as linhas retas. Talvez as linhas incisas também possam ser pensadas 

como “concêntricas”, pois, circundam gargalos quase cônicos e uma se sobrepõe a outra, o 

que reforçaria mais a concepção compartilhada pelos outros padrões. Mantida a lógica de 

englobamento, as formas podem variar. São recorrentes “pausas” em forma de traços únicos, 

duplos ou triplos entre motivos concêntricos. Essas separações aparecem em uma série de 

outros vasos da cerâmica Santarém, como também os padrões de arcos concêntricos e 

sigmóides. A ideia de inserir um friso de motivos incisos perto da borda de vasilhas com 

muitos elementos modelados também parece comum a diversas categorias de vasilhas(ver 

                                                           
30

 A partir de fotos foram desenhadas partes de 28 padrões, considerando apenas dois motivos – as peças, em 

geral, têm quatro ou cinco motivos. Muitos fatores limitaram o levantamento que se fez das variações dos 

motivos deste trabalho. Entre eles é preciso citar a diferença de qualidade das fotografias consultadas, grau de 

conservação das incisões e a dificuldade de transformar motivos feitos para um suporte tridimensional para o 

bidimensional. Dessa maneira, não se propõe nenhuma forma de quadro definitivo. Trata-se apenas de um 

quadro preliminar.  
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BARTATA 1953; GUAPINDAIA, 1993; GOMES, 2002). Não há em nenhum gargalo o uso 

de filetes aplicados, como acontece em outros tipos de vasos. 

 

Base do gargalo 

 

A base do gargalo é uma parte globular que fica entre o vertedor do gargalo e o corpo. 

É difícil criar uma diferenciação morfológica entre as bases, mas isso não quer dizer que todas 

tenham a mesma forma. Aparecem nas bases, na maioria das vezes (22 casos), figurações de 

duas antropomorfas aplicadas, uma de cada lado, compostas por um “M” que forma seu 

cabelo, com uma bolota no meio formando um nariz (com narinas na peça 42); olhos 

circulares com um círculo inciso em cada; uma boca feita de uma pequena massa (em relação 

aos olhos) cortada ao meio; e, às vezes, orelhas aplicadas. Na peça nº 10, ao invés de orelhas 

há filetes aplicados em “M” com volutas. As mesmas orelhas são compartilhadas pelas 

figurações de rosto, que acompanham a simetria do vaso.  

 

 

 

Figura 20. Redução a duas dimensões da face antropomorfa do vaso 42. 

 

Outros 6 vasos apresentam o motivo “cobra ondulada” associado, em 5 dessas peças, a 

dois apliques semelhantes aos “olhos” da cara antropomorfa – situados no lugar das orelhas. 

Em uma vasilha desse conjunto (n°45) há “cobras onduladas”, “olhos” e um “lagarto”. Na 

peça 43, os “lagartos” aparecem com o motivo “olho”, mas sem as “cobras”. As “cobras” 

apresentam um ponto mais fino como cauda e um ponto com estrangulamento e aumento 

servindo de cabeça, além de dois pontos para os olhos. Em vez de “olhos”, na peça nº 2 há 

figurações de “sapo” e as “cobras não aparecem onduladas como na Figura 20, mas em zigue-

zague seguindo o eixo da altura. Além das formas mais figurativas, existe uma peça em que 
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apenas aparece um filete duplo em sigmóide e dois “M” com volutas (um com “olhos”). Essas 

peças parecem repetir os elementos do padrão aplicado da base do gargalo sem se valerem de 

figurações explícitas. Outros 6 vasos não puderam ser incluídos na análise porque as fotos não 

permitiam ver qual era o padrão, 7 vasos estavam com essa parte quebrada e 3, como já 

mencionado, não possuem a forma arredonda abaixo do flange. 

 

 

Figura 21. Desenho de parte do padrão de base do gargalo (peça 24), com motivos “cobra ondulas” e “olho”. 

Extraído de Barata (1953:Fig 25b) 

 

Corpo do vaso 

 

Muitas das vasilhas da cerâmica Santarém que apresentam apliques zoomorfos ou 

antropomorfos possuem simetria bilateral marcada pela presença de apliques em forma de 

cabeça e cauda ou uma cabeça em cada extremidade. O vaso de gargalo se diferencia das 

demais por criar eixos de simetria por espelhamento de dois tipos de apliques. Se a ideia da 

impossibilidade da produção de réplicas nas mitologias ameríndias apresentada por Lévi-

Strauss (1993) parece coerente com a variação dos vasos de gargalo (e de outras vasilhas de 

Santarém), o mesmo não pode ser dito de ênfase nas assimetrias. Não parece haver um 

pequeno detalhe assimétrico como o punctum kaxinawá para eliminar o efeito completamente 

simétrico da organização dos apliques (LAGROU, 2013).   
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Figura 22. Eixos de simetria a partir de uma visão aérea do vaso 43. Note que nos eixos secundários a 

peça apresenta plaquetas aplicadas e filetes (3a) e figuras antropomorfas sobrepostas às plaquetas(3b). 

 

Os vasos de gargalo apresentam dois eixos de simetria
31

 primários: um (1) formado 

pelos apliques identificados como “jacarés” ou “urubus” (apliques-asas) e outro (2) formado 

guiado pelos apliques em forma de “sapos”
32

.  Além desses dois eixos, existem outros dois 

secundários formados por elementos modelados associados aos apliques “jacarés”/“urubus” 

(3a e 3b). Na maioria das vezes, são plaquetas aplicadas (associadas a filetes) que formar 

esses eixos. Tais apliques podem ser sobrepostos
33

 ou ganhar a forma de “cobras” e/ou 

antropomorfos (“macacos”?). Nos corpos dos vasos 6, 33 e 34 aparecem elementos aplicados 

que são maiores que os “olhos” da base do gargalo, mas suas formas assemelham-se. Esses 

“olhos grandes” ocorrem perto dos apliques em forma de “sapos”.  

 

Figura 23. Elementos do eixo secundário e de outros eixos de simetria formados por elementos aplicados no 

corpo do vaso. Os contornos dos apliques não foram planificados, sendo portanto figuras parciais de formas em 

três dimensões. 

 

 

                                                           
31

 O eixo de simetria é uma linha que divide uma figura em duas partes idênticas.  
32

 No conjunto das peças cerâmicas de Santarém, o outro único vaso que apresenta mais de um eixo é o de 

cariátides. 
33

 Não é possível saber em todas as peças se a uma transformação ou somente uma sobreposição por causa da 

qualidade das fotografias. Em todo o caso, o que passa a se destacar quando há algo além das placas é a outra 

figura.   
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Os eixos primários variam menos que os transversais. Não há nenhum vaso de 

gargalo
34

 sem os apliques “jacarés” / “urubus”. A única mudança identificada no eixo 1 é a 

presença do que foi chamado de uma espécie animal ou de outra (jacaré e urubu). Essa 

diferença ainda terá de ser nuançada, ou abolida, como se verá no capítulo 4. O eixo 2 

também é muito recorrente, mas desaparece em dois vasos.  Na peça 32, a figura 

batraquiforme é substituída pela forma antropomorfa que aparece em eixos transversais. Em 

outro vaso (nº48), o eixo 2 é abolido em detrimento a outros dois eixos paralelos aos 

secundários guiados por filetes duplos no sentido vertical do corpo, cujas terminações 

próximas ao gargalo se assemelham a “mãos” ou “patas”. 

 

 

Figura 24. Esquema representado as variações de elementos que compõem os eixos de simetria dos vasos de 

gargalo. O número das peças aparece abaixo da respectiva configuração de elementos aplicados. 

 

As faces antropomorfas presentes nas bases dos gargalos são orientadas a partir dos 

eixos de simetria primários ou secundários. Elas podem aparecer viradas para o eixo 2, o que 

é mais recorrente (16 peças em 22), mas também podem seguir o sentido do eixo 1 (3 vasos) e 

um dos eixos secundários (3 vasos).  

                                                           
34

 Isso é quase uma tautologia, certamente: o critério para diferenciar o vaso de gargalo dos outros é a presença 

de apliques “jacarés” / “urubus”. Isso exige, então, que a categoria “vaso de gargalo” seja mais que uma criação 

arbitrária, o que não é demonstrável embora provável dada à padronização dos vasos.  
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Não só os elementos que compõem o corpo do vaso variam, mas também sua própria 

morfologia. A forma do corpo apresenta seis lóbulos ou “gomos”, geralmente, mas existem 

alguns vasos quase esféricos. Basta comparar, por exemplo, a peça 39 com gomos muito 

marcados e a 9 quase esféricos. Não é possível afirmar apenas através da foto, mas o vaso 34 

pode ser o único  que parece apresentar quatro gomos.  Apesar de Palmatary (1960:39-41) ter 

investido nessa diferenciação, a partir das fotos parece que mesmo as peças mais 

arredondadas ainda possuem leves protuberâncias. Além disso, como este é um detalhe 

dependente do jogo de luz e sombra e que a maioria das peças foi vista apenas por fotografias, 

optou-se por não se realizar uma quantificação. Novamente, as variações de forma da vasilha 

mostram-se de difícil qualificação para a análise. 
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Figura 25. Variações de morfologias das partes dos vasos de gargalo. As variações nas formas são mais sutis do 

que as que ocorrem com os apliques ou padrões incisos. Existe um continuum na variação das formas marcado 

pelo uso das reticências.  Mesmo as bases de formas mais variadas não acumulam as transformações dos padrões 

na parte superior do gargalo.  

 

Base do vaso 

 

As transformações na morfologia das bases da vasilha
35

 são mais marcadas do que as 

que acontecem em outras partes do vaso. Os pedestais dos vasos apresentam uma forma 

próxima a um tronco de cone em 34 vasos. Além desses, há pedestais cuja altura é menor e o 

diâmetro é maior, mas ainda é sugerida uma forma troncônica (10 peças). Não existe uma 

separação clara nessa diferença; são apenas transformações possíveis da morfologia em um 

continuum – ver Figura 25 com as reticências indicando continuação. Há outros três vasos 

                                                           
35

 Não confundir com “base do gargalo”.  
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(11, 20 e 41) com bases em “ampulheta” com um ou mais zoomorfos fazendo a sustentação 

do corpo, o que alude aos pedestais dos vasos de cariátides. Outros duas peças (5 e 47) 

apresentam figuras zoomorfas modeladas como bases, identificadas como “quelônio” por 

Barata (1950), Palmatary (1960) e Easby (1952). Tanto as “ampulhetas” quanto os 

“quelônios” são bases onde o grau de variação, em relação à maioria em forma de tronco de 

cone e prato, é muito maior.  

As bases em forma de ampulheta, à diferença de muitas encontradas nos vasos de 

cariátides, quase não apresentam elementos incisos ou aplicados. A base do vaso 41 é a única 

ampulheta que não é lisa, exibindo um filete modelado em zigue-zague. Em sentido contrário, 

apenas 7 vasos com pedestais troncônicos  não possuem elementos plásticos incisos ou 

aplicados. Os pedestais em troncos de cone que são lisos, em sua maioria, pertencem a 

variante 3.  Nos troncos de cone e pratos predomina (13 peças) a figuração de faces 

antropomorfas aplicadas sem o “M” com volutas da base do gargalo, com nariz triangular e, 

ás vezes, motivos incisos perto dos olhos. Essas caras estão orientadas de acordo com todos 

os eixos de simetria, podendo aparecer ou não associadas às faces antropomorfas da base do 

gargalo. 

 Outras cinco bases das vasilhas mostram duas cabeças e patas/asas aplicadas de 

zoomorfos simetricamente opostos. Uma variante dessa forma parece ser a ave com uma 

cauda, asas e uma cabeça virada em direção ao corpo (“para cima”) encontrada na peça 23.  

Em seis vasos com base em tronco de cone há incisões de sigmóides iguais aos encontrados 

em alguns gargalos. Em um deles existe a combinação dos sigmóides com “botões” 

modelados formando um eixo de simetria na base próxima àquele formado pelos zoomorfos. 

A peça nº 2 mostra sigmóides em filetes aplicados com pontos e apresenta “olhos” modelados 

na base. No vaso 49 aparecem “W” em volutas repetindo a presença dos “olhos”.  Na peça 24 

há volutas incisas que repetem e transformam junto a outros elementos concêntricos o mesmo 

princípio que se mostra nas incisões do gargalo. A peça nº 6 apresenta apenas frisos 

modelados lisos como aplique na base. A base do vaso 33 possui três linhas incisas em zigue-

zague sobrepostas, sendo o extremo inferior da base acabado com três frisos modelados lisos.  

Nas bases com algum tipo de trabalho plástico há frisos incisos ou aplicados que 

marcam o campo central onde aparece a face antropomorfa ou outro elemento. No caso dos 

frisos em filete aplicado costuma haver traços incisos tanto na parte superior, mais próxima do 

corpo, e também na inferior.  
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Um objeto partível 

 

A ideia de “objeto distribuído” é parte da complexa relação de idas e vindas entre a 

teoria antropológica e as teorias “nativas”. Essa categoria analítica proposta por Alfred Gell 

parece combinar o famoso adágio do sábio Maori sobre o hau, acerca da profunda conexão 

entre pessoas e coisas na circulação de dádivas (MAUSS, 2003:197-199) e as discussões em 

torno de “díviduo” ou “pessoa fractal” na Melanésia (WAGNER, 1991). As pessoas 

melanésias, em geral, são tidas como “divíduos”, compósitos de relações, e não indivíduos, à 

maneira ocidental. “A pessoa singular pode ser imaginada como um microcosmo social.” 

(STRATHERN, 2006:41). Sendo múltiplas, as pessoas também são divisíveis, logo “uma 

entidade que pode dispor de partes com relação com outras” (op. cit.:279 ). Mauss muito antes 

já tinha notado como as coisas não são inertes nos contextos dadivosos da Polinésia e, que, 

em certo sentido, o “espírito das coisas” se liga a seus detentores. Alfred Gell percebeu que os 

objetos, em geral, podem se relacionar de forma análoga à pessoa fractal, se tratados também 

como microcosmos partíveis, repletos de relações em si e com os outros. A Figura 25 é um 

esquema que busca enfatizar a partibilidade dos vasos, como também são as composições de 

eixos de simetria. Os vasos de gargalo são compósitos criados a partir de muitas relações 

entre partes feitas por diversos processos técnicos.  

A “tecnologia do encanto” dessas vasilhas reside na composição de várias partes 

padrões mais ou menos figurativos. Os motivos incisos no vertedor aparecem ao mesmo 

tempo em que se nota uma cara antropomorfa ou cobras em grega nas bases dos gargalos. O 

corpo do vaso é repleto de apliques maiores (compostos de apliques menores sobre a boca) 

que formam os eixos de simetria primários e os menores, os secundários. As bases apresentam 

uma gama de formas e de apliques e/ou incisões.  A própria forma das paredes é composta de 

relevos. Se a busca por um padrão deixar de ser o centro dos interesses da análise, como se 

tentou fazer nas páginas precedentes, os vasos de gargalo estão livres para expor sua 

multiplicidade erguida sobre diferenças e repetições.  Para além de um método, os vasos de 

gargalo parecem, à maneira dos mitos para Lévi-Strauss (2014b), ter na transformação aquilo 

que se poderia chamar de “essência”.  

 

 De maneira análoga ao mapeamento de redes (sociais, intelectuais, etc.), Gell 

(1998:235) sugeriu ser possível pensar os objetos todos conectados dentro de suas relações 
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espaciais, temporais e formais, acumulando “retenções” e “protenções”
36

. As repetições são 

mantidas, produzindo certa “unidade”, ao mesmo tempo em que se acumulam diferenças 

infinitesimais até a produção de algo com maior grau de diferença. A falta de informações 

cronológicas e sobre o contexto arqueológico impediu a discussão do objeto distribuído para 

além da forma no caso dos vasos de gargalo. Certamente, pelo menos parte das 

transformações observadas nos vasos de gargalo deve estar relacionada aos desenvolvimentos 

históricos que virtualmente produziram os vasos de gargalo ao longo de cinco séculos, onde 

hoje se encontra a cidade de Santarém.  

Se a inspiração melanésio-polinésia de Gell pode ser uma forma interessante de 

análise dos vasos de gargalo, ainda é preciso discutir as “misturas” entre pessoas e coisas. A 

distribuição do vaso de gargalo pode ir muito além das fronteiras dos sítios Porto e Aldeia, em 

Santarém, e isso nunca foi debatido. A presença dos “sapos” e “urubus” na bacia do rio 

Trombetas, na outra margem do Amazonas, ainda é uma questão latente deste trabalho. Todas 

as transformações dos vasos, sejam elas relacionadas às matérias e suas combinações ou às 

associações de contornos e apliques, em toda sua diversidade, podem ser ainda 

“transformações breves” de uma forma de vasilha cujas variações alcançam outras terras.  

                                                           
36

 Termos da fenomenologia da temporalidade de Edmund Husserl. Uma das obras de Gell (1992) versa sobre 

antropologia do tempo.   
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CAPÍTULO 3 

Variações dos vasos de gargalo na região do rio Trombetas 

 

 

O pensamento mítico é por essência transformador. Cada mito, assim que nasce, 

modifica-se ao mudar de narrador, seja dentro do grupo tribal ou se propagando 

entre um grupo e outro. Alguns elementos caem, outros tomam seus lugares, 

sequências são invertidas, a estrutura distorcida passa por uma série de estados cujas 

sucessivas alterações preservam, entretanto, o caráter de grupo[de transformação]. 

 (Lévi-Strauss no “Finale” de O homem nu) 

 

As imitações (palavras de uma língua, mitos de uma religião, segredos da arte militar, 

formas itinerárias, etc.) se modificam na passagem de uma raça ou nação a outra [...] 

como as ondas físicas ou os tipos vivos passam de um meio ao outro.  

(Gabriel Tarde em Les lois de la imitation) 

 

Uma digressão sobre a noção de “transformação” é necessária para o desenrolar deste 

capítulo. As proposições de Gabriel Tarde a respeito de diferença e repetição, como destaca 

Deleuze (1988:489), são ao mesmo tempo categorias do “espírito” e da “natureza”. Essa 

posição encarna um monismo epistemológico que era disseminado no final do século XIX, 

época do evolucionismo social, e foi base para os estudos de evolução de motivos de Balfour, 

Riegl e Holmes, mencionados no capítulo anterior. A noção de “transformação”, em Lévi-

Strauss e Alfred Gell, compartilha de uma lógica que não é, em princípio, exclusiva do 

humanismo antropocêntrico. Lévi-Strauss situa no livro On growth and form,escrito pelo 

zoólogo D’Arcy Thompson (1942), a fonte da noção de transformação dos mitos, sendo 

seguido mais timidamente por Gell em relação à análise das transformações dos motivos 

gráficos (LÉVI-STRAUSS; 2004, 2014b; LÉVI-STRAUSS & ERIBON, 2005:162-164). A 

ligação entre certas correlações estabelecidas nas ciências biológicas e os estudos de 

transformação fica explícita quando Gell discute como um artefato dialoga metonimicamente 

com outros que estão inseridos no mesmo corpus: 

The position [about the relation between one object and the corpus of artifacts] is akin to that 

of the paleontologist, who has  to reconstruct an extict species on the basis of a single bone, as 

Baron Cuvier was famously able to do. Cuvier could reconstruct an entire animal on the basis 
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of say, a single femur, because he was familiar, not just with the relationship between the 

femur and adjacent bones in the skeleton, but with the “relations between relations” in the 

skeletal  archictecture of the vertebrate genus under consideration. He could , so to speak, see a 

femur as a transformed version of the femur of animals whose morphology was known, and by 

applying the same consistent series of transformations  seen in the isolated femur to all the 

other bones of the extict animal’s skeleton, he could reconstruct  its form. He could, in other 

words, infer the ‘style’ of the femur by comparison with the femurs of related species, and he 

could apply this ‘style transformation’ to the missing bones of the rest of the skeleton. The 

relation between the sigle bone and the skeleton is ‘holographic’ not because the isolated bone 

outwardly resemble in form the other, missing ones, but because the comparison of the related 

forms suggests a transformational rule for ‘generating’ missing bones from known ones. 

(GELL, 1998:166) 

 

Tal analogia poderia parecer um tanto herética a cientistas sociais educados na tradição 

dualista cartesiana. Gell não está defendendo que a reconstrução da morfologia de um animal 

extinto é o mesmo procedimento de que entender formas de artefatos ou motivos, mas há algo 

de comum nos procedimentos. Assim, não é preciso temer nem um neoevolucionismo nem 

elementos da filogenia da “arqueologia darwiniana” que se dedicam ao estudo ao estudo de 

mitos e “evolução” de padrões gráficos (LIMA, 2006; O’BRYEN et al., 2008; TEHRANI, 

2011). O monismo que a noção de transformação sugere é próximo ao que se encontra em 

Tarde (2007). De alguma forma, diferença e repetição são a força motora da vida de humanos, 

animais, mitos, coisas e outros seres do cosmos. É possível, para Tarde, discutir associações 

entre todo o tipo de ser ou coisa; em outras palavras, é preciso falar de um “ponto de vista 

sociológico universal”, a partir das associações de humanos e/ou não humanos. No 

pensamento tardeano “a separação entre matéria e espírito, como aquelas entre mente e 

mundo, natureza e sociedade e indivíduo e sociedade são irrelevantes para a compreensão do 

mundo.” (VARGAS, 2007:19).  Quando Tarde (2007:65) postula “matéria é espírito, nada 

mais”, ele não separa o mundo em dois domínios como também não reduz um ao outro, como 

costumam fazer os discursos sociológicos biologizantes. Assim, a noção de transformação, 

erguida sobre diferença e repetição, pode seguir sem se valer de mecanismos de seleção 

natural.  

 Essa breve revisita à noção de transformação permite apresentar a proposta deste 

capítulo, que é remontar fragmentos de vasos de gargalo fora de Santarém, sem que, com isso, 

seja preciso colar fragmentos ou tentar projetar a forma a partir de fragmentos de borda. 

Como no exemplo de Gell, é preciso tomar uma parte do “esqueleto” para pensar na anatomia 

completa. O problema apresentado aqui é resultado da recorrência de apliques cerâmicos em 

forma de “cabeças de urubu” e “sapos” nas coleções provenientes da bacia do rio Trombetas e 
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classificadas como Konduri. Esses dois apliques poderiam se conectar aos vasos de gargalo de 

Santarém? 

 O material considerado neste capítulo provém principalmente das Coleções Barbosa 

de Faria e a Coleção Comissão Rondon, ambas salvaguardadas no Museu Nacional. Essas 

coleções são fruto da mesma expedição arqueológica a região do rio Trombetas, encabeçado 

por João Barbosa de Faria. Por algum motivo desconhecido, elas foram separadas durante o 

acondicionamento. Como a procedência e as datas de doação de muitas peças são as mesmas 

para as duas coleções, elas foram tratadas como uma única coleção na análise. A Coleção da 

Casa de Cultura de Oriximiná é outra fonte importante do estudo, com a qual se teve apenas 

um breve contato para a realização deste trabalho. Em sua pesquisa de doutorado, Camila 

Jácome analisou essa coleção, formada majoritariamente por peças que pertenceram a um 

colecionador chamado Walter Marinho. Jácome e outros membros do Projeto Norte 

Amazônico fotografaram e quantificaram a coleção. A partir desses dados alguns dos 

argumentos foram reforçados, embora os elementos centrais sejam provenientes da Coleção 

Barbosa de Faria/Comissão Rondon. O material fotografado durante a visita de cinco dias as 

comunidades do Lago Sapucuá ofereceram algum material para a discussão, apesar de ser um 

número pequeno de peças vistas. Também foram inseridas na análise “sapos” e “urubus” da 

Coleção Aricy Curvello salvaguarda no Museu de História Natural da UFMG e peças 

coletadas nas escavações de sítios arqueológicos da bacia do rio Mapuera, pesquisados pelo 

Projeto Norte Amazônico. Também foi preciso recorrer às pranchas reunidas por Stenborg e 

disponibilizadas na coletânea In pursuit of the past Amazon com o desenho das peças da 

coleção de Nimuendajú, além das informações e fotos do site do Museu da Cultura Mundial 

(www.varldskulturmuseerna.se). Outros elementos foram reunidos ao longo da bibliografia 

sobre o Baixo Amazonas. 

 

Konduri e Santarém 

 

 Não há nenhuma coleção de vasilhas Konduri inteiras que se aproximem às 

conhecidas para Santarém. As bacias dos rios Trombetas e Nhamundá e suas cidades (Faro, 

Nhamundá, Terra Santa, Oriximiná e Óbidos) não se inseriram na mesma dinâmica 

geoeconômica da cidade de Santarém, no final do século XIX e início do XX. É interessante 

notar que não se trata da ausência de objetos que atendam à necessidade estética de 
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colecionadores e museus, uma vez que os “ídolos de pedra” da região já haviam se tornado 

um importante assunto junto com os muiraquitãs com os trabalhos de João Barbosa Rodrigues 

(1899), por exemplo. Barbosa de Faria (1946), da mesma forma, defendeu a ideia de as 

“civilizações do Trombetas” serem de origem andina, dada a excepcionalidade técnica de sua 

cerâmica.  As cidades da margem esquerda do Baixo Amazonas contavam com menor 

circulação de pessoas e não desenvolveram classes médias interessadas no passado indígena, 

nem receberam estrangeiros como o casal Brown. Este deve ter sido um motivo para não ter 

surgido um mercado interessado em cerâmicas arqueológicas e são poucas as vasilhas inteiras 

conhecidas – as mais notórias da coleção Frederico Barata. Há também que se considerar que 

as propriedades físicas da cerâmica não contribuíram para a conservação de vasilhas inteiras 

ou mesmo que houve quebra intencional das vasilhas, como sugere Hilbert (1955:18). Os 

bolsões conhecidos na região do rio Trombetas, no sítio Cipoal do Araticum, apresentam 

apenas fragmentos decorados de cerâmica Pocó, sem peças Konduri (GUAPINDAIA, 

2008:185).  Em comparação com Santarém ainda é preciso considerar as dimensões 

incomparáveis dos sítios Porto e Aldeia, além da conservação de vasilhas inteiras nos bolsões 

como mencionado por Barata (1953a) e Gomes (2010). Uma das maiores coleções formadas 

com o material do rio Trombetas foi reunida por João Barbosa de Faria (1946) dentro da 

Comissão de Inspeção de Fronteiras comandada pelo Marechal Rondon. Não há nenhuma 

vasilha inteira da região nessa coleção. A quantidade de material reunido por Nimuendajú na 

década de 1920 foi apenas uma modesta amostra de material da área Nhamundá/Trombetas, 

como se pode ver nas pranchas. Além dessas coleções do rio Trombetas, é claro, existem, nas 

coleções de cerâmica Santarém, alguns fragmentos e vasilha inteiras classificados como 

Konduri.   
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Figura 26. Conjunto de “sapos” da coleção cerâmica da Casa de Cultura de Oriximiná. Foto: Igor 

Rodrigues. 

 

Fora das instituições também foram criadas “coleções domésticas” com fragmentos 

cerâmicos (conhecidos como “caretas”) por ribeirinhos, como acontece na Amazônia como 

um todo (cf. BEZERRA, 2011; TROUFFLARD, 2012). Na vista as comunidades do Lago 

Sapucuá (Conuri, Castanhal, Ajará, São Pedro, Macedônia e Maceno) com André Prous, em 

2014, foi possível ter contato com algumas dessas pequenas coleções mantidas em casa.  

Algumas coleções de fragmentos cerâmicos da região do rio Trometas reuniram maior 

número de peças, como a do frei Protásio Frikel, na década de 1950, doada ao Museu 

Paraense Emílio Goeldi (cf. HILBERT, 1955), e a do colecionador Walter Marinho, 

apreendida em 2005 numa ação do IPHAN em Oriximiná. Junto com as peças que 

pertenceram a Marinho foram reunidas outras coleções menores de ribeirinhos, como da 

professora Alice Guerreiro, que passaram a compor o atual acervo arqueológico da Casa de 

Cultura de Oriximiná. Em Oriximiná, outra coleção que reúne peças de doadores locais se 

encontra na prefeitura municipal e outra em uma na Escola Municipal Maria Goretti.  Outras 

coleções se formaram, como a do Museu Integrado de Óbidos, a partir de doações de 

moradores.  Na década de 1970, o então engenheiro da Rio Norte  Mineradora S/A, Aricy 

Curvello, coletou material lítico, cerâmico e amostras de terra preta, em sítios que estavam 

sendo impactados pela mineração de bauxita e também adquiriu outras de moradores locais 



107 

 

(GUIMARÃES, 1985). Curvello realizou uma espécie de “salvamento” desses vestígios e se 

preocupou em documentar o contexto dos sítios e grande variedade de fragmentos. Esse 

material depois foi doado ao Museu de História Natural da UFMG.  

Nas coleções de Barbosa de Faria/Comissão Rondon e da Casa de Cultura de 

Oriximiná umas das formas de apliques que aparecem com maior recorrência são apliques em 

forma de “sapos” e “urubus”. Entre os apliques, incluindo bordas com apliques, não parece 

haver nenhum outro tipo que se repita com tanta frequência.  Não foi possíevel, no âmbito 

deste trabalho realizar uma classificação de todos os apliques presentes nas coleções 

consideradas, o que não permite comparar a quantiade desses dois apliques em relação ao 

conjunto variado de apliques e outros fragmentos cerâmicos, como bordas, bases, pés de 

vasilha tripode, etc. Na visita de uma semana ao Lago Sapucuá, essa recorrência chamou a 

atenção e indicou tais peças como um caminho para pensar a cerâmica Konduri (Tabela 2). 

Uma breve inspeção na superfície da terra preta da comunidade de Castanhal, em 2014, 

permitiu encontra uma cabeça de “sapo” e dona Sinamor, que mora sobre a terra preta, trouxe 

3 apliques em forma de cabeças de “urubu” para mostrar. Eles não são muito numerosos em 

relação ao total da Coleção Aricy Cuvello, talvez, por causa do interesse documental desse 

conjunto, menos guiado pelos valores estéticos preponderantes nas outras.  

 

Coleção Quantidade de 

“sapos”  

(inteiros e 

fragmentos) 

Quantidade de 

“urubus”  

(inteiros e 

fragmentos) 

Total de peças 

cerâmicas 

 

Casa de Cultura de Oriximiná 45 49 1034  

Coleções domésticas  

(Lago Sapucuá e Baixo 

Trombetas) 

 

12 

 

16 

 

276 

Comissão Rondon/Barbosa 

Rodrigues 

 

50 

 

95 

 

1157 

Aricy Curvello 1 7 449 

Tabela 9. Quantidade de “sapos” e “urubus” em relação ao total de peças em coleções.  
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Apesar da importância numérica dessas peças nas duas coleções mencionadas, Hilbert 

(1955) não as mencionou e Guapindaia (2008) apresenta apenas algumas fotografias de 

“sapos” e “urubus” coletados nos sítios estudados. Na coleção reunida por Hilbert não havia 

muitos “sapos” ou “urubus”. André Prous fotografou apenas um “sapo” quando teve contato 

com a coleção no Museu Paraense Emílio Goeldi. Nimuendajú (2004) tratou da presença das 

“cabeças de urubu”, mas ele não reuniu muitos exemplares na coleção que enviou para 

Gotemburgo. O etnólogo alemão em suas expedições ao Baixo Amazonas sempre partia de 

Santarém para ir a outras regiões. A coleta realizada por Nimuendajú na região dos rios 

Trombetas e Nhamundá soma algo próximo a uma centena, enquanto na região do Tapajós e 

do Lago Grande de Vila Franca chega a várias centenas. Não é de estranhar que para a 

margem esquerda do rio Amazonas tenham sido coletados apenas 4 “sapos” e 5 “urubus” (cf. 

NIMUENDAJÚ, 2004:284-294 e 313-315). 

Os apliques em forma de “sapos” e cabeças de “urubu” poderiam ser tratados como 

uma especificidade da cerâmica Konduri. Pensados assim, todavia, os “sapos” e “urubus” se 

tornariam um imbróglio analítico, uma vez que esses apliques já são tidos como “típicos” da 

cerâmica Santarém. A coleção Nimuendajú, por exemplo, com poucas dessas peças da região 

do rio Trombetas, apresenta muitos “sapos” e “urubus” provenientes de Santarém e da área de 

cerâmica Santarém do Lago Grande de Vila Franca.  A primeira explicação que vem a cabeça, 

então, é a troca; tratar-se-ia simplesmente de trade pieces, como apostou Palmatary (1960). 

As vasilhas que continham esses apêndices viriam de alguma área onde se produz cerâmica 

Santarém. A presença constante desses apliques na margem esquerda, no entanto, não parece 

sugerir objetos de troca, à maneira do que já foi chamado de “intrusão”. Não é possível 

excluir a troca de objetos, mas dada a recorrência desses materiais não é possível tratá-los 

como “exógenos”, que aprecem em pequenas quantidades e são muito diferentes do resto do 

conjunto. Um dos apliques que mais abundam são os “sapos” e os “urubus”, os outros 

apliques com maior quantidade na Coleção de Oriximiná, por exemplo, são bordas com 

modelados antropozoomorfos.  Os apêndices que interessam a este trabalho não sugerem uma 

exclusão (“ou é uma cerâmica ou é outra”), mas pelo contrário, direcionam o pensamento a 

uma adição (“é uma e é a outra, ao mesmo tempo”).  
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Comunidade/ 

Localidade 

 

Detentor (es) Quantidade de 

“sapos” 

(inteiros e 

fragmentos) 

Quantidade de 

“urubus” 

(inteiros e 

fragmentos) 

Total de peças 

(cerâmica) 

 

Ajará (Uajará*) 

Antônio 0 0 5 

Filomena 0 0 3 

Laudelina 0 0 7 

 

Castanhal 

Sinamor 1 3 5 

Pedro 1 2 25 

 

Conuri 

Idelza 6 7 124 

Domingas e 

Rosilane 

1 3 72 

Macedônia Tatiane 0 0 2 

Maceno (Cocal*) Madalena 1 0 5 

Lúcia 0 0 2 

Baixo Trombetas 

 

Fátima Prestes  2 1 26 

Tabela 10. Tabela indicando comunidades visitadas e coleções domésticas fotografadas. Para esta tabela não 

foram consideradas fotografadas in situ e coleções com menos de quatro peças. O asterisco (*) indica o nome da 

comunidade registrado por Nimuendajú (2004) e Hilbert (1955) 

 

Os apliques em forma de “sapos” e “urubus”, certamente, vieram de vasilhas que se 

fragmentaram. Easby (1952) considerou a possibilidade de alguns “sapos” maiores serem 

apitos dado que a maioria é oca e apresenta um furo ventral. Houve certa suspeita por parte de 

Camila Jácome (comunicação pessoal, 2014) e Igor Rodrigues quando analisaram a coleção 

da Casa de Cultura de Oriximiná que alguns “sapos” fossem estatuetas cerâmicas. 

Observando todas as fotos das peças e considerando as outras coleções conhecidas, no 

entanto, não há um exemplar sequer que tenha patas lisas ou arredondadas, indicando que 

eram produções independentes de vasilhas cerâmicas.  Até onde se sabe, todos os exemplares 

de “sapos” e “urubus” apresentam pontos de quebra indicando que estavam aplicados a outra 

superfície cerâmica – os “urubus” no pescoço e os “sapos” nas quatro patas. Esses apliques 

isolados não poderiam ser indicadores da morfologia de um vaso, se eles não apresentassem 

uma semelhança marcante com os “sapos” e “urubus” do vaso de gargalo. De fato, 

Nordenskiöld (1930), Elisabeth Easby (1952) e Denise Gomes (2002) relacionaram esses 

apliques a vasos de gargalo, sem necessidade de muita argumentação. Da mesma maneira, 
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Denise Schaan correlacionou diretamente “urubus” e os vasos de gargalo
37

, a partir de 

escavações no sítio Porto, na cidade de Santarém e numa ampla área vizinha (Belterra, 

Rurópolis e Itaituba) (SCHAAN & ALVES, 2015:55; SCHAAN, 2015:109-110; SCHAAN, 

2016:31-33). Cardoso da Silva (2016:120), colaboradora de Schaan, em analisando o material 

cerâmico de bolsões do sítio Porto associou “sapos” e “urubus” aos vasos de gargalo, além de 

tentar conectar um pedestal com o vaso de gargalo (op. cit.: 36)
38

. A ligação com o vaso de 

gargalo é feita apenas com a variante 2, definida no capítulo anterior como aquela que 

apresenta cabeças de “urubu” e não de “jacaré”. A mesma ideia poderia ser empregada nos 

apliques encontrados na região do rio Trombetas ou na área do Lago Grande de Vila Franca. 

Desde as pesquisas de Nimuendajú (2004), entre 1923 e 1926, esta última é considerada a 

área de “fronteira” entre sítios com cerâmica Konduri e Santarém. 

 

“Urubus” 

 

Uma breve comparação pode esclarecer a relação entre um dos apliques e os vasos de 

gargalo. O “urubu” do vaso nº 33, o aplique nº 23.503 da coleção Barbosa de Faria 

proveniente de Sucurijú (Óbidos) e outro obtido nas escavações do sítio Porto podem ser 

facilmente identificados como se tratando de figuras com vários atributos em comum.  Os 

dois apêndices destacados possuem dimensões muito próximas; o primeiro mede 11,4 x 6,5 x 

7,8 cm e o segundo 9,0 x 6,5 x 8,05cm
39

. Não se dispõe das dimensões do “urubu” do vaso nº 

33, mas a partir da escala da foto se vê que suas dimensões são próximas as dos apliques. Os 

elementos que compõem as figuras também são muito parecidos, desde a morfologia geral, os 

filetes aplicados com pontilhados, a “carúncula” na ponta do bico que se assemelha a figura 

de um zoomorfo. Os dois apliques são ocos e compartilham os “olhos” / “antenas” sobre a 

cabeça do “urubu”, o que se transforma em uma única protuberância cilíndrica no vaso 33. O 

pescoço da peça de Sucurijú não mostra um furo transversal, mas este atributo aparece na 

peça doo sítio Porto e no vaso da coleção do MAE-USP. Essa comparação poderia ser feita 

com qualquer dos “urubus” de coleções do rio Trombetas. A conclusão de que é provável que 

                                                           
37

 Nesse sentido, Daiana Alves (2015:94) parece se enganar, portanto, sobre a identificação de bico de “urubus” 

como “apliques antropozoomorfos” – no próximo capítulo será discutido como certas figurações são compósitas. 
38

 Essa última correlação com o pedestal apesar de possível não é demonstrável porque os vasos de gargalo 

podem ou não ter padrões no pedestal, mas como essa morfologia de base é comum em Santarém não se pode 

descartar a possibilidade de vir de outra vasilha.  
39

 Dimensões cedidas gentilmente por Tallyta Suenny, colaboradora de Denise Schaan e doutoranda na UFPA. 

Tallyta também me enviou a foto da peça do sítio Porto.  
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os dois apliques destacados (detached), como vários outros presentes em coleções e nos sítios 

arqueológicos, tenham sido parte de um vaso de gargalo da variante 2 parece razoável. 

 

 

Figura 27. Comparação entre apliques em forma de “urubu”: a) recorte do aplique presente no vaso 33 

(GOMES, 2002:195); b) “urubu” encontrado no sítio Porto em Santarém (Foto: Denise Schaan); c) 

“urubu” da coleção Barbosa de Faria, proveniente de Sucurijú, Óbidos. 

 

Os apliques em forma de “urubu” estão dispersos em todo o Baixo Amazonas. 

Guapindaia (2008) coletou dois no sítio Aviso I, nas margens do rio Trombetas. Como já 

mencionado, Denise Schaan (2015) identificou esses apliques tanto no sítio Porto em 

Santarém quanto nas proximidades de Belterra.  A coleção reunida por Nimuendajú abarca 

desde a área de Parintins, passando pelo Lago Grande de Vila Franca, até as proximidades de 

Santarém e o baixo rio Trombetas e Nhamundá. Assim tem-se um panorama amplo de todo o 

Baixo Amazonas. Em toda a região mencionada, ele encontrou “urubus”. As áreas onde ele 

menos forma coletados essas modelagens (e “sapos”, como se mostrará a frente) foram 

justamente àquelas consideradas “Konduri”: Parintins/Óbidos e Trombetas/Nhamundá. É 

provável que essa diferença quantitativa entre a região “Santarém” (Tapajós e Lago Grande de 

Vila Franca) e a região “Konduri”  resulte da maior intensidade das coletas realizadas pelo 

etnólogo teuto-brasileiro na primeira. As coleções da Casa de Cultura de Oriximiná e a 

Barbosa de Faria/ Comissão Rondon mostram que os “urubus” não podem ser considerados 

peças raras, sendo pelo contrário, muito recorrentes.  
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Gráfico 1. Quantidade de cabeças de “urubus” coletadas por Nimuendajú. Gráfico elaborado a partir das 

pranchas disponíveis em Nimuendajú (2004). Não foi possível verificar se todos os apliques coletados foram 

apresentados na publicação. A partir do texto fica claro que foram poucos “urubus” coletados na margem 

esquerda, como se vê no gráfico. 

 

As dimensões das cabeças de “urubus” variam e, como suspeitou Easby em relação 

aos “sapos”, este pode ser um dado importante para distinguir peças que se fragmentaram de 

vasos de gargalo e as que são provenientes de outras vasilhas. Entre os 95 “urubus” 

identificados na Coleção Barbosa de Faria/ Comissão Rondon, 44 peças foram consideradas 

inteiras, possibilitando medir comprimento, largura e altura. A partir do comprimento 

(extremidade do bico até a cabeça) e largura (olho a olho) é possível criar um gráfico de 

dispersão que mostra pequenas concentrações de tamanhos, mas que também podem indicar 

uma gradação, cujas semelhanças dos atributos aplicados e incisos reforçam. Com essa 

amostra tem se que a maioria dos “urubus” têm entre 5,0 e 10,0 cm de comprimento e 3,0 e 

7,0 cm de largura. Se adicionados à amostra as 21 peças consideradas “fragmentadas”, ou 

seja, sem quebras que distorçam as medições, a mesma faixa de variação de tamanho se 

mantém. Isso elimina a possibilidade de identificar a partir das medidas quais seriam e quais 

não seriam possíveis partes dos vasos de gargalo.  
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Gráfico 2. Dimensões dos “urubus” inteiros da Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon. 

 

 

Gráfico 3. Dimensões de “urubus” inteiros e fragmentados da Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon. 
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Gráfico 4.  Localização de furos nos “urubus”.  

 

As variações dos elementos aplicados e incisos dos “urubus” se manifestam de 

maneira análoga à vista para os vasos de gargalo; toda peça carrega semelhanças e diferenças 

em relação às outras. Não é possível dentro dos limites deste trabalho discutir em 

profundidade todos os atributos que compõem esses apliques. Por hora, pode-se falar de 

algumas características como a presença de furos e o fato das cabeças serem maciças ou não.  

Novamente, chega-se a uma questão de ordem estatística. A maioria dos “urubus” da Coleção 

Barbosa de Faria/Comissão Rondon (61 peças) é oca, sendo que outras 25 peças são maciças. 

Em 9 casos não foi possível determinar por causa do grau de fragmentação do aplique. Um 

fato curioso emerge da comparação de “urubus” inteiros maciços com o dos “urubus” inteiros 

ocos: os primeiros não são menores que os outros. Apesar da criação de espaços vazios dentro 

dos apliques de apliques ser consideradas em arqueologia uma variável importante para evitar 

que eles estourem durante a queima, esse princípio não foi pelo/a oleiro/a que os fizeram e 

isso não impediu que se conservassem íntegros. Seria interessante poder comparar esses 

dados com uma amostra semelhante de “urubus” provenientes de Santarém e vizinhanças para 

verificar se há alguma diferença a esse respeito. Não se dispõe desses dados, como também 

nenhum do vaso mais característico
40

 da variante 2 foi analisado. O “urubu” do vaso 33 deve 

apresentar um furo sobre a cabeça e ser oco da mesma forma que outras peças com elementos 

semelhantes encontrados nas coleções Barbosa de Faria/Comissão Rondon e Aricy Cruvello.  

                                                           
40

 Mais a frente se discutirá o que se tem como “característico”.  
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Os furos no pescoço do aplique são uma variável identificável por meio de fotografias, 

o que permite saber que esses orifícios estão presentes em todos os “urubus” da variante 2 – e 

também nas outras. Na Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon, os furos aparecem em 

21 peças apenas no pescoço do “urubu” e, em 10 no pescoço e sobre a cabeça. Há 33 apliques 

na coleção a partir das quais não foi possível ter certeza sobre a presença ou ausência devido a 

sua fragmentação.  Em 20 peças, não há nenhum furo. Essa poderia ser uma variável para 

distinguir urubus pertencentes aos vasos de gargalo e aqueles que não são? Não parece ser 

este o caso, tendo em vista a comparação feita a partir da Figura 1-c que, apesar de não 

apresentar furo muito se assemelha ao aplique do vaso 33.  

 

“Sapos” 

 

Os “sapos” destacados não se assemelham da mesma maneira que os “urubus” ao 

modelo oferecido pelos “sapos” dos vasos de gargalos inteiros. Talvez, porque nenhum vaso 

característico da variante 2 foi analisado. À diferença de tamanho já apontada por Easby 

(1952) soma-se a uma diferente forma de construir os corpos dos apliques. Os “sapos” dos 

vasos de gargalo de Santarém têm o corpo feito a partir de uma placa de argila curvada, 

enquanto os apliques em forma de “sapos” dispersos ao longo das duas margens do Baixo 

Amazonas (Tapajós, Lago Grande de Vila Franca, Trombetas, Nhamundá) apresentam um 

corpo plano-convexo e oco, com um furo ventral de poucos milímetros de diâmetro. A forma 

geral das peças dos vasos de gargalo inteiros de Santarém e dos apliques é muito semelhante. 

Todas se adéquam ao que Nordenskiöld (1930) tratou como “sapos assemelhados a 

besouros”: cabeça é mais ou menos triangular; a boca em “U” incisa é incisa na lateral ou na 

parte ventral da cabeça; os olhos são circulares e narinas pronunciadas com diversas formas; 

há um curto estreitamento entre a cabeça e o corpo; diferentes padrões incisos e/ou de filetes 

aplicados ao corpo;  quatro patas cilíndricas, com as traseiras exibindo filetes aplicados que 

formam as características pernas fletidas de batráquios. Seguindo Nordenskiöld, Frederico 

Barata (1950) tratou os “sapos” dos vasos de gargalo como “rãs em posição de salto”. Tal 

posição parece ser sugerida pela cabeça curvada para cima associada à posição fletida das 

patas traseiras.  
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Figura 28. Comparação de apliques provenientes de vasos de gargalo e os “sapos” destacados de vasilhas: a) 

recorte do “sapo” do vaso 42; b) visada de perfil e ventral de fragmento de “sapo” do conjunto nº 31.710 

proveniente de Santarém (Coleção Valentim Bouças); c) “sapo” coletado por Nimuendajú em Alter do Chão 

(Disponível em: <http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/63955> Acesso em 22 de maio de 2016 ); d) 

três perspectivas da peça nº 23.192 proveniente da comunidade de Santa Maria, Trombetas (Coleção Barbosa de 

Faria); e) “sapo” fragmentado (nº 23.198), proveniente da comunidade de Santa Maria, mostrando interior oco e 

parte da parede onde o aplique esteve fixado (Coleção Barbosa de Faria).  

 

A comparação entre o “sapo” do vaso 42 proveniente de Santarém (Figura 29-a) e a 

peça 23.192 da coleção Barbosa Rodrigues (Figura 29-d), proveniente da comunidade de 

Santa Maria (Trombetas), mostra que, além das diferenças mencionadas, o corpo do primeiro 

não é plano-convexo como o do segundo. A mesma morfologia da Figura 3-a aparece em 

fragmento de “sapo” da coleção Valentim Bouças (Figura 29-b). A diferença das narinas 

apesar de saltar aos olhos não parece ser um elemento a se destacar porque as peças do rio 

Trombetas e de outras áreas fora da cidade de Santarém podem apresentar certa variedade de 

formas de narinas. A semelhança entre um “sapo” coletado por Nimuendajú em Alter do 

Chão, nas proximidades da cidade de Santarém (Figura 29-c) e o aplique coletado pela 

Comissão Rondon deixa evidente a conexão entre as duas margens do Amazonas. As cabeças 

desses dois “sapos” e os corpos possuem a mesma forma, a narina é do mesmo tipo, as 

incisões na face também são idênticas bem como o filete duplo aplicado e as incisões no 

dorso. Essa comparação indica que não é possível separar absolutamente os “sapos” que 

seriam “Santarém” e os que seriam “Konduri”, uma vez que “sapos” de barriga oca aparecem 

nos conjuntos dessas duas cerâmica. Parece certo, no entanto, que esses apliques feitos a 

partir de uma placa curvada, como os da Figura 29-a/c, ocorrem apenas nos sítios que se 

situam na cidade de Santarém. Nas proximidades da cidade, a partir das pranchas de 
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Nimuendajú e das pesquisas de Schaan (2016), fica claro que essa forma de modelagem de 

“sapo” não foi identificada.  

As dimensões do “sapo” do vaso 42 são 6,5 x 3,4 cm (comprimento x largura) 

enquanto a peça 23.192 mede 8,0 x 5,0 x 2,6 cm. Existe uma diferença significativa de 

tamanho (1,5 e 1,6 cm) entre essas duas peças. Foi possível medir a largura de um dos 

“sapos” sem cabeça dos vasos nº 6, 44 e 47: respectivamente 3,9 cm, 2,9 cm e 3,5 cm.  Tendo 

em vista os 16 “sapos” considerados inteiros da Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon 

apenas um tem dimensões muito próximas ao do aplique do vaso 42.   Considerando também 

11 apêndices fragmentados da mesma coleção com material do rio Trombetas, fica ainda mais 

claro que os “sapos” dos vasos de gargalo de Santarém são menores que os apêndices 

destacados provenientes da região do rio Trombetas, que chegam a ter quase 10,0 cm de 

comprimento e 7,0 de largura. Assim, se os “urubus” do rio Trombetas parecem menores que 

os da variante 2 de Santarém, os “sapos” dos vasos de gargalo são menores que os apliques 

destacados provenientes da margem esquerda do Amazonas.  

 

Gráfico 5. Dimensões dos “sapos” inteiros da Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon. 
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Gráfico 6. Dimensões de “sapos” inteiros e fragmentados da Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon. 

 

A construção do corpo dos “sapos” ocos ou maciços, com ou sem furos, é  elemento 

interessante da tecnologia, embora não seja uma característica comparável com os “sapos” 

encontrados nos vasos de gargalo das coleções analisadas diretamente. Essas características 

apontam para uma diferença entre os apliques destacados com os “sapos” dos vasos como o 

42 (Santarém). São conhecidos apenas três “sapos” nas coleções que não são ocos e sua face 

ventral é uma côncava de maneira análoga, mas não igual a dos “sapos” do vaso 42. Na 

Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon há 26 peças ocas, outras 9 maciças, em 9 

fragmentos não foi possível determinar. Os furos podem aparecer no centro da face ventral do 

corpo dos “sapos” ou na parte traseira (anal).  
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Figura 29. Coleção doméstica do Lago Grande de Vila Franca apresentando possíveis fragmentos de vasos 

de gargalo como “sapos” e “urubus”. Adaptado de Troufflard (2012:63). 

 

As pesquisas de Denise Schaan em Santarém e localidades vizinhas não 

proporcionaram a coleta de “sapos” que pudessem ser aproximados aos vasos de gargalo. 

Numa foto de uma coleção doméstica do Lago Grande de Vila Franca, apresentada por 

Troufflard (2012:63), é possível identificar 4 fragmentos de “sapos”. Há também nesta 

coleção duas cabeças de “urubus” inteiras e dois fragmentos de cabeça de “urubus”. Na bacia 

do rio Trombetas, Guapindaia (2008:166-167) coletou dois “sapos” no sítio arqueológico Boa 

Vista. A equipe da Scientia Consultoria (2013:71) coletou um exemplar no sítio Oriximiná 3, 

em uma trincheira. O que se sabe de “sapos” em localidades ou sítios arqueológicos se resume 

a isso a partir da bibliografia contemporânea. 
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Figura 30. “Sapo” coletado no sítio arqueológico Oriximiná 3. Extraído de Scientia Consultoria 

(2013:71). 

 

Os “sapos”, da mesma maneira que os “urubus”, da coleção reunida por Nimuendajú 

foram coletados majoritariamente na bacia do rio Tapajós, nas proximidades de Santarém, e 

na região do Lago Grande de Vila Franca. O etnólogo teuto-brasileiro coletou apenas dois 

fragmentos desses apliques na comunidade de Ajará (Uajará, na grafia da época), na margem 

do Lago Sapucuá. Como já apontado anteriormente, a coleta privilegiou uma margem do 

Amazonas em detrimento da outra, o que torna impossibilita a comparação em número de 

peças. Mesmo que essa coleção possa não servir para se construir um quadro comparativo  

proporcional, a coleção do Museu da Cultura Mundial em Gotemburgo é a mais abrangente 

conhecida e cobre áreas, como o Lago Grande de Vila Franca, que até o momento quase não 

foram objeto de pesquisas arqueológicas amplas. Em termos mais qualitativos que 

quantitativos Nimuendajú reuniu amostras da diversidade dos conjuntos arqueológicos do 

Baixo Amazonas.  Chama a atenção que “sapos” semelhantes aos do vaso 42 só foram, 

encontrados na área da atual cidade de Santarém (NIMUENDAJÚ, 2004:230). Não foram 

encontrados nem mesmo em Alter do Chão, que é um distrito santareno. Em todas as outras 

localidades foram encontrados “sapos” maiores, com corpo oco, como o da Figura 29-e.  
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Gráfico 7. Quantidade de “sapos” coletados por Nimuendajú. Gráfico elaborado a partir das pranchas 

disponíveis em Nimuendajú (2004). Não foi possível verificar se a quantidade de “sapos” nos apliques se refere 

ao total coletado. 

 

* 

*             * 

O exercício analítico desenvolvido nas páginas precedentes em torno dos “sapos” e 

“urubus” mostrou que ao menos parte desses apliques pode ter feito parte de vasos de gargalo. 

A partir das características elencadas não pareceu ser possível traçar uma linha divisória entre 

os apliques que poderiam provir daquela vasilha e os que poderiam ser parte de outra(s) 

vasilha(s). Os argumentos levantados para sustentar a relação entre os vasos de gargalo e os 

apêndices ainda parecem frágeis, mas se essas modelagens realmente são parte de vasos de 

gargalo, deve haver nas coleções fragmentos de parede, gargalos e pedestais.  Para realizar tal 

tarefa é preciso considerar que essas partes do vaso apresentam variações muito diversas das 

encontradas em Santarém. Caso não fossem conhecidos vasos de gargalo inteiros fora de 

Santarém, seria impossível dar prosseguimento a essa análise, mas há três exemplares. É hora 

de inseri-los na discussão.  

Os vasos da margem esquerda do rio Amazonas  

 

Até o momento são conhecidos três vasos de gargalo inteiros ou fragmentados 

encontrados em lugares fora de Santarém, na margem esquerda rio Amazonas. Um deles (n° 
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21), segundo Frederico Barata (1953b:198), provém de Monte Alegre. Não há nenhuma 

informação mais precisa do local onde ele teria sido coletado. O mesmo acontece com o vaso 

de gargalo nº 51 que Nimuendajú (2004: 127-128) menciona ser conservado no Museu 

Paraense Emílio Goeldi e que seria proveniente do rio Acapu, afluente da margem esquerda 

do rio Erepecurú. O terceiro vaso de gargalo conhecido (nº 52) foi fotografado por Camila 

Jácome, em 2010, na aldeia indígena Pomkuru (lê-se “fonkuru”), no rio Mapuera, afluente do 

alto curso do rio Trombetas, a quase trezentos quilômetros em linha reta de Santarém. Os 

índios Katuena encontraram o vaso quase inteiro dentro do rio e tamparam seus furos com 

Durepox. Essa peça permaneceu inédita até a escrita deste trabalho. O vaso nº 52 representa a 

variação necessária para se tentar identificar outros fragmentos de vaso de gargalo em 

fragmentos de coleção Konduri, além de “sapos” e “urubus”.  

O vaso nº 21 foi tratado por Barata (1950, 1953b), Palmatary (1960) e Guapindaia 

(1993) como qualquer outra peça proveniente de Santarém. Sua procedência não parecia uma 

informação tão relevante, talvez porque acreditavam se tratar de uma peça produzida em 

Santarém e que teria chegado a Monte Alegre. Esse vaso, de modo geral, é muito semelhante 

aos encontrados em Santarém: uma variante 2, cujos “urubus” ostentam pequenos apliques 

aviformes sobre o bico; uma base de gargalo arredondada com cobras onduladas; um padrão 

inciso com duas linhas delimitando o campo e elementos próximos a círculos ou retângulos 

com linha central; “sapos” de ventre côncavo; face antropomorfa aplicada no pedestal. 

Embora as “cobras” entre as “asas” e os “sapos” não tivessem aparecido nos vasos de 

Santarém, isso parece indicar apenas mais uma variação com pequeno grau de diferença, em 

relação a outros vasos santarenos. Nimuendajú (2004) fez coletas em sítios da região de 

Monte Alegre. Lá, identificou muitos fragmentos cerâmicos com padrões incisos e aplicados 

muito semelhantes aos de Santarém (ver Pranchas 122-128). No mapa desenhado pelo 

etnólogo teuto-brasileiro e publicado por Palmatary (1960:19), a cerâmica de Monte Alegre 

figura como uma variante da Santarém. Não se pode excluir a possibilidade do vaso nº 21 ter 

sido produzido na cidade de Santarém, mas, considerando o pouco que se sabe sobre os sítios 

ceramistas da região, é possível que ele tenha sido produzido localmente.  

O vaso nº 51 é conhecido apenas por meio dos desenhos feitos por Nimuendajú, que 

não apresenta nenhuma informação sobre a obtenção da peça ou em que contexto ela foi 

encontrada. A área do rio Acapu é desconhecida arqueologicamente, mas se situa nas 

proximidades da desembocadura do rio Erepecurú com o rio Trombetas. Trata-se em 

princípio de uma área de cerâmica Konduri. 
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Figura 31. Vaso nº 51. Extraído de Nimuendajú (2004:128). 

 

 O vaso apresenta variações cujo grau é maior em relação ao vaso nº 21 e os 

encontrados na cidade de Santarém. Quatro dos seis lóbulos do vaso nº 51 se lembram a 

abdomens de abelhas (ou seios?) porque são muito marcados e apresentam incisões ou filetes 

aplicados (?) circundantes e uma ponta arredonda em suas extremidades. Esses lóbulos 

lembram os que se encontram nos vasos zoomorfos de Santarém, como o da Figura 7 do 

capítulo anterior. Um “vaso efígie” da coleção do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP 

apresenta uma protuberância igual aos “abdomens de abelhas” entre os cabelos da figura 

antropomorfa (GOMES, 2010:221). É possível que o vaso nunca tenha tido “sapos” da 

mesma maneira que nº48, de procedência indefinida. Os dois apêndices “urubus”/ “jacarés” 

estão quebrados e só é possível ver as patas da figuração.O desenho de Nimuendajú não 

sugere nenhuma quebra na área onde se encontrariam esses apliques, mas não se sabe o grau 

de detalhe do desenho. A base do gargalo do vaso do rio Acapu é troncônica, a diferença de 

quase todas as dos vasos de Santarém, que são arredondadas. O padrão aplicado (?) é 

composto por arcos sobrepostos e um friso na separação entre a base do gargalo e o corpo.  O 

flange apresenta um corte triangular e o vertedor tem apenas incisões circundantes, 

diferentemente dos de Santarém, com um friso de incisões menores abaixo. O corpo do vaso 

ainda apresenta frisos aplicados entre os “abdomens de vespa” e abaixo deles há dois outros 

frisos. O pedestal do vaso é em forma de tronco de cone e liso.  
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O vaso nº 52 foi fotografado por Camila Jácome durante uma rápida visita a Aldeia 

Pomkuru. Naquele momento, ela não dispunha nem instrumentos de medição nem de uma 

escala. Não foi possível dentro dos prazos deste trabalho entrar em contato com alguém da 

Terra Indígena Trombetas-Mapuera para realizar as medições e o Projeto Norte Amazônico se 

encontra atualmente finalizado, sem recursos para uma etapa de campo que poderia oferecer a 

oportunidade de estudar a peça. Em todo o caso, as fotografias disponíveis permitem 

vislumbrar uma variação muito distinta dos vasos de gargalo de Santarém e com alguns 

elementos em comum com a peça desenhada por Nimuendajú.  

 

 

Figura 32. Vaso de gargalo nº 52.  A cabeça do “urubu” encontra-se destacado da peça e há muito Durepox 

usado para reformá-la. É possível ver em primeiro plano que a cabeça do “urubu” possuía furo transversal no 

pescoço e que ao lado do negativo se encontram apliques que formam os pés, as asas e a causa.A silhueta do 

vertedor sugere incisões circundantes.  
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Figura 33. Cabeça de “urubu” destacada do vaso sendo recolocada. Note o furo sobre a cabeça e a “carúncula” 

que sugere um ser zoomorfo. 

 

O vaso de gargalo de Pomkuru exibe duas notáveis semelhanças com o vaso do rio 

Acapu: vertedor com linhas circundantes (muito apagadas, no caso) e base do gargalo 

troncônica com arcos. A base do gargalo do vaso nº 52 é dividida por um filete aplicado com 

traços incisos e os filetes dos arcos são ponteados. Os lóbulos sobre os quais se situam os 

“sapos” são circundados por um filete ponteado que toma uma forma assemelhada a um 

ômega (Ω) quando se aproxima de apliques semiesféricos compostos de três camadas. Esses 

apliques arredondados poderiam ser uma forma derivada dos “olhos” reconhecidos nos corpos 

de alguns vasos santarenos. O pedestal apresenta quatro filetes que circundam o tronco de 

cone. Um aspecto revelador emerge da relação do tamanho do “sapo” com o “urubu”: a 

diferença de tamanho parece ser bem menor que no caso de Santarém. Os “sapos” do vaso 52, 

tendo em vista a escala da mão humana (do cacique Amaytá), devem ser maiores que os 

encontrados nos vasos, como o nº 42. Os “urubus”, pelo contrário, parecem ser menores que 

os santarenos. 



126 

 

 

Figura 34. “Sapo” do vaso nº 52 em destaque. É possível ver a quebra onde se destacou o outro “urubu”.  

 

  Não é possível ver a partir das fotos se os “sapos” são ocos ou se possuem a face 

ventral côncava. A observação cuidadosa sugere a segunda possibilidade.  O “urubu” 

apresenta a protuberância com furo na cabeça e outro no pescoço (a partir de quebra no vaso), 

além da característica “carúncula” sugerindo um zoomorfo. A partir das fotografias também 

fica claro que a cabeça de “urubu” compõe um corpo com patas, asas e cauda. A associação 

desses elementos lembra uma ave pousando com os pés direcionados à terra e a cauda virada 

para frente. O corpo do “urubu” parece ser uma forma “encolhida”, com asas, pernas e cauda 

muito reduzidas com uma grande cabeça saliente. Esse corpo é parte da parede dos lóbulos 

onde se situa, a partir do qual a cabeça parece sugerir estar se projetando para fora do vaso. 
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Figura 35. Cabeça de “urubu” e “sapo” encontrados em sítios arqueológicos do rio Mapuera: a) Tauanã b) 

doação e Amaytá.  

 

Além do vaso nº 52, a equipe do Projeto Norte Amazônico recebeu um “sapo” doado 

pelo cacique Amaytá; um fragmento de “sapo” foi coletado em superfície no sítio 

arqueológico Mapium; e uma cabeça “urubu” e uma pata de “sapo” em Tauanã. Além disso, 

há nos dois sítios mencionados e em mais outro (Takará Velho), fragmentos com cauixi como 

antiplástico e filetes aplicados com incisões e pontedos, característicos da cerâmica Konduri 

(cf. JÁCOME, 2011). A maioria da cerâmica, no entanto, não se parece com a Konduri em 

termos de antiplástico e elementos plásticos. As datações disponíveis para a ocupação 

cerâmica de Mapium e Takará Velho mostram a contemporaneidade desses sítios e os 

conhecidos no rio Trombetas. Dado esse quadro, o material Konduri deve ter vindo de trocas 

de objetos ou da circulação de pessoas que produziam esses determinados objetos na área do 

rio Mapuera. A tese de doutorado de Camila Jácome elucidará esta questão em detalhe. 
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Figura 36.Desenho feito a partir de uma das fotos do vaso 52. 

 

 
O vaso da Aldeia Pomkuru e o vaso do rio Acapu se assemelham aos vasos de gargalo 

santarenos, ao mesmo tempo em que apresentam formas e proporções que não haviam sido 

identificadas em Santarém. O vaso 33, do qual não se conhece a procedência, é o único dos 

analisados a ser muito semelhante ao 52, o que poderia indicar que provém da região do rio 

Trombetas – encontrada na região ou que chegou por meio de troca na margem esqueda do 

Amazonas. Isso explicaria porque a cabeça de “urubu” presente nesse vaso pouco se 

assemelha aos encontrados em outros vasos e tanto parece com os fragmentos encontrados na 

região Trombetas. Outras semelhanças são notáveis, como a presença de semiesferas no 

lóbulo, a forma das asas, pernas e caudas do “urubu”, além do padrão inciso e aplicado no 

pedestal. Caso o gargalo e os “sapos” dessa peça fossem conhecidos, as relações entre as 

formas de um e outro poderiam ser ainda maiores. Não se pode excluir a possibilidade da 

peça ter sido encontrada em Santarém ou suas proximidades, uma vez que a forma do 

“urubu”, pelo menos, não é estranha ao material encontrado no sítio Porto, na cidade de 

Santarém. Se nada é garantido em termos de procedência geográfica, a conexão formal entre o 

vaso de Pomkuru e o vaso 33 é muito clara.  
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Figura 37. Vaso de gargalo n° 33. Desenho feito a partir de foto em Gomes (2002). 

 

As vasilhas encontradas em afluentes do rio Trombetas (51 e 52) e o vaso 33, mesmo 

com as limitadas informações disponíveis, oferecem elementos que sustentam a ideia de que 

os “sapos” e “urubus” compuseram vasos de gargalo. Mais que isso: fornecem subsídios para 

procurar nas coleções do rio Trombetas outros fragmentos que remetam àquela forma de 

vasilha. Assim, gargalos, pedestais, lóbulos que lembram “abdomens de abelhas” podem ser 

mapeados.   

As peças faltantes 

 

 O argumento deste capítulo, então, direciona-se a ideia de que a forma do vaso de 

gargalo é compartilhada pelas duas margens do rio Amazonas. Em outras palavras os vasos de 

gargalo não são, essencialmente, nem Santarém nem Konduri porque fazem parte desses dois 

corpora artefatuais. O estudo apenas dos apliques em forma de “sapos” e “urubus” não 

permite por si só sustentar este argumento. A existência de outras partes do vaso é 

fundamental. Ora, a Coleção da Casa de Cultura de Oriximiná e a Coleção Barbosa de 

Faria/Comissão Rondon apresentam gargalos, pedestais, protuberâncias que lembram 

abdomens de abelhas e paredes com corpos modelados com aves que lembram o que se viu 

nos vasos 51 e 52. 
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Gargalos 

 

 Os gargalos não são tão numerosos nas coleções quanto os “sapos” e “urubus”. A 

Coleção da Casa da Cultura de Oriximiná possui 15 exemplares e a Barbosa de Faria apenas 

9. A maioria das peças dessa última coleção provém da comunidade de Sacuri, (próxima ao 

Lago Sapucuá), Sucurijú (perto de Óbidos) uma peça de Santa Maria (Trombetas) e outras 

duas sem referência. Dentre as coleções vistas nas comunidades do Lago Sapucuá as coleções 

de Laudelina (Ajará) e Madalena (Maceno) possuíam um gargalo e a de Rosilane (Conuri) 

dois gargalos. A coleção de Fátima Prestes proveniente do Alto curso do rio Trombetas e 

fotografada em Oriximiná apresenta um gargalo. As pranchas em Nimuendajú (2004) 

mostram apenas um gargalo para a área Konduri (Ajará). Na região do Lago Grande de Vila 

Franca, o etnólogo identificou 3 peças e outras duas na cidade de Santarém. Um dos gargalos 

coletados em Santarém apresenta duas faixas de um padrão inciso de gregas e uma base de 

gargalo com “cobras” em gregas.  Vera Guapindaia (2008:166) coletou um gargalo na 

superfície do sítio Boa Vista, na região do rio Trombetas. A equipe da Scientia Consultoria 

(2013), por sua vez, coletou um gargalo com vestígios de engobo vermelho no sítio Oriximiná 

3.  

 

Figura 38. Gargalo coletado no sítio Oriximiná 3. Essa peça apresenta vestígios de engobo vermelho. 

Extraído de Scientia Consultoria (2013:72). 

 

Não se identificou nenhum gargalo completo. Nenhuma das peças apresentava base do 

gargalo, apenas vertedor e flange. É provável que essa parte tivesse uma junção mais frágil e 
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se separasse do flange e do vertedor. Em compensação, todass as peças da região do rio 

Trombetas apresentam algumas características morfológicas muito parecidas com as dos 

vasos de Santarém: vertedor troncônico com campo inciso delimitado e estrangulamento 

seguido de flange. O vertedor apresenta quase sempre incisões circundantes, como acontece 

nos vasos 51 e 52. Três peças da coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon apresentam um 

friso abaixo das linhas circundantes, um ponteado e outros dois compostos de traços oblíquos, 

como ocorre em alguns vasos de Santarém.  Em um gargalo da Coleção da Casa de Cultura de 

Oriximiná (Figura 13-c) outro da Barbosa de Faria/Comissão Rondon foram identificados 

padrões incisões compostos de arcos sobrepostos(Figura 40-e). Na peça da Coleção Barbosa 

de Faria há uma incisão no flange. Isso também aparece na peça da coleção de Madalena da 

Comunidade de Maceno, no Lago Sapucuá. Uma peça da coleção de Laudelina da 

Comunidade de Ajará apresenta um gargalo com arcos sobrepostos no flange. 

A altura dos vertedouros e flanges da Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon 

está entre 2,5 e 7,5 cm, sendo que a maioria está entre 4,6 e 6,3 cm. Os diâmetros dos 

gargalos medem na maioria das vezes entre 2,2 e 3,8 cm, mas pode chegar até 5,0 cm. Isso 

mostra que os gargalos dos vasos da área Konduri são maiores que os de Santarém, mas as 

aberturas não são muito maiores do que a faixa entre 2,1 e 3,0 cm dos vasos santarenos 

conhecidos.  

Não é possível dizer se todos os gargalhos vistos eram partes de “vasos de gargalo” 

como os de Santarém. A ausência de estudos sobre a cerâmica Konduri e também coleções 

com vasilhas inteiras não permite saber se poderiam existir outras formas com esse tipo de 

gargalo. Tendo conhecimento dos vasos 51 e 52, no entanto, fica claro que ao menos parte 

desses gargalos pode ser proveniente de variantes encontradas na margem esquerda do rio 

Amazonas. 
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Figura 39. Vertedores e flanges com diferentes padrões incisos da região do rio Trombetas. a) vertedor com linhas 

circundantes(Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon); b) vertedor com linhas circundantes e friso ponteado 

(Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon); c) vertedor com dois arcos sobrepostos delimitados por uma linha 

acima e outra abaixo (Coleção da Casa de Cultura de Oriximiná.) Foto: Igor Rodrigues; ) vertedor com linhas 

circundantes e arcos sobrepostos no flange(Laudelina, Ajará); e) foto de vertedor e desenho de parte do padrão 

composto de dois arcos sobrepostos junto incisões oblíquas delimitados por uma linha acima e outra abaixo(Coleção 

Barbosa de Faria/Comissão Rondon). 

 

Corpo do vaso 

 

O vaso encontrado na Aldeia Pomkuru traz à tona uma combinação de elementos que 

não eram discutidos pela bibliografia arqueológica, uma vez que ter elementos muito 

parecidos com os encontrados no vaso 33. O corpo do “urubu” com asas, cauda e pernas 

oferece subsídio para repensar a interpretação acerca do que vem sendo chamado de “jacaré” 

nos trabalhos sobre o Baixo Amazonas desde Nordenskiöld (1930). As asas e as pernas estão 

presentes, como o leitor já deve ter notado, em todas as variantes dos vasos de gargalo. No 

próximo capítulo, esse equívoco em torno da figura de um pretenso “jacaré” será abordado em 

detalhe. O conhecimento desse vaso permitiu identificar na Coleção Barbosa de Faria e da 

Casa de Cultura de Oriximiná partes dos corpos dos “urubus” como se discutiu em páginas 

precedentes. 
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Os corpos dos “urubus”, considerando os exemplo dos vasos 33 e 52, deveriam 

apresentar dois pares de placas com incisões formando as asas, entre as quais aparecem dois 

pares de curtas pernas cilíndricas, à frente de uma placa comprida com linhas incisas 

indicando a cauda. Outra característica importante desses corpos é que, se eles estiverem mais 

inteiriços, estarão associados a paredes lobadas, filetes ponteados circundando os lóbulos e 

apliques semiesféricos. Não é possível, no entanto, supor que todos os corpos de “urubus” 

sejam iguais, da mesma forma que os vasos de gargalo inteiros de Santarém ou nos “sapos” e 

“urubus” separados de seu suporte. Assim, se existem esses corpos de “urubu”, cada um 

acumula diferenças em relação aos outros e nenhum é uma réplica do outro. 

A partir das características dos corpos de “urubu” conhecidos procurou-se fragmentos 

que poderiam se relacionar com esse tema. Foi possível identificar 31 fragmentos que 

apresentam elementos de corpos de “urubus” na Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon. 

Esses fragmentos são muito variados: desde partes de um ou dois lóbulos com todos os 

elementos do corpo de “urubu” até asas e pernas isoladas. Na Coleção da Casa de Cultura de 

Oriximiná existe apenas um fragmento de asa e outros dois de corpo lobado com uma asa, 

uma pata e filetes pontilhados. A maioria dessas peças é proveniente da comunidade de Sacuri 

(22 no total), situada na outra margem do rio Trombetas, de frente para a cidade de Oriximiná. 

As outras peças provêm da comunidade de Santa Maria (4 peças), Sucurijú (1 peça) e outras 5 

não possuem referência de procedência.  Nas pranchas disponíveis em Nimuendajú (2004) há 

três fragmentos de parede, um com uma asa e uma pata e outros dois com duas patas, uma asa 

e a cauda.  Um desses fragmentos foi encontrado na cidade de Santarém, outro em Cocal 

(Lago Sapucuá) e outro em Cururu de Baixo (Lago Grande de Vila Franca).  

A maioria dos fragmentos identificados na Coleção Barbosa de Faria/Comissão 

Rondon como parte do corpo de “urubus” são apenas pequenas fragmentos que não permitem 

ter uma visão geral do conjunto do que seria o corpo. Há 13 fragmentos que apresentam 

apenas uma asa e partes da parede da vasilha onde estavam fixados com filetes e incisões. 

Também há uma perna com vestígio de parede com filete. Outros dois são apenas fragmentos 

de parede com filetes aplicados – um deles com negativo de cabeça de “urubu”.  
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Figura 40. Fragmentos de lóbulos de vasos de gargalo: a) fragmento com corpo quase completo do “urubu” e 

“olho” circundado por ômega; b) fragmento de corpo de “urubu” com incisões próximas as patas, no que viria a 

ser a barriga da ave; c) fragmento mostrando quase corpo completo de “urubu” com vestígio de pintura 

vermelha; d) corpo de “urubu” com encaixe “positivo” para a cabeça; e) fragmento de lóbulos do vaso 

mostrando cabeça de “sapo” envolvida por filetes que formam seu corpo; f) o mesmo que a figura anterior 

somado a um negativo de asa. 

. 

Os corpos dos “urubus” variam, da mesma maneira que as cabeças analisadas no início 

do capítulo e os vasos de gargalo inteiros. Os elementos tendem as ser os mesmos 

encontrados no vaso 52, apenas com transformações na morfologia e formas de compor as 

asas. Esses últimos elementos apresentam incisões para marcar as penas, que muitas vezes são 

modeladas como se fossem dois ou três dedos. Em duas peças aparece um elemento a mais, 

que é um aplique arredondado acima das pernas e próximo do negativo da cabeça. Esse pode 
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ser o papo do “urubu”. Outra peça com as duas patas e a cauda exibe uma parede que sugere 

que todo o corpo do “urubu” era repleto de incisões, como muitas cabeças são.  

Foram identificados dois fragmentos de corpo de “urubu” com vestígios de pintura. 

Um deles apresenta apenas uma pequena porção com pintura vermelha perto da quebra da 

cabeça (Figura 41-c). O outro fragmento apresenta na parte onde provavelmente havia uma 

asa tinta amarela e na parte onde se situaria uma perna, manchas vermelhas (Figura 42).  

 

Figura 41. Fragmento de corpo de “urubu” com pintura pré-colonial vermelha e amarela.  

 

Alguns fragmentos de parede exibem negativos da quebra da cabeça. A maioria 

mostra apenas uma área circular, indicando, talvez, uma fixação direta do aplique com a 

parede da vasilha. Há, no entanto, duas peças que mostram o uso de uma técnica ainda não 

mencionada na literatura sobre o Baixo Amazonas, baseada na conexão por meio de um cone 

fixado na parede do vaso e cabeça com pescoço oco (?), como num modelo de encaixe 

negativo/positivo (Figura 14-d). 

Além dos fragmentos que mostram variações em relação ao vaso 52, foram 

identificados 9 fragmentos que sugerem lóbulos “abdômen de abelha” como o do  vaso 51. 
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Nimuendajú (2004) coletou apenas um fragmento desses na comunidade de Ajará, no Lago 

Sapucuá. A maioria dessas peças não apresentou indícios de que havia “sapos” fixados nessas 

paredes, como sugere desenho de Nimuendajú do vaso do rio Acapu (Figura 31). Há 2 peças 

que, no sentido contrário, mostram que existiam seres fixados em alguns desses lóbulos ao 

menos. Um dos fragmentos apresenta um pé muito semelhante aos dos “sapos” fixados sobre 

o lóbulo e outro exibe um negativo de aplique que muito provavelmente era um sapo, 

considerando as diposições dos apliques nos vasos de gargalo. Uma peça apresenta uma asa 

que pode ter feito parte de um corpo de “urubu”, indicando um lóbulos completo no qual não 

haveria incisões circundantes. Esse fragmento ainda exibe dois lóbulos quase completos de 

um vaso. É interessante notar que os lóbulos do vaso 51 e dos fragmentos da Coleção Barbosa 

de Faria/Comissão Rondon sugerem uma transformação dos filetes aplicados que circundam o 

lóbulo e a semiesfera/“sapo” em linhas circundantes incisas e um disco aplicado no centro 

delas. Um fragmento de lóbulo “abdômen de abelha” apresenta filetes incisos circundando um 

disco aplicado, reforçando a ideia de transformação direta de uma forma de composição para 

outra.  

 

 

Figura 42. Fragmentos de lóbulos: a) fragmento mostrando lóbulo completo acompanhado de uma asa de 

“urubu”; b) fragmento de lóbulo com provável  pé de “sapo”; c) fragmento de lóbulo com filetes ponteados; d) 

fragmento de lóbulo; e) fragmento de lóbulo com provável pé de “sapo”. 
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Existe um fragmento de corpo de “urubu” proveniente da região do Lago Grande de 

Vila Franca muito semelhante aos do rio Trombetas no canto superior esquerdo da Figura 29. 

É possível notar, nessa peça, o mesmo “ômega” em filete aplicado circundando um disco.  

 

Pedestais 

 

 O vaso de Pomkuru apresenta um pedestal com filetes circundantes aplicados que 

serviram de guia para a tentativa de identificar pedestais fora do corpo do vaso.  Foram 

identificados na Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon 13 pedestais inteiros ou 

fragmentados com filetes aplicados. Essas peças são provenientes de Abui (2 peças), Cocais/ 

Maceno (1 peça), Sacuri (2 peças), Santa Maria (1 peça), Sucurijú (2 peças) e Ajará (1 peça), 

além de 9 peças sem referência. Na Coleção da Casa de Cultura de Oriximiná há um pedestal 

inteiro e outros 3 fragmentos com filetes aplicados. Nimuendajú (2004) coletou um pedestal 

semelhante ao dessas coleções em Guajará, na região do Lago Grande de Vila Franca, e outro 

na comunidade de Ajará, no Lago Sapucuá.  

 

Figura 43. Pedestal coletado por Nimuendajú em Guajará, Lago Grande de Vila Franca. Extraído de 

Nimuendajú (2004). 

 

A morfologia troncônica é uma constante em todos os pedestais identificados, mas, 

como era de se esperar, existem transformações em relação ao pedestal do vaso de Pomkuru. 

Na Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon apenas dois vasos apresentam filetes sem 

ponteados. Não são todos os pedestais a exibir filetes, duas peças dessa coleção apresentam 

incisões circundantes, uma delas interseccionadas por incisões transversais. Os filetes 
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aplicados ponteados podem formar outros padrões, ao invés de apenas circundarem o pedestal 

na maioria dos casos conhecidos. A similitude dos filetes aplicados em relação a cada um dos 

pedestais e no corpo do vaso 52 reforça a ideia de que esses pedestais pertenciam à mesma 

categoria de vasilha.  Um fragmento de pedestal da Coleção Barbosa de Faria exibe um 

padrão composto de filetes ponteados que formam um padrão de retângulos concêntricos com 

um traço central, o que remete ao padrão do vertedor do vaso de gargalo nº 26 de Santarém. O 

padrão encontrado na peça coletada por Nimuendajú em Guajará forma um padrão 

semelhante ao “ômega” encontrado em fragmentos de lóbulos e no vaso 52. Não há nenhuma 

face antropomorfa na base, como também não há nas bases dos gargalos dos vasos 51 e 52.  

 

 

Figura 44. Pedestais da Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon: a) pedestal com linhas incisas 

circundantes; b) pedestal com filetes ponteados circundantes; c) fragmento de pedestal com padrão em 

filetes ponteados formando retângulos concêntricos com traço no centro; d) fragmento de pedestal com 

filetes ponteados circundante; e) pedestal com linhas circundantes incisas, sendo as centrais 

interrompidas por dois traços transversais.  

 

Pastas e tratamento de superfície  

 

 As características de inclusões na pasta cerâmica, tipo de queima e tratamento de 

superfícies reunidas mostram grande homogeneidade entre “sapos”, “urubus”, gargalos, 
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pedestais, fragmentos de possíveis corpos de urubu e os “abdomens de abelhas”.  Seria 

necessário ter uma análise desses atributos de diferentes fragmentos para poder compará-los, 

uma vez que essa pode ser uma característica específica desse conjunto de peças. 

 Os elementos antiplásticos foram fundamentais para diferenciação da cerâmica 

Santarém e da Konduri. Na época de Hilbert (1955), resumiu-se a diferença entre as pastas 

Santarém e Konduri à porcentagem de cauixi. A partir das análises de pasta realizadas nas 

últimas duas décadas ficou claro que existe uma diversidade considerável de elementos 

antiplásticos nas duas cerâmicas (GOMES 2002; ALVES 2015; SCHAAN, 2015; CASTRO 

DA SILVA 2016; GUAPINDAIA, 2008).  O cauixi, no entanto, continua sendo o antiplástico 

mais recorrente nas duas cerâmicas. A abundância de cauixi continua sendo uma das 

principais características da cerâmica Konduri, como as análises de Guapindaia mostram. 

 

Elemento(s) antiplástico(s) Corpo de 

“urubu” 

Gargalo Parede 

lobada 

Pedestal "Sapo" "Sapo" 

do lóbulo 

"Urubu" 

Bolota de argila 17 7 6 8 34 1 54 

Bolota de argila e cauixi 8 3 2 8 9 3 22 

Bolota de argila, carvão e cauixi 1      1 

Bolota de argila, cauixi e 

hematita 

      1 

Bolota de argila, cauixi e caco 

moído 

      1 

Bolota de argila e carvão     1  2 

Bolota de argila e hematita 2    1  1 

Bolota de argila e mineral preto     1   

Bolota de argila, quartzo e 

hematita 

    1   

Bolota de argila e quartzo     1   

Cauixi 1 1   1  6 

Cauixi e mineral preto       1 

Mineral preto       1 

Caraipé       1 

Não analisado (fungo) 2      1 

Tabela 11. Quantidade de tipos de fragmentos de vaso de gargalo da Coleção Barbosa de 

Faria/Comissão Rondon em relação aos elementos antiplásticos identificados na pasta. 
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Figura 45. Fotografias de pastas de peças da Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon tiradas com lupa 

digital com aumento de pelo menos 300 vezes: a) bolota de argila em pedestal em “urubu” nº 22. 471; b) bolota 

de argila e cauixi em “urubu” nº 23.787; c) bolota de argila e cauixi em fragmento de corpo lobado nº 24.004; d) 

“urubu” com concentração de cauixi e alguma bolota de argila n° 23.787.  

 

A maioria dos fragmentos cerâmicos da região do rio Trombetas, tanto da coleção 

Barbosa de Faria/Comissão Rondon quanto da coleção Aricy Curvello e das peças coletadas 

pelo Projeto Norte Amazônico, exibem grande porcentagem de uma inclusão argilosa 

identificável a olho nu, o que demonstra que havia não apenas o uso de formas semelhantes 

ao que seriam os vasos de gargalo da área Konduri, mas que os processos relacionados ao 

tratamento da argila também eram os mesmos ou parecidos. O antiplástico quase onipresente 

foi identificado como bolota de argila, que são inclusões argilosas que apresentam uma 

fronteira difusa da matriz envolvente e, geralmente, e tem forma arredondada (WHITBREAD, 

1986). É possível que caco moído, que apresenta fronteiras marcadas em relação à parte 

envolvente e é mais anguloso, tenha sido empregado em conjunto e, por vezes, não pareceu 

possível se certificar se era um ou outro. Em um caso da Coleção Barbosa de Faria, no qual a 

diferença pareceu suficiente, marcou-se a presença de bolotas de argila e caco moído. Assim, 

fica claro que existe uma variação importante em relação aos elementos antiplásticos 

presentes nos vasos de gargalo de Santarém, caracterizados pelo cauixi e “caco moído”. É 
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curioso que nem nos estudos da cerâmica Konduri nem nos da cerâmica Santarém as bolotas 

de argila figurem na porcentagem de antiplástico. É possível que a expressão “caco moído” 

esteja sendo usada para denominar diferentes formas de inclusão argilosa. De toda maneira, 

não é mencionada a presença de “caco moído” em abundância. Considerando o exemplo dos 

vasos de gargalo de Santarém que apresentaram inclusão argilosa, a proporção e o tamanho 

dessas inclusões eram menores do que os identificados na coleção Barbosa da Faria/Comissão 

Rondon, Aricy Curvello ou nas peças dos sítios arqueológicos Mapium, Tauanã e do sapo 

doado por Amaytá.  

 

Figura 46. Fotografia de pasta do “urubu” coletado na superfície do sítio arqueológico Tauanã. Foto: Lilian 

Panachuck. 

A maioria das peças analisadas apresenta apenas bolota de argila como elemento 

antiplástico.  As bolotas de argila aparecem ainda associadas ao cauixi, em maior proporção e, 

algumas vezes, com carvão, caco moído, um mineral avermelhado identificado como 

hematita, um mineral preto e quartzo na Coleção Barbosa de Faria. Há poucas peças na 

amostra selecionada que não apresentam bolotas de argila com ou sem combinações. As peças 

da Aricy Curvello e dos sítios arqueológicos Tauanã e Mapium apresentam bolota de argila 

somente ou associada ao cauixi.  O cauixi nunca aparece na abundância que se tornou 

característica da cerâmica Konduri. Isso não quer dizer, no entanto, que se trata de uma 

“Influência Santarém”, como Gomes (2002) defendeu existir. A variação de antiplástico não 

pode ser necessariamente equacionada a diferenças fomentadas por ações “externas”. A 

cerâmica Konduri não se caracteriza apenas pela presença de grande quantidade de cauixi e 
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uma coloração “amarelo sujo”. Novas pesquisas são necessárias para compreender melhor a 

variabilidade do material cerâmico encontrado nas bacias dos rios Trombetas e Nhamundá.  

A associação da bolota de argila com os fragmentos analisados mostra uma escolha 

tecnológica compartilhada por áreas distintas como Lago Sapucuá, a comunidade de Abui e o 

rio Mapuera. Isso pode indicar a produção de vasilhas com um mesmo interesse em 

performances da argila, da vasilha durante o uso e/ou de resistência a impactos, como também 

a produção cerâmica em determinadas épocas do ano. A diferença na coloração da matriz e 

das bolotas indica que se trata da mistura de duas argilas distintas associadas para a obtenção 

de certo grau de plasticidade da argila 

O tipo de queima, da mesma maneira que o antiplástico, também é bastante 

homogêneo na maioria das peças. Em 219 fragmentos da coleção Barbosa de Faria/Comissão 

Rondon considerados como possíveis fragmentos de vaso de gargalo, 208 peças apresentam 

oxidação externa. Há 5 peças resultantes de queima em ambiente redutor, outras 4 peças com 

oxidação na face interna e externa (“coração negro”),  uma com oxidação completa e uma na 

qual não foi possível verificar. A coloração da face externa dessa amostra é 

predominantemente laranja (31,5%), vermelha (29,6%) e amarela (20,0%), seguida de tons 

esbranquiçados (15,5%), acinzentados (1,3%) e a cor preta (1,8%). O tratamento de superfície 

nos fragmentos não foi quantificado, mas ficou claro que as peças que não estavam erodidas, 

exibiam polimento na face externa. Os atributos de antiplástico e tipo de queima reúnem os 

fragmentos que já podiam ser conectados pelos elementos formais.  

A distribuição de um objeto  

 

A presença combinada dos fragmentos reunidos e descritos nas páginas precedentes 

evidencia que a forma do vaso de gargalo foi compartilhada, com variações, por toda uma 

ampla área do Baixo Amazonas.  Mesmo que parte desses fragmentos seja proveniente de 

outras vasilhas – e não se conhece nenhuma outra morfologia com esses apliques em 

nenhuma das duas margens do Baixo Amazonas –, todos os fragmentos mostram elementos 

que se aproximam aos dos vasos de gargalo de Santarém. Além disso, os apliques em forma 

de cabeças de “urubu”, “sapos”, as paredes lobadas e os pedestais formam um conjunto de 

variações que se agrupa morfologicamente aos elementos identificados nos vasos de gargalo 

provenientes do rio Acapu e da Aldeia Pomkuru (rio Mapuera). Esses dois vasos junto com a 

peça nº 33 e alguns fragmentos de parede lobada exibem outra configuração na qual é notável  
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um corpo aviforme associado às cabeças de “urubu”, que não é encontrada com outros vasos 

da variante 2 de Santarém. Os filetes ponteados são uma característica marcante do vaso nº 52 

e são um elemento importante em algumas paredes lobadas com apliques que sugerem corpos 

de “urubus”. Nos fragmentos e nos vasos nº 51 e 52 não há um dos elementos mais 

característicos dos vasos de gargalo de Santarém, a face antropomorfa da base do gargalo ou 

do pedestal.  Nos dois vasos da região do rio Trombetas e nos fragmentos das coleções vistas, 

os filetes ponteados ou incisões circundantes tomam o lugar das faces antropomorfas. Nem 

mesmo a forma arredonda da base do gargalo que poderia sugerir uma cabeça antropomorfa 

se mantém nos dois vasos. Os gargalos provenientes da região do rio Trombetas exibem o 

mesmo padrão com linhas circundantes dos vasos santarenos, mas as formas concêntricas são 

muito raras nesses fragmentos que podem ter sido de vasos de gargalo. A oposição que 

Hilbert (1955) fez entre a cerâmica Santarém com padrões incisos curvos e a Konduri, com 

incisões retilíneas, parece se confirmar nos dois vasos de gargalo encontrados nas 

proximidades do rio Trombetas e nos fragmentos identificados nas coleções. Apesar de ser 

difícil dizer se esses gargalos eram, de fato, parte de um vaso como o de Pomkuru, a presença 

de um flange e o mesmo campo decorativo reforça bastante o argumento. Um dos fragmentos 

com “abdômen de abelha” que também apresenta uma asa parecida com as que aparecem nos 

corpos de “urubu” é uma associação que se confirma no modelo oferecido pelo vaso do rio 

Acapu.  

A grande quantidade de apliques em forma de “sapos” e cabeças de “urubu” nas 

coleções do rio Trombetas reduz a probabilidade que todas essas peças sejam apenas produtos 

de trocas de objetos. O grau de variação apresentado pelos vasos 51 e 52 em relação às peças 

procedentes de Santarém, reforça a ideia de uma produção local. A ideia de redes de relações 

tal qual apresentada por Gallois (2005) para as Guianas não é uma ideia que parte de 

movimentos unidirecionais das coisas e das pessoas. Não se pode resumir as relações a setas 

que partem de Santarém para a bacia dos rio Trombetas e Nhamundá.  Se o caso dos vasos de 

gargalo for análogo ao de centros especializado na produção de certos objetos, como se 

conhece nas Guianas, será preciso se questionar porque não há fragmentos idênticos aos dos 

vasos de gargalo de Santarém da variante 1.  Os apliques, fragmentos de parede, gargalo e 

pedestais, como se argumentou ao longo do texto, caracterizam as coleções Konduri da Casa 

de Cultura de Oriximiná e a Barbosa da Faria/Comissão Rondon que, por mais que sejam 

seleções de objetos, reúnem formas importantes do repertório cerâmico. Os “sapos” e 

“urubus” tal como encontrados na região do rio Trombetas também aparecem nas 
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proximidades de Santarém, no Baixo Tapajós e no Lago Grande de Vila Franca, como a 

coleção reunida por Nimuendajú (2004) mostra. Essas peças devem ser consideradas parte da 

cerâmica Santarém, como tem sido feito desde Nordenskiöld (1930). Esses fragmentos não 

podem ser tratados, no entanto, como produtos “exógenos” a cerâmica Konduri, mesmo que 

um dia venha-se a confirmar que as peças analisadas neste trabalho foram produzidas na “área 

Santarém”. O sistema xinguano pode oferecer um exemplo hipotético análogo: uma vasilha 

considerada essencial para os Mehinaku e obtida em grande quantidade pode ser considerada 

“exterior” a seu mundo apenas porque foi produzida pelos Wauja?  A quantidade dos 

fragmentos analisados sugere que havia grande interesse pela forma transformada do vaso de 

gargalo da variante 2 na região do rio Trombetas. Quando se assume que se trata de elementos 

característicos da cerâmica Santarém, os analistas se esquecem de que suas análises partem de 

Santarém. Apesar de os “sapos” e cabeças de “urubu” não se assemelharem à imagem de 

superfícies sobrecarregadas de pontos e incisões, pasta “amarelo sujo”, com grande 

quantidade de cauixi, como definiu Hilbert (1955), ainda é possível pensar peças como 

constitutivas da cerâmica Konduri e produzidas localmente. É necessário compreender a 

variação da cerâmica Konduri em maior profundidade. A classificação que Gomes (2002) 

realizou sobre o que seria Konduri ou não se baseou nas características elencados por Hilbert, 

o que acaba levando a classificação apenas às peças que se adequam ao padrão. O que tinha 

uma forma “Santarém”, mas pasta “Konduri”, foi tratado como “influência” dos produtores da 

primeira sobre a segunda.  Os dados apresentados por Guapindaia (2008) não são suficientes 

para discutir os elementos diagnósticos Konduri. Novos estudos que tratem tanto de 

elementos de pasta quanto da iconografia precisam ser desenvolvidos para que se possa 

compreender a inserção dos potenciais fragmentos dos vasos de gargalo na “região Konduri” 

em relação às outras peças. Definir a cerâmica Konduri como uma unidade totalmente 

apartada da Santarém parece um equívoco, haja vista a “combinação” entre as duas que 

Palmatary (1960) e Gomes (2002) já diagnosticaram. Existem elementos que estão entre 

Konduri e Santarém.  

As combinações de modelagens e incisões que caracterizam o vaso de Pomkuru (nº 

52) não devem ser uma exclusividade da região do rio Trombetas. Como já mencionado, 

foram encontradas cabeças de “urubus” muito semelhantes às daquela região nas escavações 

do sítio Porto (Santarém), e nas coleções de Nimuendajú há um fragmento que sugere um 

corpo de “urubu” em Santarém (NIMUENDAJÚ, 2004:230-k). Na região onde aparece 

cerâmica classificada como Santarém, como o Lago Grande de Vila Franca, também há 
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muitos “sapos” e cabeças de “urubu” que sugerem vasos semelhantes ao nº 52.  Essas formas 

parecem ter sido compartilhadas por todo o Baixo Amazonas, à diferença dos vasos da 

variante 1, como a modelagem dos apliques-asas denominada “jacaré”. Seja por produção 

local ou troca de objetos, não é possível diferenciar absolutamente isso no atual estágio do 

conhecimento, os fragmentos analisados nas páginas precedentes são característicos tanto do 

rio Trombetas, quanto do Lago Grande de Vila Franca e do Baixo Tapajós. No rio Mapuera, 

dado o número reduzido peças que poderiam ser associadas ao vaso de gargalo, é mais 

provável que tenham chegado por meio de trocas de objetos ou circulação pessoas menos 

intensas que as encontradas entre as partes do curso do rio Trombetas, Nhamundá e Tapajós. 

A ideia de que pessoas são partíveis cria um efeito interessante diante de um vaso 

fragmentado. Não se trata de uma metáfora, como um leitor desavisado poderia pensar. As 

pessoas fractais ou distribuídas na Melanésia, se não em outros lugares, são partíveis e seus 

elementos transformáveis. Não se trata de uma perna ou um braço amputado, mas dos objetos 

que compõe a pessoa, das pessoas que compõem umas as outras, das relações que as 

constituem mutuamente. Assim, os vasos de gargalo fragmentados não são apenas partes 

“amputadas” de vasos inteiros, mas relações fendidas entre filetes, apliques e lóbulos. Assim, 

conexões perdidas podem ser mapeadas; um vaso característico de uma área muito restrita 

pode, na verdade, estar disperso numa área de milhares de quilômetros quadrados. Da mesma 

maneira que em O cru e o cozido, que começa analisando os mitos de “desaninhador de 

pássaros”, o mito de referência Bororo é apenas o primeiro de uma série de variações. Os 

vasos de gargalo encontrados em Santarém são apenas variantes particulares de um “grupo de 

transformação” muito mais amplo, como o mito referência é apenas uma forma particular de 

construção no qual um caso de incesto não é repreendido. As relações entre relações que 

compõem os vasos de gargalo permitem que a peça nº 1 se encontre com a n°52, achada a 

centenas de quilômetros da primeira. 

 

 

 

 

 



146 

 

 



147 

 

CAPÍTULO 4 

Elementos de zoomorfia 

Os sapos e os urubus 
 

 

(...) aproximo-me do chimpui [assento de madeira 

zoomorfo] de Wajari, toco no pequeno losango em forma de 

cabeça de réptil e repito a minha pergunta. 

- E isso aqui, o que é? 

Segue-se mais uma glosa. Só identifico as primeiras 

palavras, yantana nuke, que, de acordo  com uma ansiosa 

consulta ao léxico, aparentemente significam “cabeça de 

jacaré”. 

 

(Philippe Descola em seu primeiro diálogo 

 com Wajari, recontado em  Lanças do Crepúsculo) 

 

Os capítulos precedentes valeram-se das denominações “sapos”, “jacarés” e “urubus” 

como se essas identificações fossem autoevidentes, o que elas certamente não são.  Buscou-se 

evitar discutir sobre as características morfológicas desses apliques para poder construir um 

argumento mais sólido no presente capítulo. O uso das aspas serviu para indicar que se tratava 

de um recurso textual direcionado a reunir formas semelhantes a partir de nomes já 

conhecidos na bibliografia. Trata-se, portanto, de um instrumento heurístico e não explicativo.  

Os “sapos” e “urubus” desde o século XIX e início do XX foram notados como 

centrais para a região de Santarém. Sabendo que essas figuras são partes constitutivas dos 

vasos de gargalo e que este se encontra disperso pelo Baixo Amazonas, é possível pensar que 

o compartilhamento da forma do vaso de gargalo indique que certas referências cosmológicas 

seguiam a vasilha.O argumento deste capítulo parte da crítica à perspectiva naturalista 

empregada na identificação das figurações na arqueologia do Baixo Amazonas, tendo em 

vista  complexidade das ontologias ameríndias conhecidas.  
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Figura 47. “Cabeça de abutre”. Extraído de Netto (1885:380). 

 

Naturalismo e mitologia 

 

As figurações zoomorfas e antropozoomorfas impulsionam nos estudos arqueológicos, 

em geral, o interesse pela identificação de que tipo animal se encontra representado ou sua 

relação com elementos de uma cosmologia antiga. A zoomorfia costuma a ser equacionada, 

em muitos trabalhos, a espécies naturais ou gêneros específicos. Ainda existe a possibilidade 

dos seres cujas formas não se adequam a modelos faunísticos conhecidos sejam convertidos 

em “estilizações” e “convencionalizações” ou a seres “míticos” ou “fantásticos” e, por vezes 

“imaginários” (WÁSSEN, 1934a;; LEGAST, 1982; REICHEL-DOLMATOFF, 1972; 

HODDER, 2006; WALDRON, 2011; ROSTAIN, 2014). A caracterização dos diversos seres 

figurados é muito complexa e depende dos contextos estudados, quais são os animais 

conhecidos para a região e do quão naturalista/realista o analista considera que as são as 

formas.  

A literatura arqueológica do Baixo Amazonas mais antiga lidou com os modelados 

zoomorfos da cerâmica Santarém como se fossem espécies naturais representadas, mas a 

preocupação com elementos míticos aparece desde muito cedo nas produções sobre a região. 

Henry Wássen (1934a) teve contato com o material coletado por Nimuendajú e tentou 

identificar a dispersão do motivo “sapo” na América do Sul. No início de seu artigo ele 

identifica o que se tem chamado de “urubu” neste trabalho como urubu-rei (Sarcoramphus 
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papa). O mesmo tinha feito Ladislau Netto (1885) em uma discussão sobre a arqueologia 

amazônica ainda no século XIX.  Wássen pretendia oferecer uma explicação para as 

figurações batraquiformes, mas não conseguiu relacionar o conhecimento de mitos 

ameríndios com o material. Em um artigo publicado em conjunto com o arquelógico, Wássen 

(1934b) elencou seis associações de batráquios com a subsistência e mitologias indígenas 

conhecidos: (1) fonte de alimento; (2) obtenção de veneno e ser mágico; (3) obtenção de 

chuva e fertilidade; (3) origem mítica do fogo; (4) totem; (5) som marcante do coachar; (6) 

papel na mitologia astronômica. Essa listagem apresenta ideias de uma antropologia social do 

começo do século XX e as marcas do conhecimento ínfimo sobre os povos ameríndios sul-

americanos. A posição de Wássen é interessante porque ele notou que existem várias 

possibilidades de relações entre o que ele identificou sem grandes explicações como “sapos” e 

como os ameríndios contemporâneos pensam a respeito de seres que poderiam equivaler a 

essas imagens.  

Em seu primeiro trabalho sobre a cerâmica Santarém, Helen Palmatary (1939) não fez 

muitos comentários sobre o que seriam os seres modelados. Em seu segundo livro sobre o 

tema, no entanto, a autora não apenas identifica os seres como também tece comentários a 

respeito deles em relação aos Tapajó. Em um momento de maior liberdade imaginativa 

escreveu a autora:  

The Tapajo seemed to have had a sense of humor and they liked to poke fun at the 

jacare. They loved the beautiful birds and the little wild dogs of their valley; they 

admired and feared the onca (jaguar); they were probably superstitious about the frog; 

they were on intimate terms with the monkey. They sensed the close relationship 

between man and other members of the animal kingdom and expressed it in certain 

dualistic figures. (PALMATARY, 1960: 27). 

Não há nenhuma discussão a respeito do que a autora chama de “senso de humor”, “amor” ou 

“supertição”, mas é evidente que se trata de uma visão extremamente naturalista das figuras. 

Em outra passagem a autora comenta que “The fauna of the valley supplied the inspiration for 

their art” (op. cit: 9). A autora sugere em relação aos “sapos” que eles poderiam ser uma 

representação de um sapo cururu (Rhinella marina). A associação se daria porque os cururus 

expelem uma toxina que a autora conecta erroneamente ao uso de flechas embebidas com 

veneno (curare) conhecido nas crônicas setecentistas sobre os Tapajó. Por causa da 

importância bélica, esses animais poderiam causar uma “appreciation, or even adoration, 

[that] would naturally have found expression in the arts of the area.” (op. cit: 55). 
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Figura 48. Sapo cururu (Rhinella marina). Extraído de <http://www.infoescola.com/anfibios/sapo-cururu/>  

Acesso em 03 de junho de 2016.  

 

O artigo de MacDonald (1972) já influenciado pelo estruturalismo lévi-straussiano e o 

maior número de fontes etnográficas tentou discutir o que poderiam ser as figuras presentes 

nos vasos de cariátides, vasos de gargalo e vasos de onça. MacDonald tentou sintetizar quais 

animais eram possíveis de identificar nesses vasos e quais suas posições. Apesar de ser uma 

análise feita apenas a partir de fotografias disponíveis em Palmatary (1960), MacDonald 

conseguiu explicitar muitos dos seres e suas relações nos vasos. A perspectiva naturalista das 

imagens ainda permanece, apesar da análise tratar os animais como personagens de narrativas 

míticas. A segunda parte do artigo dessa autora é uma tentativa de relacionar as vasilhas e os 

seres identificados com um mito, “O sol, o sapo e os paus de fogo” dos Warao, povo da costa 

caribenha da América do Sul de língua isolada que poderia ser classificada tanto como Karib 

como Arawak. A análise segue tentando relacionar os elementos narrativos com os seres que 

aparecem no vaso como o “jacaré”, o “urubu” e o “sapo”. Há um esforço em tentar relacionar 

os “jacarés” ao mundo inferior e os “urubus” ao superior e o que implicaria a substituição 

daquele por este nos vasos de gargalo, por exemplo. Apesar de não ser possível julgar qual é a 

adequação da interpretação de McDonald, seu exercício analítico mostra uma tentativa real de 

pensar as figurações como formas de ordenação cosmológica.  
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O interesse por “complexidade social” de Anna Roosevelt direcionou sua análise para 

aproximar as figuras zoomorfas e antropozoomorfas a uma preocupação com fontes 

alimentares e, mesmo com um caráter belicoso do “cacicado” tapajônico, na forma de grande 

predadores. A autora fala genericamente para os “cacicados amazônicos” que “Though 

animals are common, humans are usually larger, more central images. The human image may 

have become more important when intensive agriculture made labor and land valuable and 

their control a factor requiring ideological justification.” (ROOSEVELT, 1993). Roosevelt fez 

a mesma correlação que se faz no Oriente Próximo entre a o aumento do número de figuras 

antropomorfas, a redução de figuras zoomorfas e o aumento de estratificação social (cf. 

HODDER, 2006:205).  

Denise Gomes (2001, 2010) tentou correlacionar da mesma maneira que MacDonal 

dos vasos de cariátides e os vasos de gargalo a mitologias indígenas contemporâneas. Os 

vasos de cariátides, segundo a autora, poderiam ter em sua estrutura a do cosmos em três 

eixos verticais, como entre os Urubu Ka’apor, Araweté, Wajãpi. Não há nenhuma tentativa de 

relacionar os povos em questão e os Tapajó diretamente, como fez MacDonald com os 

Warao. As aves identificadas como “urubus-rei” na parte superior dos vasos de cariátides 

seriam uma indicação fundamental para sustentar a ideia que essa última camada seria a 

morada da ave responsável pela recepção dos mortos naquelas cosmologias.  Em relação aos 

vasos de gargalo, Gomes (2010:219) comenta que “possuem uma iconografia zoomorfa de 

caráter narrativo” e que “parecem recontar antigos mitos relativos à diferenciação das 

espécies”.  

Arie Boomert (2001) fez um levantamento parecido ao de Wássen com mitos e aves 

de rapina. A partir de um grande corpus etnográfico e arqueológico, ele tenta mostrar a 

centralidade das águias, urubus e urubus bicéfalos em mitos da América do Sul e cerâmicas 

amazônicas, guianenses e caribenhas, que vão desde a Saladoide até a Santarém. O argumento 

parte da existência de um amplo compartilhamento da divisão do cosmos em três camadas 

(subaquático, terreno e celestial) de noções transformacionais nas cosmologias ameríndias e 

de uma marcada oposição entre feminino e masculino, discutidos nas análises comparativas 

de Peter Roe (1982). Apesar o grande levantamento de mitos e materiais arqueológicos, o 

artigo não se atém as formas nem ao estatuto dos seres figurados. Além disso, incorre em 

grande generalismo sobre as aves de rapina nas mitologias, por causa das proporções das 

dimensões do empreendimento comparativo.  



152 

 

  Os textos mais recentes de Gomes (2009, 2010, 2012a) carregam grande influência 

das ideias em torno do perspectivismo ameríndio e do compartilhamento de concepções que 

deve alcançar os tempos pré-coloniais. A consideração do xamanismo como um elemento 

importante para a compreensão das figuras aparece desde os primeiros textos da autora sobre 

a cerâmica Santarém.  A relação com as figurações modeladas nos vasos, no entanto, continua 

semelhante à encontrada nos textos mais antigos, apesar de cada vez mais se buscar um fundo 

cosmológico para os animais. Pouco se discute sobre o que constitui as formas desses seres, 

sua semelhança com os modelos das espécies naturais conhecidos. Denise Gomes (2001) 

apresenta fotos de jacarés e macacos para sustentar a posição que os apliques-asas dos vasos 

de gargalo apresentam representações desses animais. Essa mesma autora consultou zoólogos 

para que eles identificassem quais espécies animais eram representadas (GOMES, 2002).  O 

resultado dessa análise foi um quadro com uma série de denominações populares de mais de 

uma dezena de espécies, mas nada é tratado sobre o que levaria a tais classificações. Uma 

solução para evitar fazer interpretações tão rígidas sobre a identidade dos seres figurados é o 

uso de palavras que sugerem maior neutralidade como “batraquiforme” e “crocodiliano”. Essa 

opção foi adotada por Guapindaia (1993), mas pouco foi discutido sobre quais elementos 

seriam característicos de batráquios ou de crocodilos. Os nomes “sapo” e “jacaré”, usados 

genericamente, têm o mesmo efeito dos termos que poderiam parecer mais neutros a 

princípio. 

Insatisfeito com a falta de discussões a partir das figurações de apliques na 

arqueologia do Baixo Amazonas, eu decidi procurar especialistas em Zoologia e 

comportamento animal no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG para poder discutir 

sobre as identificações, influenciado pela noção de “lógica do sensível” de Lévi-Strauss 

(2014a). Assim, pensei poder oferecer uma contribuição mais sólida sobre quais seriam os 

animais dos apliques cerâmicos. Minha tentativa foi frustrada pela falta de apelo que tal tarefa 

suscitou em estudantes e na maioria dos professores do ICB-UFMG e, principalmente, pelas 

características do próprio material cerâmico. Apenas o Dr. Flávio Rodrigues, especialista em 

ecologia de mamíferos, voluntariou-se a me ajudar no primeiro semestre de 2015. O professor 

visitou o Laboratório de Cerâmica do Museu de História Natural da UFMG, onde eu pude 

mostrá-lo a Coleção Aricy Curvello. Conversamos uma tarde inteira com a coleção cerâmica 

sobre a mesa e uma série de fotografias da Coleção da Casa de Cultura de Oriximiná.  O Dr. 

Flávio mostrou-se muito cético sobre quanto ele ou qualquer zoólogo poderia contribuir para 

a “taxonomia” daquelas figuras. Nossa conversa me fez perceber que o modelo natural não 
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poderia ser uma chave interpretativa suficiente para explicar as figurações que eu estava 

analisando. A ideia de “representação” em si mesma acaba mantendo as figurações como 

espécies naturais nos textos sobre arqueologia do Baixo Amazonas. É certo que a arqueologia 

pré-histórica só tem as classes taxonômicas naturais como modelo descritivo, mas considerar 

tais seres são os únicos modelos existentes e supor de antemão que deve sempre existir um 

modelo, parece pressupostos ariscados demais para um mundo indígena pretérito.  Muitas 

questões podem e devem ser colocadas antes de se questionar “qual animal é este?”. Tal 

questionamento pressupõe, por exemplo, que a arte deve representar a natureza, seguindo uma 

perspectiva moderna datada do século XVII (DESCOLA, 2012). A ontologia naturalista 

ocidental se estabeleceu nas análises de materiais arqueológicos, muitas vezes, sem que fosse 

considerada a possibilidade de não serem espécies naturais.  Antes de se questionar sobre qual 

é a adequação das figuras ao real, é preciso se perguntar o que poderia ser o real para quem 

criou as figuras.  A categoria animal pode ser adequada? As figuras têm relação com que é 

visto no ambiente e/ou em visões xamânicas?  

 

Animais e espíritos 

 

 As terras baixas da América do Sul são um contexto etnográfico onde parece claro que 

as figurações podem não ser apenas de espécies naturais e que o xamanismo é central para a 

constituição das imagens (LAGROU, 2007, 2013; BARCELOS NETO, 2008). Antes do 

problema das figurações em si, são as próprias categorias de seres existentes que entram em 

questão. A inexistência de parâmetros que permitam conectar o passado pré-colonial e o 

presente etnográfico reduz a discussão sobre categorias ameríndias a um extremo generalismo 

dentro da “arqueologia modernista”.  A conversão de contextos específicos em gerais para 

explicar formas de pensamento pretéritas incorre em muitos erros e explicações reducionistas, 

mesmo no diálogo com análises antropológicas que se pretendem mais amplas. A única forma 

de justificar tal intento é a necessidade de se deslocar do naturalismo ocidental e se aproximar 

de ideias que poderiam ajudar a explicar figuras feitas a partir de outras formas de compor 

mundos. Na Amazônia, isso parece especialmente possível porque, mesmo onde não se pode 

estabelecer uma ligação direta de materiais arqueológicos com povos indígenas 

contemporâneos, é  latente a ideia de uma história de longa duração na qual se desenvolveram 
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ideias compartilhadas num ampla área geográfica (GOMES, 2001; BOOMERT, 2001; 

BARRETO, 2008; NEVES, 2012).  

 As etnografias das terras baixas mostram a complexidade das categorias referentes aos 

tipos de seres no mundo e suas constantes transformações. Barcelos Neto (2008:29) comenta 

que não é possível isolar conceitualmente “os animais” dado que no mundo xinguano esses 

seres “não podem ser reduzidos a classes taxonômicas de seres estáveis e previsíveis”. O que 

se chama de animal é uma forma de ver o mundo, uma perspectiva, mostram os Wauja, no 

Alto Xingu.  Os tempos míticos para muitos coletivos americanos são marcados por um 

momento inicial em que animais também eram humanos e as formas corpóreas eram fluídas 

(ERIBON & LÉVI-STRAUSS, 2005; VIVEIROS DE CASTRO, 1986:224). Os animais 

atuais deixaram de ser vistos como humanos e tem uma forma fixa. Vigora a ideia de que 

muitos deles são compostos de “roupas” que envelopam almas humanas, visíveis apenas ao 

xamanismo. Além dos animais caçados pelos índios ainda existe outra categoria de seres 

chamados em português de “espíritos”. A diplomacia cósmica dos xamãs permite que eles 

sejam capazes de experimentar trocas de perspectivas e ver como os animais e espíritos veem 

a si mesmo (i.e. humanos). Também existe a possibilidade de não xamãs se metamorfosearem 

em não humanos, quando se come um alimento que não seja devidamente humano (sangue, 

por exemplo) ou responda ao chamado de alguém que apenas tem aparência humana. Há um 

profundo relacionalismo na constituição dos seres, ou seja, um ser só é o que ele é em relação 

a outro.  Esses são elementos do que Viveiros de Castro (1996, 2002b) denominou 

“perspectivismo ameríndio”. Uma das principais consequências do perspectivismo ameríndio 

é a de  que a animalidade não é o locus da Natureza e, sim, de uma humanidade 

compartilhada, na qual jaguares (ou tapires ou porcos do mato, etc.) veem a si mesmos como 

gente vivendo em aldeias e tomando caxiri. A oposição entre Natureza e Cultura tal qual 

enunciada no Ocidente moderno não se sustentam em mundos ameríndios.  

A etnologia costuma traduzir como “sobrenaturais” ou “espíritos” termos nativos para 

denominar uma série de potências visíveis a xamãs e invisíveis a maioria das pessoas. Não é 

válida, no entanto, a oposição entre corpo e espírito da teologia ocidental, ou seja, os espíritos 

são formas corpóreas, embora sejam invisíveis ou habitantes de terras que não se frequenta. 

Alguns espíritos ainda são chamados de “donos” ou “mestres” porque são responsáveis por 

algum animal de caça, planta, fruta, etc. O Jacaré é o dono dos peixes e o Urubu Bicéfalo é o 

dono das aves, segundo os Yawalapíti, por exemplo (VIVEIROS DE CASTRO, 2002a). 
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A forma dos espíritos é muito variada podendo ser zoomorfa, fitomorfa, antropomorfa 

ou antropozoomorfa.  A descrição de Barcelos Neto sobre os yerupoho, uma classe de 

espíritos segundo os Wauja, esclarece a relação formal entre os animais caçados nas matas e 

esses outros seres:  

Um dado yerupoho é um correspondente zooantropomorfo de uma dada espécie animal, e seu 

corpo é uma unidade formal singular e prototípica para aquela espécie. Assim, o jacaré tem 

pele muito áspera, boca alongada, dentes afiados e os olhos estufados porque o Jacaré também 

os tem: os yerupoho guardam as características prístinas e fundamentais das espécies animais, 

pois a anatomia atual deles corresponde a uma unidade subjetiva própria.  (BARCELOS 

NETO, 2008:79/ grifo no original).   

Não há uma relação de representação dos animais nos espíritos, como se os últimos fossem 

formas imaginadas a partir dos primeiros, mas ao contrário, os animais é que se conformam as 

características que compõem os espíritos. Os yerupoho mudam de forma apenas quando 

trocam de “roupa”. As “roupas” são criadas a partir da exterioridade de animais, plantas, 

artefatos domésticos e instrumentos musicais, e são usadas para recobrir a interioridade 

antorpomorfa ou zooantropomorfa dos yerupoho.  

 Os espíritos formam um conjunto de seres monstruosos, grandiosos, descomunais. O 

sufixo imë dos Wayana, por exemplo, indica as grandes proporções desses seres cujo nome 

tem sua raiz em animais epônimos, à maneira descrita para o yerupoho (VAN VELTHEM, 

2003:103-106). Os okoiwuimë, por exemplo, são serpentiformes gigantes repletos de 

“pinturas” e os wayanaimë são “gente monstruosa”.   Em um episódio narrado por Barcelos 

Neto (2008:70-71) sobre uma sucuri queimada acidentalmente, que depois foi identificada 

como um espírito, fica claro que sua condição está vinculada a uma visão xamânica posterior, 

bem como as “dimensões colossais” da cobra.  Viveiros de Castro (2002a) aponta para a 

existência de um conjunto de quatro sufixos modificadores na língua yawalapíti que marcam 

a existência de coisas como espirituais/ monstruosas (-kumã), autênticas/verdadeiras (-rurú), 

falsas/imperfeitas (-malú) e semelhantes (-mína). Esses modificadores são usados em 

diferentes contextos, sendo um deles o da qualificação dos seres do mundo em relação a seus 

modelos prototípicos. Esses modificadores têm equivalentes entre povos xinguanos como os 

Mehinaku,Wauja, Kalapalo e Kamayurá.  O autor identifica modificadores semelhantes na 

bibliografia também entre Kaxinawá e povos jê setentrionais, além de possíveis conexões 

com sufixos tupi-guarani e kisedjê. Para além da generalidade da associação de 

modificadores, a ideia de seres –kumã traduz a condição dos espíritos como aqueles que 
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excedem as características de um animal de caça(-rurú) em ferocidade e tamanho, 

acumulando ainda invisibilidade, monstruosidade, alteridade, espiritualidade e distância. As 

palavras com a adição do sufixo kumã tornam-se superlativas. Na construção das palavras 

existe a mesma ambiguidade e proximidade entre os grandes seres evidenciada no episódio da 

sucuri colossal e os espíritos: “kutípíra-kumã é a harpia, animal empírico, mas é também o 

urubu-bicéfalo, ave-espírito senhora do céu; kupáti-kumã é a pirarara, e também qualquer 

peixe sobrenatural; ayöma-kumã é tanto a girafa do zoológico carioca como o veado do mito.” 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2002a:31). O autor comenta que dentro do “sistema de 

identificadores” as noções de real e imaginário não fazem sentido: existem apenas coisas mais 

próximas ou distantes de um modelo prototípico.  

 Voltando a etnografia de Van Velthem (2003), os Wayana relatam que as anacondas 

(okoiwuimë) e os jaguares (kaikuimë) apresentam a possibilidade de oferecer a outros animais 

“individualidade através de seus nomes e aspectos morfológicos, além de suas potencialidades 

aterrorizantes e predatórias” (VAN VELTHEM, 2003:107). Assim, existem seres enquanto 

anaconda ou enquanto jaguar: kiapókoimë exemplifica a anaconda enquanto tucano com bico 

afilado e corpo repleto de penas e meri kaikuxin é o jaguar enquanto quatipuru, exibindo uma 

cauda enrolada à semelhança do roedor.  

 A fluída fronteira terminológica entre a harpia e urubu-bicéfalo, o compartilhamento 

de características morfológicas entre espíritos, humanos e animais atuais, as mudanças de 

“roupa”, a possibilidade da constituição de corpos enquanto outros deixam evidente que 

Esse mundo de transformações múltiplas torna opacos estudos classificatórios-taxonômicos da 

natureza. São as propriedades de transformação que devem ser levadas em conta. Assim, uma 

cobra pode ser apapaatai-iyajo (monstro), um espírito, um homem “vestido” nela, ou 

simplesmente uma cobra. Para todos os efeitos, as múltiplas possibilidades de se ser nos 

empurram para uma lógica de isto e aquilo e não de isto ou aquilo. Portanto, cobras não são 

apenas cobras, mas todos os entes do leque potencial que lhes cabe. (BARCELOS NETO, 

2008: 85-86) 

Os efeitos disso se efetivam nas figurações. As artes ameríndias conhecidas etnograficamente 

enfatizam as formas abstratas, que mais sugerem que mostram (LAGROU, 2013), mas os 

Wauja, por exemplo, fazem cerâmica com muitos apliques modelados zoomorfos e grandes 

mascaras rituais figurando espíritos. Barcelos Neto (2005) identificou formas animais 

identificáveis na cerâmica e inclusive apresenta um quadro de espécies figuradas. Nas 

máscaras, no entanto, o autor mostrou que as “máscaras pintadas parecem ser modelos de si 
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próprias” (BARCELOS NETO, 2008:228), sem obedecer a uma analogia entre morfologia 

animal ou vegetal. Van Velthem (2003) apontou como a relação entre jaguar e quatipuru se 

mantém muito estreita nos motivos da cestaria marchetada. A mesma autora em outro livro 

apresenta um catálogo iconográfico em que os motivos são marcados por uma dupla 

identificação; são, ao mesmo tempo, formas animais e de “entes sobrenaturais” (VAN 

VELTHEM, 1998).  

O conhecimento sobre os mundos tranformacionais ameríndios faz a arqueologia das 

terras baixas da América do Sul se questionar: 

[...] si les représentation d’être vivants sont frequentes dans l’art des premiers habitants de la 

région [Guayanes], comment les designer avec précision dans um monde où les personnages 

hybrides dominent la mythologie, les espirits combinent différents atributs zoomorphes, les 

chamanes modifient leur nature humaine et les ancêtres affectent um aspect em perpétuelle 

muation? (ROSTAIN, 2011:17) 

Não parece existir uma resposta para essa pergunta. O único modelo disponível, na ausência 

de fontes escritas e/ou orais, para a interpretação de figurações biomorfas em arqueologia é o 

das espécies naturais. A ideia implícita ou explícita de que a natureza é a única fonte de 

modelos para serem representados ou imaginados é tanto base quanto uma complicação às 

pesquisas. A crítica a partir do conhecimento etnográfico oferece a possibilidade da existência 

de muitos outros seres, mas não oferece soluções para a interpretação. Se os analistas não se 

renderem à tentação reducionista de “abordagens históricas diretas” entre povos sem nenhuma 

conexão histórica ou analogias grosseiras, resta a observação da composição dos corpos e 

sempre a dúvida sobre qual a condição da figura em questão. Essa “indefinição” ou 

“ambiguidade” poderia oferecer interpretações menos rígidas e mais complexas do que a 

naturalista no contexto amazônico.   

 

Controvérsia crocodiliana  

 

A identificação de “jacarés” nos vasos de gargalo variante 1 pode ser um caso de 

equívoco causado por pressupostos naturalistas no estudo das figurações em vasilhas no 

Baixo Amazonas. Essa classificação é resultante de um processo que vê na “estilização” uma 

forma de distorção do real. Se determinada forma não parece com o ser que se imagina, o 

motivo disso se encontra numa perversão da imagem da espécie natural. 
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 Nordenskiöld (1930:49) foi o primeiro a comentar sobre o que veio a ser chamado de 

“jacaré” nos vasos de gargalo. Para ele tais formas “são tão estilizadas que é impossível dizer 

o que elas representam”
41

.  Meggers (1948:163), em uma revisão da arqueologia amazônica, 

identifica como “cabeça estilizada de ave” o aplique-asa do vaso nº 39, apresentado por 

Palmatary (1939). Na época, essa última autora havia designado o aplique apenas como 

“cabeça zoomorfa”. Frederico Barata (1950:32-33) foi decisivo no processo de consolidação 

de identificação dos apliques como “cabeças de jacaré estilizadas”. Anos depois, Palmatary 

(1960), seguindo Barata, passou a usar a palavra em português “jacaré” para identificar os 

apliques-asa dos vasos da variante 1. A diferença entre as cabeças de jacaré e as “estilizações 

de grandes aves” emerge também nas descrições de Barata e foi repetida nos trabalhos que o 

sucederam, como Palmatary (1960), Guapindaia (1993) e Gomes (2002).  Essa diferença se 

reflete nas variantes 1 e 2 apresentadas no capítulo 2.  A identificação dos apliques da variante 

2 como “urubus-rei” aconteceu apenas com Gomes (2002), apesar dessa conexão ter sido feita 

a partir de apliques destacados desde o século XIX (NETTO, 1885). Antes de Gomes, 

Guapindaia (1993:37) matinha a ideia de que as grandes aves poderiam representar “mutum 

ou urubu-rei”. As possibilidades interpretativas decorrentes da substituição do “jacaré” pelo 

“urubu-rei” em alguns vasos de gargalo foram aventadas por MacDonald(1972) como 

passagens de oposições binárias do submundo aquático ao estrato celeste do cosmos.  

                                                           
41

  No original: “sont tellment stylisées, qu’il est impossible de dire ce qu’elle representent” 
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Figura 49. Jacaré-açu (Melanosuchus níger). Extraído de 

<https://animalcorner.co.uk/animals/black-caimans/>.Acesso em 02 de junho de 2016. 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 50. Cabeça de um jacaré-açu. Extraído de < http://crocodilian.com/cnhc/csp_mnig.htm>. 

Acessoem 02 de junho de 2016. 
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A defesa que MacDonald faz da classificação do aplique como “jacaré” em relação à 

de Betty Meggers, mostra que as “cabeças estilizadas” ainda podem ter uma identificação 

controversa. Apesar da bibliografia recente não ter se dirigido à questão, quando se observa a 

imagem de quaisquer espécies de jacarés amazônicos, como o jacaré-tinga (Caiman 

crocodilus) e o jacaré-açu (Melanosuchus niger), nota-se que as semelhanças com os apliques 

dos vasos de gargalo são muito aproximativas – uma “mandíbula” alongada e aberta e uma 

estrutura cartilaginosa sobre os olhos.  Pensando no “idioma da predação generalizada” dos 

ameríndios amazônicos para descrever as relações entre humanos e não humanos, o jacaré-açu 

poderia ser um importante modelo em potencial já que é um dos maiores predadores 

amazônico (MENGET, 1993). No entanto, levando a sério a perspectiva naturalista falta nos  

apliques “jacaré” os pronunciados dentes e narinas dos crocodilianos. Apenas no vaso 32 

narinas pronunciadas podem ser encontradas. É notável também que o modelo natural não 

enrola a mandíbula inferior à maneira do que se encontra em vasos como o nº 1, bem como 

não apresenta o par de pequenos cilindros abaixo da boca – que os “urubus” dos vasos nº 4 e 

21 também exibem. Além disso, existem apliques nas vasilhas Santarém que se adéquam 

melhor a imagem da espécie natural (GOMES, 2002: 201 e 209). A noção de “estilização” 

presente na classificação dos apliques da variante 1 como “jacarés” é  artifício que unifica 

rápido demais  uma realidade muito complexa.  

 

 

Figura 51. Vasilha da cerâmica Santarém (Coleção MAE-USP). Extraído de Gomes (2002: 201) 
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No capítulo 2, destacou-se a existência de filetes aplicados junto com as plaquetas que 

se situam perto dos “jacarés”/ “urubus” nos vasos de gargalo.  Os files aplicados circundam 

em “ômega” a cabeça e podem formar diferentes motivos até alcançar a plaqueta. O motivo 

para isso não foi enunciado, mas o leitor/a já pôde antever uma justificativa a partir da 

descrição do vaso 52: as plaquetas formam parte do corpo dos apliques junto com duas pernas 

abaixo da cabeça.  Esse elemento foi esquecido nos principais estudos da cerâmica Santarém, 

o que fez parecer que só havia cabeças nos vasos. Da mesma forma que o “urubu” da vasilha 

de Pomkuru, o ser modelado dos outros vasos exibe seu corpo com asas “emergindo” de 

paredes cerâmicas. Comparadas às plaquetas que fazem parte das asas dos vasos santarenos, 

percebe-se que estas têm uma forma próxima a das asas do urubu do vaso 52. A posição das 

pernas também é muito semelhante. Isso sugere que há uma transformação dos corpos dos 

apliques-asas santarenos para os do vaso nº 52 e os fragmentos identificados na Coleção 

Comissão Rondon/Barbosa de Faria. Todos os vasos de gargalo de Santarém das três 

variantes (com exceção do nº 32) que não tinham quebras na região dos apliques-asas 

apresentam uma configuração semelhante de corpo. Assim, se as cabeças de “urubus” e 

“jacarés” são diferentes, seus corpos são muito semelhantes
42

. Nos vasos em que há 

substituição das asas (plaquetas), como mostrado nas variações dos eixos de simetria do 

capítulo 2, os filetes podem se ligar às pernas, uma vez que não há asas, mas outros apliques.   

                                                           
42

 Há duas exceções: o vaso 33 cujo aplique apresenta um corpo igual ao do vaso 52 e o já mencionado vaso 32.   
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Figura 52. Visada do corpo do aplique, com as pernas e asas no vaso nº 4.  

 

Figura 53.  Visada do corpo do aplique com as pernas e  asa substituída por cobre  no vaso nº  45. 
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Além da inadequação ao modelo crocodiliano das espécies naturais e a presença das 

asas e pernas, quando a boca dos apliques chamados de “jacaré” se encontra fechada, como 

nos vasos nº 4 e nº 39, a forma que se tem é a de um bico curvo e não a mandíbula reta de 

jacaré. As bocas abertas podem sugerir bicos cuja parte superior curva é maior que a inferior, 

como se vê em araras (Figura 7-a/c).   Sabendo que esses apliques ocupam as mesmas 

posições nos vasos e somando essas relações entre as formas de corpo e cabeça, não parece 

imprudente sugerir que “jacarés” e “urubus” são transformações um dos outras. As cabeças 

modeladas exibem formas que se transformam umas nas outras. Os vários animais menores 

que aparecem sobre a boca do aplique-asa podem ser vistos como uma contínua gradação 

entre vários seres figurados (“cachorros do mato”, “macacos”, “aves” e “figuras duais”) e a 

narina/carúncula/zoomorfo dos “urubus” destacados ou do vaso 33 e 52, que sugerem a forma 

de um zoomorfo. Os “espinhos” (cones) que aprecem nos bicos dos vasos da variante 3 

também podem ser pensados nesse mesmo sentido. Não existe uma separação entre as 

“cabeças de jacaré estilizadas” e a “estilização das grandes aves”.  A identificação dos 

apliques da variante 1 como forma crocodiliana é equivocada em quase todos os casos, com 

exceção do vaso 32.  
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Figura 54. Corpos de apliques-asas dos vasos de gargalo: a) vaso n° 2; b) vaso nº  42; vaso n° 43; vaso nº 48; 

vaso nº 4; e) vaso nº 52;  f) fragmento nº23.664 da coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon; g) fragmento nº 

22.510 da coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon. Os desenhos a, b, c e d apresentam uma distorção no 

filete quando este circunda a cabeça do aplique e segue a forma cilíndrica dela. 
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Figura 55. Transformações das cabeças dos apliques-asas: a) vaso n° 42; b) vaso nº 24; c) vaso n° 31, extraído 

de Gomes( 2001:150); d) vaso nº 39; e) vaso nº 4; f) vaso nº 12; g) vaso nº 21; vaso nº 33.  

 

Os apliques da variante 1 são aviformes  tanto considerando o corpo quanto as 

cabeças, mas o vaso 32 não permite excluir completamente a interpretação que tem se 

perpetuado por décadas. Não é possível simplesmente dizer que não se trata de um jacaré e, 

sim, de uma ave. Se a ideia de “jacaré” não é válida para nenhum outro vaso de gargalo, mas 

ainda pode ser válida para um deles e muitos pesquisadores investiram na maior generalização 

dessa possibilidade, é possível que a morfologia dos seres figurados possa capturar elementos 

crocodilianos. Camila Jácome e Igor Rodrigues (comunicação pessoal, 2013), em um estudo 

ainda no prelo, discutiram junto com caçadores Wai Wai sobre que seres seriam os apliques 

da Coleção da Casa de Cultura de Oriximiná. Os apêndices considerados neste trabalho como 

“urubus” foram diferenciados pelos indígenas entre kwacinama (urubu) e watwaymo (jacaré 
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grande).  O que diferencia em termos gerais os primeiros dos segundos são apenas as narinas 

mais pronunciadas dos “jacarés grandes”. Esse curioso encontro entre antigas classificações 

ocidentais e as indígenas, uma sem nenhum compromisso com a outra e contradizendo a 

expectativa dos pesquisadores, mostra impossibilidade de se estabilizar a identidade dos 

apliques e reforça a ideia que pode existir um continuum entre jacaré e urubu – a propósito, 

dois grandes predadores. Não parece possível, no entanto, reduzir nenhuma das figurações a 

animais como se as figuras fossem os jacarés vistos cotidianamente nos rios ou os urubus-rei 

nos ares. Se essa complexidade na identificação existe, é porque as figurações pertencem a 

categorias de seres que não se adéquam ao repertório naturalista.  

 

Figura 56. “Urubu” da Coleção da Casa de Cultura de Oriximiná.  O ser zoomorfo sobre o bico, que 

também forma a narina, é muito pronunciado nessa peça, exibindo cabeça, tronco e cauda. Foto: Igor 

Rodrigues.  

 

Seres cerâmicos, compósitos e descomunais 

 

 Uma das principais características dos apliques-asas dos vasos de gargalo variante 1 e 

alguns da variante 2 é a presença de seres muito menores em escala sobre os bicos. Essa 
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diferença de tamanho sugere que relacionalmente as cabeças são gigantescas
43

. Somado a 

ausência de um modelo “natural” para os apliques, parece possível supor que se tratava de 

algo que, talvez, aproxime-se dos “espíritos” que povoam os mundos indígenas. Os “sapos” e 

“urubus” conhecidos nas duas margens do Baixo Amazonas também não são representações 

de modelos naturais, mas podem ser pensados como tipos de seres específicos. Não é possível 

realizar uma discussão detalhada das características desses apliques dada as grandes 

dimensões que este trabalho tomou e as múltiplas questões levantadas.   

 

 

Figura 57. Urubu-rei (Sarcoramphus papa). Extraído de <http://defensoresdanatureza.com.br/voce-ja-conhece-

o-urubu-rei-brasileiro.html> Acesso em 03 de junho de 2016. 

 

Os “urubus” na forma compartilhada pela região do rio Tapajós, Lago Grande de Vila 

Franca e rio Trombetas são tantos figuras que sugerem uma associação com um animal 

específico ao mesmo tempo em que seus atributos indicam sua natureza compósita.  Os 

urubus-rei (Sarcoramphus papa) apresentam em sua cabeça uma área circular vermelha sem 

penas envolta por pele enrugada. Sugerindo essa mesma região da cabeça do urubu-rei, há nos 

apliques filetes ponteado aplicados em “ômega” sugerindo o corpo de um batraquiforme ou os 

mostrando, um par de “antenas” pode fazer as vezes de olhos de sapos. Sobre os bicos há um 

elemento que forma uma carúncula ou narina como também sugere ou mostra um pequeno ser 

(Figura 8). Esse ser pode ser a forma transformada, quase absorvida pelo bico, dos muitos 

                                                           
43

 Não é possível excluir a possibilidade de que a cabeça tenha tamanho “natural” e os outros seres 

sejam minúsculos.  
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zoomorfos que aparecem nos vasos de gargalo da variante 1.  O bico curvado das cabeças de 

“urubus” parece ser o melhor elemento para lembrar grandes predadores do ar, como harpias 

ou urubus-rei. Entre as espécies de aves amazônicas citadas no levantamento de Boomert 

(2001), o Sarcoramphus papa parece ser a que mais se aproxima da forma desses apliques. A 

presença de uma semiesfera abaixo de negativos de cabeça nos fragmentos de corpo de 

“urubu” deve indicar um papo pronunciado que apenas aqueles animais possuem. O 

levantamento de Boomert deixa clara a ampla dispersão nos mitos amazônicos e guianenses 

da figura do Urubu-rei, o que pode indicar que a figura encontrada pode fazer parte de um 

complexo mítico antigo. Entre os Wayana, existem escarificações com um desenho de urubu-

rei para transmitir sua potência predatória aos guerreiros (VAN VELTHEM, 2003). Os 

urubus-rei ainda são famosos por agirem sozinhos e serem os primeiros a romperam uma 

carcaça por causa de seu resistente bico.  Além disso, as cores marcantes desse animal, 

vermelho e amarelo, foram identificadas como vestígios de pintura em dois fragmentos que 

sugerem seu corpo na Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon.  

 

 

Figura 58. Cabeças de “urubus” que exibem elementos que mostram ou sugerem batraquiformes: a) Coleção da Casa 

de Cultura de Oriximiná. Foto: Camila Jácome; b, c, d, e Coleção Barbosa de Faria Comissão Rondon.  

Os “sapos”, por sua vez, não apresentam elementos que sugerem outros seres, à 

exceção de uma peça da Coleção de Idelza (Conuri, Lago Sapucuá), cuja forma da cabeça 

lembra a de um jacaré. A morfologia marcante de todos esses apliques, em todo o caso, 

causou estranhamento desde Nordenskiöld (1930) e Wássen (1934a). A separação da cabeça 
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do tronco (ou corpo) não é uma característica presente a princípio em anuros. Quando se 

observa um sapo cururu, por exemplo, é possível notar a sugestão de uma divisão entre corpo 

e cabeça, mas as modelagens não indicam a forma dessa espécie.  Os apliques poderiam 

lembrar besouros por causa da separação corpo/cabeça (como no Macrodontia cervicornis), 

mas não se conhece besouro de quatro patas e com patas traseiras fletidas e narinas 

pronunciadas.  Essas características aproximam a figura cerâmica dos muiraquitãs que 

também têm cabeça triangular separada do corpo e patas traseiras fletidas. Essas 

características sugerem que essas figuras podem ser modelos delas mesmas e não meras 

“estilizações”. Os vários tipos de narinas e as diferentes incisões na cabeça e no corpo de 

“sapos” muito parecidos reforçam a ideia que esses seres não são figuras de modelos 

“naturais”.   

 

Figura 59. “Sapos” e muiraquitã: a) Coleção da Casa de Cultura de Oriximiná; b) Coleção Babosa de 

Faria/Comissão Rondon; c) Peça com cabeça semelhante a de um jacaré (Coleção Idelza, Conuri); d) Coleção 

Idelza, Conuri; Muiraquitã (Museu Nacional da UFRJ).  
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Não apenas os apliques-asas, mas o próprio vaso pode ser visto como um 

antropomorfo composto de outros seres que, por sua vez, também são compostos de outros.  

O gargalo pode ser pensado como uma espécie de “chapéu”, que cobre a base do gargalo com 

uma cara antropomorfa, os apliques-asas formam os braços e no tronco se encontra a forma de 

uma fruta, no pedestal pode haver uma cara antropomorfa ou outros seres sustentando esse 

corpo. A noção de “objeto distribuído” discutida no capítulo 2, nesse caso, se aproxima ainda 

mais da “pessoa fractal”, dado que os próprios vasos assumem uma forma que existe como 

parte de outras. Nem todos os vasos de gargalo, no entanto, apresentam caras antropomorfas, 

mas talvez, a própria forma arredondada da base do gargalo possa indicar a antropomorfia. No 

caso dos dois vasos conhecidos para a região do rio Trombetas (51 e 52), a antropomorfia 

parece desaparecer por completo, dado que as bases de gargalo não apresentam face humana 

nem a forma arredonda. No vaso de Pomkuru (52) os filetes ponteados que formam o 

“ômega”, que sugerem batraquiformes em prováveis fragmentos de vaso de gargalo, 

predominam na peça. É preciso conhecer mais exemplares da margem esquerda do Baixo 

Amazonas para estabelecer comparações.  

 Em termos gerais, no entanto, permanece a questão se estes seres eram reconhecidos 

da mesma forma em todo o Baixo Amazonas. Se tiver sido assim, teria existido mais do que o 

compartilhamento da forma de um vaso, mas de elementos propriamente cosmológicos, cuja 

centralidade, pode ser vista na frequência que esses apliques aparecem nas coleções.  
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                                          CONCLUSÃO 

 

  A problemática desta monografia se desenvolveu a partir da proporção relativamente 

alta de dois tipos de apliques zoomorfos considerados tipicamente pertencentes ao “estilo” 

Santarém, em coleções do “estilo” Konduri. Os estudos arqueológicos no Baixo Amazonas, 

desde o início do século passado até os mais recentes, sugerem que existe uma “combinação”, 

“integração” ou “influência” entre os materiais desses dois “estilos”. Com exceção da 

classificação realizada por Denise Gomes (2002), na qual a autora diferencia os estilos 

Santarém e Konduri da “Influência Santarém” e da “Influência Konduri”, nenhuma outra 

tentativa foi feita para destacar a associação que existe entre as duas cerâmicas. A noção de 

“influência” apresentada por Gomes é mais tipológica que explicativa, uma vez que se baseia 

na oposição entre os elementos “decorativos” e os antiplásticos. Essa tentativa de 

classificação ressoa as próprias limitações das análises de coleções museológicas, que 

precisam diferenciar o que foi reunido como um conjunto homogêneo. A autora em seus 

trabalhos seguintes não manteve o uso da noção de “influência” e nenhum outro pesquisador 

seguiu essa proposta de classificação.  

A predominância dos apliques em forma de “sapos” e “urubus” nas coleções não 

sugere apenas um quadro de pequenas trocas de objetos.  Essas peças não podem ser 

reduzidas à antiga noção de “intrusão” ou mesmo a de trade pieces. Os “sapos” e “urubus” 

são constitutivos da cerâmica Konduri, da mesma forma que da Santarém. Essas modelagens, 

além disso, são muito parecidas às encontradas nos vasos de gargalo, considerados uma das 

formas mais características desta última cerâmica. A existência de dois vasos de gargalo 

quase inteiros, encontrados em afluentes do alto curso do rio Trombetas, permitiu identificar 

uma série de outros fragmentos como potenciais partes de vasos de gargalo.  A noção de 

transformação em Lévi-Strauss e Alfred Gell, somada às de diferença e repetição em Gabriel 

Tarde, direcionaram a análise no sentido de pensar os vasos como feixes de relações em 

constante variação. Com isso foi possível deslocar a discussão das variadas formas dos vasos 

de gargalo encontrados em Santarém e as vasilhas sem procedência e chegar às vasilhas da 

“área Konduri” e a potenciais fragmentos. Mais do que simplesmente premissas da contínua 

variação, tais conceitos permitiram conectar fragmentos que apresentam elementos diferentes 

dos identificados nos vasos inteiros conhecidos, mas que continuam exibindo “invariantes em 
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transformação”. Por mais que as discussões das páginas precedentes não demonstrem que os 

fragmentos identificados sejam todos eles partes de vasos de gargalo, essa pode ser a 

explicação mais parcimoniosa, tendo em vista que foi possível identificar prováveis 

fragmentos para todas as partes da estrutura do vaso de gargalo.  

O vaso de gargalo e sua distribuição é um elemento central para a construção das 

narrativas arqueológicas sobre o Baixo Amazonas. Denise Gomes (2002:160) sugeriu a 

possibilidade de que existiria um “estilo Santarém-Aldeia, que possivelmente estaria sendo 

copiado por outras comunidades do Baixo Amazonas”. Um dos elementos usados para 

sustentar essa interpretação foi a variação dos vasos de gargalo em termos de tratamento de 

superfície, número de figurações e tipos de elementos antiplásticos. Considerando a coleção 

reunida por Nimuendajú e as outras fontes conhecidas, fica claro que na área da atual 

Santarém existem elementos dos vasos de gargalo que só se desenvolveram lá, como certa 

técnica de manufatura dos “sapos” e a morfologia das figuras que vêm sendo chamadas de 

“jacarés” pela literatura arqueológica. O “estilo Santarém-Aldeia” existe tanto em relação aos 

vasos de gargalo quanto a outras vasilhas, como mostrou Gomes.  Pode-se discutir a premissa 

de que o sítio Aldeia seria uma espécie de centro irradiador das artes cerâmicas dentro do 

expansionismo de um cacicado. Apesar da grande importância que a área de Santarém pode 

ter tido, dado suas dimensões e provável densidade populacional, a proposta da autora pode 

ser invertida. Se a cerâmica encontrada na cidade de Santarém tem elementos únicos, qual 

seria o motivo considerá-la a fonte de formas cerâmicas?  O sítio Aldeia (e Porto) poderia ser 

uma área em que as variações de ideias amplamente compartilhadas no Baixo Amazonas se 

intensificaram. O maior número de pessoas em contato contínuo poderia acelerar o processo 

de diferenciação. Também é tentador pensar que Aldeia e Porto, que formam um dos maiores 

sítios arqueológicos conhecidos na Amazônia indígena, fossem um lugar de confluência de 

pessoas, objetos e ideias provenientes de lugares muito distintos. Em outras palavras, um nó 

de amplas redes de relações.  

As redes de relações conhecidas etnograficamente, mais do que meras redes de troca 

de objetos, são espaços de produção ontológica de si e dos outros a partir da circulação das 

pessoas, dos saberes, das coisas e dos “espíritos”. As fontes históricas mostram que essas 

redes foram se transformando ao longo do tempo, sendo que na época dos primeiros cronistas, 

a amplitude delas parecia conectar toda a calha do Amazonas e a região das Guianas a outros 

lugares (PORRO, 1996). A ideia de um complexo “espaço político de comunicação social e 
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ideológica” apresentada por Dreyfus (1993:24) pode e deve ser considerada para a região do 

rio Trombetas, uma provável via fluvial de conexão da bacia Amazônica com as Guianas. A 

proposta dessa autora, desenvolvida a partir análise das fontes etno-históricas, apresenta uma 

forma de interação baseada na troca de dádivas e, por isso, pode ter um rendimento analítico 

maior no Baixo Amazonas do que as ideias de dominação e “complexidade social”.  

   Os muiraquitãs há muito tempo vêm sendo considerados parte das redes de interação 

conhecidas historicamente e que a arqueologia mostrou ter uma profundidade temporal pré-

colonial (BOOMERT, 1987; BARRETO, 2010). Os Tapajó históricos foram, provavelmente, 

um dos produtores desses amuletos de pedra verde e o Baixo Amazonas como uma todo é a 

área onde mais se conhece exemplares desses artefatos. As crônicas discutidas no capítulo 1 

deixam claro como as trocas de objetos, como muiraquitãs e cerâmica, era um aspecto a se 

destacar na vida dos diversos coletivos que viviam entre as margens do Lago Grande de Vila 

Franca e nas desembocaduras dos rios Tapajós, Trombetas e Nhamundá. A margem esquerda 

e a margem direita do Baixo Amazonas podem ter sido povoadas por muitos povos distintos, 

não só Conduri e Tapajó, a julgar pelas crônicas. Mesmo que a cerâmica seja muito 

semelhante entre si, isso não equivale a uma da unidade sociológica, a relação entre cultura 

material, língua e modos de vida não pode ser tomada como direta, como a arqueologia 

aprendeu ao longo do tempo. As informações arqueológicas para o Baixo Tapajós mostram 

que existiam cerâmicas distintas como a Arapium definida por Nimuendajú (2004) e a de 

Parauá descrita por Gomes (2008). Com o aumento das pesquisas arqueológicas na região do 

rio Trombetas é provável que se encontre cerâmicas distintas e contemporâneas à produção 

das Konduri e Santarém. No rio Mapuera, afluente do alto curso desse rio, o Projeto Norte 

Amazônico começa a mostrar que havia uma cerâmica diferente datada dos últimos séculos 

antes da invasão (JÁCOME, 2011).  

 Esta monografia apresenta limitantes que minimizam seus resultados nos termos frente 

à amplitude do Baixo Amazonas. O primeiro deles é enfrentado por todas as análises de 

coleções museológicas, que é a falta de informações sobre o contexto em que as peças foram 

encontradas. O quadro geral desse trabalho é ainda melhor do que de muitas outras análises de 

coleção porque muitas peças possuíam algumas informações de procedência. A expedição de 

Barbosa de Faria apesar de não ter realizado registros do contexto, anotou o nome das 

comunidades no qual as peças foram coletadas, que, em geral, é uma grande terra preta, como 

a de Ajará e Cocal, no Lago Sapucuá. A compilação das observações e os desenhos das peças 
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coletadas por Nimuendajú com a comunidade de procedência ofereceu um quadro 

geograficamente amplo junto com os dados da Coleção Barbosa de Faria/Comissão Rondon. 

Também é preciso considerar que parte das observações feitas ao longo do texto sobre os 

materiais baseou-se unicamente em fotos e/ou desenhos, impedindo de que se tenha uma 

melhor compreensão dos componentes dos vasos ou dos fragmentos. Além disso, houve 

pouca análise com contato direto com peças provenientes da “área Santarém”, uma vez que 

foram analisados apenas os vasos de gargalo inteiros ou fragmentados no Museu Nacional da 

UFRJ. Outro problema é o pouco conhecimento da cerâmica Konduri e suas variações, além 

da quase ausência de publicações sobre a área do Lago Grande de Vila Franca, uma área de 

fronteira entre os “estilos” Santarém e Konduri. Não foi possível dizer ao certo, por exemplo, 

o que a grande quantidade de bolota de argila poderia indicar no caso dos apliques 

considerados como potenciais fragmentos de vasos de gargalo na “região Konduri”. Os 

resultados apresentados nas páginas precedentes exigem a comparação com um número muito 

maior de dados. 

  

Se apesar das limitações desta monografia, ainda é possível considerar que a forma do 

vaso de gargalo era compartilhada no Baixo Amazonas, então, essa pesquisa terá cumprido 

seu objetivo de mostrar a existência de elementos que sugerem uma rede de relações marcada 

por interações materiais e cosmológicas. O vaso de gargalo não é mais um vaso característico 

somente da cerâmica Santarém, mas uma vasilha que está entre Konduri e Santarém. A 

presença dos vasos de gargalo em todo o Baixo Amazonas, numa área de milhares de 

quilômetros quadrados, ás vezes separada pelo rio Amazonas, sugere que pessoas de todos 

esses lugares poderiam reconhecer a figura dos “urubus” e “sapos” (da mesma maneira?). As 

modelagens analisadas nas páginas precedentes são muito semelhantes numa área que vai 

desde o alto curso do rio Trombetas até o Baixo Tapajós. Esse fato faz emergir questões que o 

atual estágio do conhecimento não permite responder, como: Os vasos de gargalo estariam 

sendo usados da mesma forma em todos os lugares? As figuras modeladas seriam seres 

míticos parte de um ritual amplamente compartilhado?  As pesquisas futuras poderão partir 

das propostas do compartilhamento do vaso de gargalo para continuar pensando nas 

interações entre os/as oleiros/as das duas margens do Baixo Amazonas.   
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ANEXO 1 

 Nº Sítio Localidade Rio Coleção Instituição  Nº de 
tombo 

Ref. Bibliográfica Integridade 

1 Aldeia Santarém Tapajós Robert Brown/Brasil 
Central 

Sem 
dados 

S/N B.,1950:30 Inteiro 

2 Aldeia Santarém Tapajós Robert Brown/Brasil 
Central/Amazônia 

MN 78.915 B, 1950:31 Inteiro 

3 Aldeia Santarém Tapajós Robert Brown/Brasil 
Central 

Sem 
dados 

S/N B., 1950:32; P., 1960: pr 33a Inteiro 

4 Aldeia Santarém Tapajós Robert Brown/Brasil 
Central/Amazônia 

MN 61.022 B, 1950:9 Inteiro 

5  Santarém Tapajós Robert Brown/Brasil 
Central 

Sem 
dados 

S/N B.,1950: 35; P. 1960:pr 39a Inteiro 

6  Santarém Tapajós Robert Brown/Brasil 
Central/Amazônia 

MN 61.027 B.,1950:36 Inteiro 

7  Santarém Tapajós Carlos Liebold Sem 
dados 

S/N P., 1960: pr 32b Inteiro 

8  Santarém Tapajós Heye Foundation NMAI S/N P., 1960:pr 32c Fragmentado 

9  Santarém Tapajós John Mayer PM 34-25-
156 

P., 1939:12; P., 1960:pr 36a Inteiro 

10  Santarém Tapajós John Mayer PM 34-25-
185 

P., 1939:12;P., 1960:pr 36b Fragmentado 

11  Santarém Tapajós John Mayer PM L-109-5 P., 1939:12;P., 1960: pr 36c Inteiro 

12 Aldeia Santarém Tapajós Frederico Barata MPEG 394 B., 1953, fig 17; P., 1960:pr 28b; Gua., 1993: 
164 

Inteiro 

13     MAE-USP 71/7.168 Go.,2002:200 Fragmentado 

14 Aldeia (Av. Rui 
Barbosa) 

Santarém Tapajós Frederico Barata MPEG 376 P., 1960:pr 33a; Gua.,1993:38 Inteiro 

15 Aldeia Santarém Tapajós Frederico Barata MPEG 374 B., 1953:64; P., 1960:pr.33c;Gua.,1993:37 Inteiro 

16  Santarém Tapajós Frederico Barata MPEG 373 B., 1953, Fig. 62; P., 1960:pr 34d; Gua.,1993: 
40 

Inteiro 

17  Santarém Tapajós Frederico Barata MPEG 381 Gua.,1993:41 Inteiro 

18 Aldeia Santarém Tapajós Frederico Barata MPEG 379 B., 1953:fig. 3; Gua.,1993:42 Inteiro 

19 Aldeia Santarém Tapajós Frederico Barata MPEG 378 B., 1953, fig.63; Gua.,1993:43 Inteiro 

20  Santarém Tapajós Frederico Barata MPEG 383 Gua.,1993:45 Fragmentado 



21  Monte 
Alegre 

Tapajós Frederico Barata MPEG 380 B., 1950:33; B., 1953: fig.26; P., 1960:pr 34c, 
e; Gua.,1993:46 

Inteiro 

22 Aldeia Santarém Tapajós Frederico Barata MPEG 382 B., 1953:fig. 27; Gua.,1993:56 Fragmentado 

23 Aldeia (Av. Rui 
Barbosa) 

Santarém Tapajós Frederico Barata MPEG 377 P., 1960: pr 34 a,b; Gua.,1993:57 Inteiro 

24  Santarém Tapajós Frederico Barata MPEG 375 B., 1953:25; P., 1960: pr 33b; Gua.,1993:163; 
Go.,2001:149 

Intero 

25 - - - - - - - - 

26     MAE-USP 71/7.162 Go., 2002:188 Fragmentado 

27     MAE-USP 71/7.159 Go., 2002:189 Fragmentado 

28     MAE-USP 71/7.160 Go., 2002:190 Fragmentado 

29     MAE-USP 71/7.161 Go., 2002:191 Fragmentado 

30     MAE-USP S/N Go., 2002:192 Fragmentado 

31     MAE-USP S/N Go., 2002:193 Fragmentado 

32     MAE-USP S/N Go., 2002:194 Fragmentado 

33     MAE-USP S/N Go., 2002:195 Fragmentado 

34     MAE-USP 71/7.161 Go., 2002:196 Fragmentado 

35     MAE-USP 71/7.164 Go., 2002:197 Fragmentado 

36     MAE-USP 71/7.165 Go., 2002:198 Inteiro 

37     MAE-USP 71/7.166 Go., 2002:199 Inteiro 

38  Santarém Tapajós Museu Goeldi MPEG S/N B.,1950:34; P., 1960:pr 29a Inteiro 

39  Santarém Tapajós Curt Nimuendajú MCM S/N No., 1930:pr 24; P., 1960:pr 35a; Ni., 2004:pr 
192 

Fragmentado 

40  Santarém Tapajós Curt Nimuendajú MCM S/N No., 1930:pr 25a; P., 1960:pr 35c; Ni., 
2004:pr 193 

Fragmentado 

41  Santarém Tapajós Curt Nimuendajú MCM S/N No., 1930:pr 25b; P., 1960:pr 35 d; Ni. 
2004:pr 194 

Fragmentado 

42    Valentim Bouças MN 31.708  Fragmentado 

43 Aldeia (Usina 
elétrica) 

Santarém  Valentim Bouças MN 31.709 B., 1950: capa e frontispício Inteiro 

44    Amazônia MN 61.023  Fragmentado 

45    Amazônia MN 61.024  Fragmentado 

46    Amazônia MN 61.025  Fragmentado 

47    Fundação Brasil 
Central/Amazônia 

MN 61.026  Fragmentado 



48    Amazônia MN 61.028  Inteiro 

49  Santarém Tapajós João Fona CCJF S/N  Inteiro 

50    Frederico Barata Sem 
dados 

S/N P.,1960:pr 26c Fragmentado 

51  Aldeia 
Pomkuru 

Mapuera   S/N  Inteiro 

52   Acapu Museu Goeldi MPEG S/N Ni. 2004:128 Fragmentado 

 

 

Abreviações de referência bibliográfica: 

 

B., 1950 = BARATA, 1950 

B., 1953 = BARATA, 1953 

Go., 2001 = GOMES, 2001 

Go., 2002 = GOMES, 2002 

Gua., 1993 = GUAPINDAIA, 1993 

Ni., 2004 = NIMUENDAJÚ, 2004 

No., = NORDENSKIÖLD, 1930 

P.,1960 = PALAMATARY, 1960 

 

 

 

 

 

Abreviações de instituições: 

 

MN = Museu Nacional da UFRJ 

MPEG = Museu Paraense Emílio Goeldi 

MCM = Museu da Cultura Mundial (em sueco Världskulturmusee)  

MAE-USP = Museu de Arqueologia e Etnologia da USP 

PM = Penn Museum  

NMAI = National Museum of American Indian  

CCJF = Centro Cultura “João Fona” 


