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                                                  RESUMO 

 

Este trabalho procura analisar os fragmentos cerâmicos coletados em superfície do 

sítio Florestal II, localizado no município de Itueta (MG). Como tal, será descrito 

neste trabalho brevemente sobre a tradição Tupiguarani a partir de pesquisadores, 

assim como, a descoberta do sítio Florestal II e as escavações realizadas e os 

estudos já publicados. Busca-se relatar toda a análise realizada em laboratório, 

procurando compreender o máximo de atributo que cada fragmento poderia 

oferecer. Como se verá ao longo do trabalho, o material coletado da superfície 

dialoga com o material estudado das escavações denominados de concentrações 

(sendo as prováveis casas), podendo esse material coletado ser uma extensão da 

tralha doméstica ou até mesmo lixeiras. Pretende-se analisar, assim, a partir dos 

resultados obtidos de nossa amostra, conjuntamente com o material das 

concentrações, como seria uma possível organização da espacialidade física e 

social do sítio Florestal II. 

 

Palavras-chave: Análise cerâmica, sítio Florestal II, espacialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                 ABSTRACT 

 

This paper intends to analyze the ceramic fragments collected on the surface of the 

Florestal II site, located in the municipality of Itueta (MG). As such, it will be 

described in this work briefly about the Tupiguarani tradition from researchers, as 

well as the discovery of the Forestal II site and the excavations and studies already 

published. It is sought to report all the analysis performed in the laboratory, trying to 

understand the maximum attribute that each fragment could offer. As will be seen 

throughout the work, the collected material of the surface dialogues with the studied 

material of the excavations denominated of concentrations (being the probable 

houses), being able that this collected material is an extension of the domestic 

treasure or even garbage dumps. It is intended to analyze, from the results obtained 

from our sample, together with the material of the concentrations, as it would be a 

possible organization of the physical and social spatiality of the Florestal II site. 

 

Key words: Ceramic analysis, Florestal II site, spatiality 
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INTRODUÇÃO  

 

"O essencial é não perder a orientação." (José Arcadio Buendía. 

Cem anos de solidão – Gabriel García Márques) 

 

Ao entrarmos na Universidade, logo adquirimos a camisa do curso, 

contamos a todos que somos arqueólogos/antropólogos (isso no primeiro 

semestre), por causa disso, somos comparados a personagens de filmes. Você 

será como o Indiana Jones, com seu chicote e chapéu em busca de tesouros 

perdidos. Em meu caso, por ser mulher, sou comparada a Lara Croft, personagem 

de videogame e do filme Tomb Raider, enfrentando diversos perigos.  

Mas, o que faz um arqueólogo? Será que as expectativas antes do curso são 

atendidas quando chegamos no término e pegamos nosso diploma? Será que 

descobrimos de fato tesouros ou só apenas pedaços de cerâmicas, lítico lascado, 

pinturas na parede. O que estamos buscamos? 

 Segundo Mariana Cabral e João Saldanha fazemos arqueologia: 

“Porque o patrimônio é importante para nossa história, porque a história é importante, 

porque nos dá sentidos de pertencimento, porque nos dá a dimensão das relações 

históricas entre os vários agentes. Enfim, é o discurso em voga, mas é também – e às 

vezes nós podemos esquecer disso – o nosso discurso, não o discurso deles, dos 

outros.” (CABRAL, SALDANHA, 2009: 224) 

 

Ou seja, a arqueologia busca contar a história do outro a partir da nossa 

interpretação, e por causa disso não podemos esquecer que, nunca saberemos 

mais que o próprio narrador, sendo ele pessoa ou vestígio. 

Os objetos e as pessoas estão interagindo conosco nas nossas práticas, o tempo todo. 

Para não domesticá-los, para que eles não percam a essência que torna essa relação 

conosco muito mais interessante (que é a diferença), o caminho pode ser a simetria. É 

a humildade, a abertura, o ouvir SHEPPERD, 2009): a base das relações interessantes 
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que a gente estabelece com os outros, humanos ou não.” (CABRAL, SALDANHA: 

2009, 225). 

 

Minha vida acadêmica começou com a antropologia, mas aos poucos a 

arqueologia foi me encantando e descobri que os vestígios são de fato tesouros, e 

que se prestarmos atenção, podemos escutar muitas histórias.  

   Dessa forma, as pesquisas para esta monografia começaram no período 

de agosto de 2015, a partir de um projeto para uma bolsa de estudo, realizado pelo 

setor de arqueologia do Museu de História Natural e Jardim Botânico da 

Universidade Federal de Minas Gerais – MHNJB-UFMG, e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

Esse projeto consistia em analisar o material cerâmico coletado sobre a 

superfície do sítio Florestal II em 2003/2004. Assim, estudei em laboratório os 

fragmentos durante um ano (2015/2016), vivenciando dias de sol, outros de chuva, 

sozinha ou não (companhia de pesquisadores quanto de pequenos mamíferos que 

habitam o museu), sendo cansativo em muitos momentos. Todavia quando as 

análises passaram a ser interpretadas e todos aqueles dados (que pareciam só 

dados) começaram a ter sentido, aquele trabalho árduo laboratorial que vivenciei 

antes (tornando-se no final nem tão árduo assim), foi recompensado pois, comecei 

a entender melhor como aqueles vestígios teriam interagido com seu grupo. 

Mas, antes de apresentarmos as análises do material cerâmico, 

abordaremos brevemente sobre os tupiguarani na visão de pesquisadores e, como 

essa tradição poderia ter chegado onde hoje é conhecido como município de Itueta 

(MG), na bacia do rio Doce, por volta de 350 - 550 BP*. Também apresentaremos 

como o sítio Florestal II foi descoberto, escavado e estudado. 

 
 

*Before Present – BP medida usada na arqueologia tendo o princípio 1950, ano escolhido para ajustar as curvas de 
radiocarbono que haviam sido afetadas pelas bombas nucleares causadas pela guerra. Nossa data é 350 – 550 BP, sendo 
1950-350=1.600, 1950-550=1.400, assim nossa data está em torno de 1.600 a 1.400 anos atrás. 
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O trabalho laboratorial nem sempre é fácil, tivemos alguns empecilhos pelo 

caminho, mas no fim de julho de 2016, 5.637 (anexo 1) fragmentos estavam 

pesados, contabilizados e devolvidos corretamente para a reserva técnica do 

museu. Todavia, para a observação sistemática, foram selecionados e analisados 

766 (anexo2) fragmentos que tiveram algum atributo que permitissem avançarmos 

neste trabalho. 

Sendo assim, pretende-se responder nesta pesquisa a seguinte pergunta: 

como o sítio Florestal II estaria organizado espacialmente.   

Para isso, os objetivos específicos traçados foram: 

1- Analisar o material cerâmico sobre a superfície, buscando identificar todo 

o seu processo de fabricação e utilização.  

2-  Compreender o material analisado em superfície conjuntamente com o 

material estudado das áreas escavadas, denominadas de concentrações 

(supostas casas). 

3- Identificar a organização espacial do sítio, a partir das análises dos 

fragmentos cerâmicos.    

Dessa forma, conforme nossos objetivos forem realizados, levantaremos 

hipóteses a respeito de como deveria ter sido o sítio Florestal II, enquanto aldeia, 

interagindo os vestígios com seu grupo.  

 
Figura 1 
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CAPÍTULO 1 

 

Tupiguarani segundo os pesquisadores 

 

“Eu sou feito do resto de estrelas, Como o corvo, o carvalho e o 

carvão, As sementes nasceram das cinzas, De uma delas depois da 

explosão, Sou o índio da estrela veloz e brilhante, Que é forte como 

o jabuti, O de antes de agora em diante, E o distante galáxias daqui...” 

(Tubi Tupy - Lenine) 

 

Os termos tupi e guarani e suas definições confundem-se com a própria 

história do Brasil. Um dos estudos recente que traz uma retrospeção desses 

termos, foi realizada por Ângelo A. Corrêa em sua tese de 2014. Ele lembra que, 

europeus colonizadores na primeira metade do século XVI, aplicaram o termo 

guarani a grupos com linguagem homônima e habitando a Bacia Platina, enquanto 

o termo tupi, foi destinado àqueles que possuíam dialeto diferente dos guarani e 

eram aliados aos portugueses. 

“Segundo Edelweiss (1947), o primeiro relato escrito apresentando termos como 

generalizações é a carta de Diego Garcia, Memória de la navegación que hice (...) en 

el año de 1526. Neste documento o termo “Guaranies” foi utilizado para se referir aos 

grupos meridionais, e “Topies” ao mencionar um grupo encontrado em São Vicente. 

Apesar do grupo, então denominado Guarani, não ter a projeção dos Carijós 

aparentemente a primazia da convivência com os europeus no baixo-Paraná, levou os 

espanhóis a se familiarizarem com o nome e aos poucos, por hábito, generalizarem 

esta denominação a todos os índios que falavam a mesma língua. Quanto aos “Topies” 

mencionados neste documento refere-se a um grupo específico que vivera no litoral e 

planalto paulista (apesar de outros cronistas, como Hans Staden, denominarem os 

mesmos como Tupinaquins ou Tupiniquins). A princípio o termo tupi foi empregado 

apenas para se referir ao grupo que ocupava a região de São Vicente.” (CORRÊA, 

2014: 26-27). 
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Viajantes no século XVIII seguindo pensamentos iluministas, descreveram 

de forma romântica sobre esses tupi e guarani. Essas descrições intitularam-os 

como “bons selvagens”. Assim, quando viajantes naturalistas oitocentistas 

chegaram ao país para conhecer esse índio, decepcionaram-se por não reconhecer 

nos indígenas, que aqui estavam, a imagem que lhes foram associados na Europa. 

Logo, esse índio “bom selvagem”, torna-se um ser morto e visto agora somente nos 

poemas (Id. Ibid. p.32). 

Em seu artigo (2007), os arqueólogos Francisco Noelli e Lúcio Ferreira, 

relatam, que o novo império, formado após independência do Brasil, queria 

organizar materiais tanto da fauna e flora do país, quanto etnografias dos grupos 

indígenas que habitavam habitado o país. Por isso, em 1838 foi formado o IHGB – 

Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Em 1841 o visconde Francisco Adolfo de 

Varnhagem (considerado um dos fundadores da historiografia brasileira) tornar-se 

membro do Instituto, produzindo uma etnografia dos seres “primitivos” que teriam 

vivido no país. 

“No tocante às populações indígenas, Varnhagen também laborou estratagemas. 

Como membro do IHGB, tratava-se para ele de pensar as possibilidades de integração 

concreta dos grupos indígenas – como parte de uma política mais ampla de construção 

nacional – a um território definido geopoliticamente como território da nação. Assim, 

em 1841, propõe a efetivação da Seção de Etnografia e Arqueologia no IHGB, a ser 

acrescida àquelas já existentes de História e Geografia, cujos. A Seção teria como 

propósitos investiga línguas, usos e costumes das populações indígenas; fazer-lhes a 

demografia e a cartografia para esboçar uma “carta etnográfica” e colonizá-las 

(Varnhagen, 1841, p.63). Seus objetivos eram mapear o território brasileiro em seus 

ângulos etnográficos e recolher materiais para organizar um saber sobre a história 

primitiva do Brasil.” (NOELLI, FERREIRA, 2007: 1245). 

 

 Varnhagem utiliza do termo “primitivo”, pois vem seguindo os passos de Karl 

Ph. von Martius, criador da teoria da degeneração, pela qual, acreditava que o clima 

tropical do Brasil teria levado os índios que aqui viviam a decadência. Para 

Varnhagem, a degeneração poderia ser vista nos fragmentos cerâmicos. Quanto 

mais antigos estes, mais evidenciariam uma técnica sofisticada; já as cerâmicas 
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mais recentes teriam uma forma de produção mais simples. Este trabalho, foi um 

dos pioneiros no Brasil na identificação das cerâmicas pensando na dispersão do 

grupo tupi pelo país.  

Consequentemente, em 1854, Varnhagem associa a cerâmica tupi àquelas 

que possuíam morfologias e pinturas semelhantes entre si, sendo as mais 

sofisticadas. Mas, somente no final do século XIX isso ganha força, haverá 

pesquisadores associando a cerâmica encontrada no Rio de Janeiro com grupos 

tupi, justamente por causa das morfologias e atributos semelhantes entre si. 

O resgate do “bom selvagem”, também ocorreu na literatura. No ano de 

1857, José de Alencar publicou no jornal Diário do Rio de Janeiro, capítulos do livro 

O Guarani. Nele é retratado um índio puro com uma nítida comunhão com o 

colonizador. (CORRÊA, 2014: 37). Esse índio na concepção de Alencar eram tanto 

os guarani quanto os tupi.  

No final do século XIX são criados os museus, como o Museu Nacional, o 

Museu Paulista e o Emílio Goeldi. As primeiras produções científicas, distanciaram 

em analisar material tupi, justamente para não caírem no romantismo, associando 

a grupos como descreveu Alencar. Mas, inevitavelmente os tupi eram estudados. 

(Id. Ibid, 40 - 41). 

 Até o momento, não havia um consenso sobre os termos tupi e guarani. 

Eles estavam sendo associados em algumas pesquisas, como um mesmo grupo, 

em outras como grupos distintos. Em 1885, o pesquisador do Museu Nacional, 

Rodrigues Peixoto, a partir de estudos craniométricos, alegou não encontrar 

diferenças entre os dois grupos, classificando-os como pertencente da mesma 

“raça tupi”. (Id. Ibid, 42). 

“Portanto, já neste período temos claro para os pesquisadores ligados ao Museu 

Nacional a definição do que poderia se chamar de “raça” Tupi. Mesmo que perceba-se 

em seus textos uma falta de rigor no emprego de terminologia, já que ora falam em tupi 

ora guarani, para alguns tupi-guarani, para outros guarano-tupi ou ainda brasilo-guarani 

e assim sucessivamente. Contudo, temos que perceber que já há uma concordância a 

respeito da existência de uma unidade que já se denomina como ethnica.” (Id. Ibid, 42-

43). 
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Ainda no final do século XIX, nas publicações do Museu Nacional, o termo 

tupi começa a ser utilizado como definidor de: “[...] grupos humanos que 

apresentam língua, cultura material e características físicas e sociais semelhantes. 

Desta forma, poderia ter servido de base ou modelo para as demais classificações 

que surgiram”. (CORRÊA, 2014: 43). Todavia, ainda, não é claro como e quando 

deveria utilizar os dois termos.  

“Exemplo claro de uma classificação ainda diversa são os textos dos primeiros volumes 

da Revista do Museu Paulista, onde von Ihering (1895) continua utilizando tanto 

Guarani quanto Tupi para falar de uma totalidade de povos. O conceito ainda é tão 

pouco definido que em um mesmo texto Ihering dá a entender que os Guarani ocupam 

do sul até o norte da Amazônia, enquanto os Tupi seriam as populações que ocuparam 

apenas a costa no momento do descobrimento do Brasil, ao mesmo tempo que 

menciona os Guarani como representantes meridionais do grupo dos Tupys” (Ihering, 

1895: 104, apud CORRÊA, 2014: 43). 

 

Até o momento, verificamos que durante um século, os tupi e guarani foram 

associados: por questões políticas e geográficas, como índios perfeitos, grupos em 

degeneração, um mesmo grupo, grupos diferentes, extintos, mas sua história 

resgatada.  

 

1.1 O termo Tupiguarani 

Em meados do século XX na área da linguagem, pesquisadores criam uma 

categoria linguística denominada tupi-guarani. Assim, tupi-guarani com hífen é uma 

família linguística do tronco macro-tupi, agregando várias línguas faladas por 

indígenas, principalmente no território brasileiro. 

Na arqueologia, na década de 60 com o Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas (PRONAPA), com as pesquisas de Betty Meggers, Clifford Evans e 

com o trabalho de Brochado (que serve de modelo até o final do século XX), criaram 

a categoria Tupiguarani (sem hífen), que designa os padrões de uma cerâmica 
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pintada Policroma da Amazônia, sendo então, que estes ceramistas poderiam 

praticar uma língua proto tupi-guarani. 

“A chamada tradição Tupiguarani foi criada pelo PRONAPA (Programa Nacional de 

Pesquisas Arqueológicas), na década de 1960, para denominar uma indústria cerâmica 

de populações indígenas que, ao tempo da colonização ibérica da América do Sul, 

viviam em numerosas aldeias, nos espaços densamente florestados da bacia do Rio 

da Prata, na bacia do rio São Francisco e no litoral atlântico do Brasil. Essas populações 

falavam, predominantemente, línguas aparentadas do tronco lingüístico Tupi-Guarani. 

A cerâmica que os arqueólogos denominam Tupiguarani é abundante, doméstica e 

utilitária. Apresenta formas, tamanhos, acabamentos de superfície e usos que 

respondem a um mesmo grande esquema, razões que foram usadas para juntá-la 

numa tradição.” (SCHMITZ, 2010: 8 - 9). 

 

A cerâmica foi um elemento importante para que os pesquisadores 

pudessem pensar na dispersão dos tupi. Elas possuem certos atributos aos quais 

podemos identifica-las, como a decoração.  

“A decoração é um dos elementos diagnósticos na identificação da cerâmica 

tupiguarani, seja pintada ou plástica. A cultura arqueológica tupiguarani é a única 

tradição com pintura policrômica no Brasil, fora da Amazônia, um dos motivos pelos 

quais foi levantada a hipótese (Brochado 1973, 1984) de ser este local onde se originou 

esta cerâmica.” (CORRÊA, 2014: 21).  

 

Na atualidade, quando falamos de tradição cerâmica Tupiguarani, logo nos 

remetemos a seus atributos politéticos, como escreve Fernando Ozório de Almeida. 

“Os atributos politéticos da Tradição Tupiguarani são o uso de manufatura acordelada, 

o antiplástico de caco moído e/ou mineral, a presença de vasos compostos (um ângulo 

na parede) ou complexo (dois ou mais ângulos nas paredes), com base convexa ou 

ovalada, vasilhas com decorações plásticas corrugadas, unguladas, digitadas, 

raspadas, escovadas, quase sempre encontradas no exterior do vaso, assim como o 

uso de pigmento vermelho, preto e branco, que  aparecem como banhos, faixas e/ou 

motivos geométricos, dentro ou fora dos vasos”. (F. ALMEIDA, 2016: 172). 
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Neste trabalho, empregarei o termo tupiguarani sem hífen, pois o que nos 

interessa é identificar o material cerâmico, seguindo os atributos morfológicos e as 

decorações.  

 

1.2 Estudos sobre sítios Tupiguarani 

Há bibliografia abundante sobre os tupiguarani, tendo descrições de 

cerâmicas e/ou discussões sobre as migrações que abrange todo o Brasil até o Rio 

da Prata. Entretanto, sentimos falta de descrições dos sítios em si, que pudesse 

informar sobre a organização social. A precariedade de estudos, pensando nas 

organizações sociais e físicas dos grupos, ocorre por escolhas dos próprios 

arqueólogos, priorizando por estudos focados no material cerâmico e lítico e não 

na planta. 

Apresentaremos exemplos significativos, de estudos em sítios Tupiguarani, 

que auxiliaram-nos: Sítio Regada García, Queimada Nova e Candelária.  

O sítio Regada García fica em São Paulo, e foi estudado por Luciana 

Pallestrini na década de setenta. Nele foram encontrados materiais cerâmicos, 

líticos e machas pretas sendo interpretadas, como fundo de habitações. A proposta 

inicial de Pallestrini era estudar toda a planta do sítio, entretanto, analisou somente 

as disposições das concentrações de cerâmica, interpretadas como restos de 

habitações. Sua proposta inicial não foi concluída, por causa da ampla extensão do 

sítio, não permitindo assim, que pudesse aprofundar em suas interpretações 

(Panachuk, et alli. 2010: 84).  

Outro exemplo é o sítio Queimada Nova, que está localizado no Estado do 

Piauí. Ele foi densamente escavado por Silvia Maranca e, analisado por ela e Betty 

Meggers na década de 80. As arqueólogas observaram detalhadamente a 

presença ou ausência de pinturas e decorações plásticas nas cerâmicas, que 

estavam dispostas nas manchas pretas que aparentavam lugares de habitações. 

Deste estudo, identificaram que a aldeia era dividida de forma exogâmica e 

matrilinear.  
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“Nossa abordagem difere em dois aspectos dos esforços prévios para inferir 

organização social a partir de distribuições de cerâmica. [...] Nós confiamos na 

presença ou na ausência de técnicas de decoração, o que requer apenas uma 

separação dos cacos, e evitamos assim a subjetividade inerente à seleção de motivos. 

A segunda distinção é que nossa manipulação das amostras arqueológicas foi 

empreendida antes da pesquisa da literatura.” (MEGGERS, MARANCA, 1980: 229). 

 

O último exemplo, mas, não menos importantes, foi realizado pela equipe de 

professores do Colégio Mauá de Santa Cruz do Sul em 1968 e 1974, o sítio 

Candelária (esse sítio foi todo escavado por amadores, porém analisado pela 

equipe do Instituto Anchietano de Pesquisas em São Leopoldo).  Este sítio é uns 

dos poucos com material Tupiguarani tendo sua planta toda analisada e os 

resultados publicados por Pedro Ignácio Schmitz. (Panachuk, et alli, 2010: 89 – 90, 

sendo reelaboradas as plantas por André Prous).  

Esses trabalhos, não abrangem todas as organizações dos sítios, mas suas 

pesquisas podem nos orientar. Aproveitaremos para isto o sítio Florestal II, 

totalmente levantado em 2003/2004, por pesquisadores do MHNJB-UFMG. 

Deste sítio, já foram estudados, o material lítico (monografia de F. Amoreli 

2007), e estando em fase avançada de análise as concentrações de cerâmicas 

(prováveis casas), (Panachuk (2004), Panachuk, Carvalho e Jácome (2010)). 

Assim, incluiremos a praça central e os espaços inter-casas que ainda não foram 

abordados, contrastando com esses trabalhos, levando em conta não apenas os 

fragmentos cerâmicos, mas as vasilhas para determinar o que era tralha doméstica 

nas habitações e os vasilhames fora delas. 

Assim, nosso trabalho será uma experiência nova, com o objetivo, no futuro, 

de conseguir uma interpretação abrangente de todos os vestígios deste sítio. 

 

.  
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CAPÍTULO 2 

                                  

O sítio Florestal II no contexto regional 

 

Fazer estudos, no meu entender, é semear, é fazer quadros, é colher. 

Acredito que se pense muito mais corretamente quando as ideias 

surgem do contato direto com as coisas, do que quando se olham as 

coisas com o objetivo de encontrar esta ou aquela ideia.  (Van Gogh 

em Cartas a Théo, 2014: 89) 

 

Neste capítulo, apresentaremos o sítio Florestal II em seu contexto mediato 

necessário para interpretar os vestígios que estudaremos nesta monografia.  

No Estado de Minas Gerais, não havia relatos de grupos falantes da língua 

tupi-guarani ocupando a região da bacia do rio Doce, até o final da década de 80. 

Podemos observar no mapa abaixo de 1944, adaptado de Curt Nimuendajú de 

1891, uma ocupação por grupos Puri e Coroados pertencentes do tronco linguístico 

macro-jê.  

“Relativo aos Puri e Coroados que se encontravam na região da Zona da Mata mineira 

no período de intensificação da colonização no final do século XVII e início do XIX, a 

recorrência aos documentos da época não tem contribuído para a elaboração de um 

corpus coerente sobre uma possível identidade étnica, se é que assim a podemos 

tratar. Tradicionalmente, essa região da Mata foi considerada o último refúgio de grupos 

Tapuias, predominantemente Macro-Jês, descendentes dos Goitacazes, [...]. Puris, 

assim como os Coroados (ou Croatos) e os Coropós (Cropos), são os grupos mais 

citados entre aqueles que se assentaram pelas margens dos rios Pomba, Paraibuna, 

Muriaé e Xopotó. Tal origem comum foi sugerida pelos cronistas, com base em 

aspectos semelhantes identificados entre os integrantes dos diferentes assentamentos, 

como as características físicas, culturais e principalmente, linguísticas.” (LOURES 

OLIVEIRA, 2010: 74-75). 
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Figura 2 - Mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes (Nimuendajú 1981). Rio de 

Janeiro: IBGE. Adaptado do mapa de Curt Nimuendajú, 1944. 

 

 

Todavia, a falta de relatos não comprova se houve ou não ocupação tupi-

guarani nessa região. Álvares e Rezende (2009) lembram que a falta de registros 

de viajantes e pesquisadores nessa área, resultada de vários motivos, sendo o 

principal deles, o bloqueio imposto pelo império, proibindo a passagem de qualquer 

pessoa que não fosse autorizada pela corte, na tentativa de controlar as numerosas 

jazidas de ouro, que haviam na região.  

Outro fator que pode explicar a ausência de informações foram as guerras 

dos portugueses contra os Botocudos. O império queria as posses dessa região, 

tanto pelas jazidas de ouro, quanto pela terra fértil, todavia os Botocudos resistiram, 

dificultando assim, a passagem de qualquer pessoa, comprometendo estudos mais 

aprofundados na região 

“Portanto, três aspectos principais – a proibição imperial, as doenças tropicais comuns 

na região e a presença de Botocudos – dificultaram sobremaneira a ocupação do Médio 
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Rio Doce, retardando-a significativamente em comparação com outras regiões de 

Minas Gerais.” (REZENDE, ÁLVARES, 2009: 87). 

 

Dessa forma, não dispomos de relatos de grupos falantes de línguas tupi até 

o final do século XIX. Por outro lado, não houve pesquisas arqueológicas até o 

início deste século, quando acharam quase exclusivamente sítios com cerâmica 

tupiguarani.  

Podemos perceber, portanto, uma aparente contradição pois, existindo 

apenas relatos de grupos Botocudos habitando essa região no período colonial, por 

que as pesquisas arqueológicas não encontraram sítios arqueológicos 

característicos desse grupo? Será que não produziram cerâmicas em quantidade 

suficiente, não deixando assim vestígio de fácil identificação? Onde estavam no 

período histórico, os descendentes dos grupos que produziram a cerâmica 

tupiguarani? Será que eram os próprios Botocudos que a estavam fabricando? 

Sendo eles, por que não há menções nos relatos sobre essa produção? No entanto, 

se as confeccionaram, quando foram influenciados por essa tradição? Será que os 

produtores da cerâmica tupiguarani teriam deixado a região antes do século XIX?   

Assim, saber a datação dos sítios tupiguarani nessa região, sendo colonial 

ou pré-colonial, pode ajudar a esclarecer algumas de nossas dúvidas.  

 

2.1 Pesquisas arqueológicas na bacia do rio Doce 

 Na primeira metade do decênio de noventa, Alenice Baeta, no âmbito do 

projeto de licenciamento ambiental da UHE Aimorés, pesquisou na região da bacia 

do rio Doce, focando nos municípios de Aimorés, Resplendor e Itueta. Neles foram 

desenvolvidas prospecções e escavações, delimitando assim 20 sítios 

arqueológicos. 

“Os levantamentos arqueológicos sob a rubrica ‘diagnóstico’ ocorreram em1997 nas 

áreas de abrangência da Usina Hidrelétrica de Aimorés, situada no limite entre o médio 

e o baixo vale do rio Doce, no estado de Minas Gerais, próximo à divisa com o estado 

do Espírito Santo, atingindo os municípios de Aimorés, Ituêta e Resplendor. Nesta 
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ocasião, foram identificados dezenas de sítios arqueológicos, inclusive, em outros 

municípios próximos” (Baeta, et. al. 2000, segundo A. ALMEIDA, 2007: 34). 

 

A quase totalidade dos sítios pré-históricos levantados contém cerâmica 

tupiguarani.  

“[...] foram descobertos pela arqueóloga Alenice Baeta e sua equipe vários sítios 

arqueológicos atribuídos à cultura material Tupiguarani, além de dois outros sítios em 

contexto histórico. Até o início dos trabalhos diagnósticos esta região era praticamente 

desprovida de estudos sistemáticos, salvo uma pesquisa desenvolvida por Alenice 

Baeta em 1995 e 1996 nos municípios de Resplendor e Conselheiro Pena, que 

consistiu na identificação e documentação de abrigos com grafismos rupestres na 

Serra da Onça.” (A. ALMEIDA, 2016:104 -105). 

 

Sítios arqueológicos descobertos pelo projeto de licenciamento ambiental da 
UHE Aimorés e sua cultura material, adaptado de Piló 2008 

Sítios arqueológicos Cultura material Tradição 

Vala Seca – VS Lítico-cerâmico  Tupiguarani 

Cachumbeiro - CH Lítico-cerâmico Tupiguarani 

Barro Branco -BB Lítico-cerâmico Tupiguarani 

Madeira - MD Histórico  Histórico 

João Reis -JR Lítico-cerâmico Tupiguarani 

Wilson Tiago -WT Lítico-cerâmico Tupiguarani 

Ilha Lorena - IL Histórico Histórico 

Olício -OL Lítico ? 

Pedra Resplendor I – PRI Lítico-cerâmico Tupiguarani 

Pedra Resplendo II – PRII Lítico-cerâmico Tupiguarani 
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Bela Vista - BV Lítico-cerâmico Tupiguarani 

Monte das Oliveiras I ou Flores - MOII Lítico-cerâmico Tupiguarani 

Monte das Oliveiras II- MOII Lítico-cerâmico Tupiguarani 

Monte das Oliveiras III ou Reginado - MOIII Lítico-cerâmico Tupiguarani 

Cravinho - CR Lítico-cerâmico Tupiguarani 

Vala Grande – VG Lítico-cerâmico Tupiguarani 

Hermes Piepper – HP Lítico-cerâmico Tupiguarani 

Quatis – Qt Lítico ? 

Florestal I - FTI Lítico-cerâmico Tupiguarani 

Florestal II – FTII Lítico- cerâmico  Tupiguarani 

 

Para descobrir o período abrangidos por esses sítios, dataram por 

termoluminescência o material cerâmico e o sedimento queimado de alguns sítios 

tupiguarani. As datações mais antigas foram de 750+ ou - 40 anos, no sítio João 

Reis e 1300 + ou - 150 anos, no Sítio Florestal I (Piló, 2008: 151). Essas datas 

apontam para uma ocupação anterior ao processo de colonização, explicando a 

ausência de relatos no período colonial. O que teria ocorrido depois com esses 

ceramistas que parecia dominar o vale a sua volta? Eles relacionaram com os 

Botocudos e disseminaram suas formas de produzir cerâmicas? Ou foi agressivo o 

contato, sendo expulsos e havendo no vale no século XIX novos donos para a 

região? Essas são perguntas as quais este trabalho não irá responder; mas é 

importante tê-las em mente, para tentarmos compreender em qual contexto o sítio 

analisado neste trabalho poderia estar inserido. 

Em 2000, A. Baeta convidou A. Prous a desenvolver pelo setor de 

Arqueologia do MHNJB/UFMG e pela Missão Francesa de Minas, o Projeto 
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Tupiguarani em Minas Gerais. Essa equipe ficou com a tarefa de escavar partes do 

sítio Florestal I e a totalidade do sítio Florestal II**. 

O sítio Florestal I está localizado a 7 km de distância do rio Doce, e 1,5 km 

de distância do sítio Florestal II. Os dois sítios ocupam topos relativamente 

aplainados de morros, com cerca de 200 m de altura, tendo encostas abruptas.  O 

que chamam atenção é estarem localizados nesta situação topográfica atípica de 

aldeias tupiguarani. 

Esta monografia será focada somente no sítio Florestal II, sendo que, o 

material escavado pelos pesquisadores do MHNJB-UFMG do sítio Florestal I, foi 

estudado por Alexandre P. C. Almeida (o material cerâmico em sua monografia 

(2007), o lítico em sua tese (2016)).   

 
Figura 3 - Imagem das localizações dos sítios retirada do livro Ceramistas Tupi volume III, 

Página 93. 

_________________________________________________________________ 
**Nos trabalhos de campo, os sítios são denominados I e II (números romanos), enquanto nas publicações os mesmos são 

grafados em algarismos indo-arábico. Optaremos para este trabalho utilizar os números romanos. 
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2.2 Descrição do sítio Florestal II 

O sítio Florestal II está situado sobre um topo de morro acerca de 210 metros 

de altitude, dominando em 175 metros o sopé do morro. Sua superfície mede cerca 

de 22.000m², ocupando a maior parte da zona aplainada. Sua localidade possibilita 

uma visão privilegiada da região pois, entre o topo do morro e a planície sua 

elevação permite avistar os arredores. Dessa forma, um acesso ao topo, podia os 

proteger de possíveis ameaças e a altura permitia monitorar invasores. 

 “O sítio Florestal 2 dista cerca de 300 m do ribeirão Resplendor, um pequeno afluente 

do Rio Doce, ao qual se reúne 7 km mais abaixo. A paisagem local é muito acidentada, 

formada por morros de gnaisse – muitos dos quais apresentam um topo aplainado, mas 

cujas encostas, bastante abruptas, dominam os vales estreitos dos ribeirões. Destes, 

somente o ribeirão Resplendor pode ter sido navegável no passado, por canoas, 

particularmente depois da sua confluência com o riacho situado a poucas centenas de 

metros a jusante do sítio Florestal 2”. (PANACHUK, et alii., 2010: 92). 

 

O sítio aparentemente está divido em duas áreas, a parte do topo ao qual, 

foi sistematicamente escavado, e a parte do sopé que, por imposição do 

proprietário não pôde receber o mesmo trabalho intensivo, sendo retirados somente 

alguns poucos materiais que estavam em superfície. Pelo trabalho limitado, não foi 

possível relacionar as duas áreas como sendo um único sítio. 

“De fato, existem dois conjuntos Tupiguarani em Florestal 2: o do topo (escavado de 

forma intensiva) e um outro, instalado no terraço arenoso do rio e que não pôde ser 

escavado da mesma forma, por exigência do proprietário; este foi objeto apenas de 

coleta superficial e de pequenas sondagens para retirar urnas expostas, e de um 

levantamento parcial por GPR (realizado por P. Aranha, do IGC-UFMG). Não sabemos 

se os dois conjuntos (terraço e topo) teriam sido ocupados contemporaneamente.” (Id. 

Ibid, 94) 

 

2.3 Trabalhos em campo 

A intervenção no sítio, ocorreu por meio de duas campanhas, uma no ano 

de 2003 e outra em 2004. Os pesquisadores começaram por dividir a área em 58 
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quadrantes medindo em média 10 x 30m cada um (esses quadrantes receberam o 

nome de “caminhadas”). Delimitaram e escavaram 6 áreas que continha, cada uma 

extensa concentração de materiais cerâmicos, nomeando essas áreas de “locais”, 

(numeradas de IV a IX e XII, não há concentrações I a III e X, XI). Esses locais 

seriam as supostas unidades de habitações. Em algumas áreas próximas dos 

locais, havia uma quantidade maior de material lítico do que cerâmico, sendo 

nomeados “pontos”, sendo representados pelas letras de I a S (os pontos O e Q, 

tornaram-se depois do campo, em concentrações) (PANACHUK, et alii, 2010: 96 - 

97); estes pontos também foram escavados.   

As 7 concentrações (os locais VIII e IX foram reunidos em fase final de 

pesquisa) totalizaram14.000m², enquanto o material cerâmico coletado na 

superfície (as caminhadas) compreendeu uma área de 12.000m². O total de 

fragmentos cerâmicos recolhido comporta mais de 10.000 fragmentos. Já o material 

lítico chegou ao total de 1.600 peças, sendo a maioria de quartzos lascados, com 

as medidas das lascas variando geralmente entre 2 e 5 cm. 

Foram encontrados também, 16 conjuntos de blocos de pedras (entre 18 e 

40 cm de diâmetro), localizados próximos as concentrações. Cada conjunto era 

formado por 4 blocos, com várias lascas ao redor.  

“A maioria deles são blocos de concreção ferruginosa, vários dos quais apresentam 

sinais de terem sido desbastados para serem transformados em paralelepípedos, 

enquanto outros estão desgastados pelo intemperismo ou, bem mais raramente, pela 

ação do fogo. Foram dispostos ora em semicírculo, ora sem ordem aparente – mas 

alguns deles foram, provavelmente, deslocados por visitantes no período recente.” 

(PANACHUK, et alii, 2010: 99). 

 

Os locais e pontos escavados sistematicamente, tendo plantas das 

ocorrências e coleta estratigráfica contaram com um pacote deposicional de 30 cm 

abaixo do qual o solo é estéril. No espaço central e nos interstícios entre as casas, 

limitou-se a coletar o que estava visível em superfície pois, a partir de sondagens, 

perceberam que abaixo não havia material. 

 



29 
 

 

 

Figura 4 - Imagem adaptada do artigo Reflexões sobre as aldeias Tupiguarani: 

apontamentos metodológicos. (Panachuk, et alii, 2010: 103). 

 

2.4 Estrutura do sítio 

Assim, pensamos que o material cerâmico encontrado numa mesma 

concentração representaria a tralha doméstica de uma habitação. Como as casas 

estão formando um anel elíptico sobre o topo, o espaço interno deste anel, onde o 

material estava escasso, pode ser interpretado como uma praça que seria mantida 

limpa (Panachuk, et alii, 2010: 101). Todavia, pela ausência de manchas pretas, 

não foi possível a priori, determinar se todos os locais e pontos equivaleriam a 

habitações ou poderiam marcar outros espaços, como lixeiras ou depósitos de 

potes, mas esta questão será tratada mais adiante. 

Nas concentrações foram encontrados mais de 100g de fragmentos 

cerâmicos por m², geralmente grandes e remontáveis. Na praça a densidade não 
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alcançou 25g/m², com fragmentos pequenos que raramente permitiram 

remontagens. Fora do anel, na periferia do sítio, obtivemos a menor quantidade de 

material encontrado menos de 15g/m².  (Panachuk, et alii, 2010: 101-102). Assim, 

o que permitiu entender como o sítio estava organizado, foram os fragmentos 

cerâmicos e suas dispersões por ele, indicando os possíveis locais de habitação e 

a praça. 

A cerâmica das concentrações (locais) foi estudada por Lílian Panachuk 

(2004, 2010) e Adriano Carvalho (2010). O lítico estudado por Filipe Amoreli (2007). 

A praça, os interstícios entre as casas e o material encontrado fora do anel, são o 

tema desta monografia, para que assim, junto ao material das concentrações, 

podemos confirmar hipóteses já levantadas. 

 

Figura 5 
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CAPÍTULO 3 
 

 

Metodologia de laboratório 

Todas as manhãs a gazela acorda sabendo que tem que correr mais 

veloz que o leão ou será morta. Todas as manhãs o leão acorda 

sabendo que deve correr mais rápido que a gazela ou morrerá de fome. 

Não importa se és um leão ou uma gazela: quando o Sol desponta o 

melhor é começares a correr. (Provérbio africano – Mia Couto “A 

confissão da Leoa” 2012)  

 

Para a análise da tecnologia de fabricação, morfologia, decoração e a 

utilização das vasilhas, utilizamos como base para toda a nossa análise o livro 

Cerâmica Guarani (1989), de La Salvia e Brochado, pois, embora trate de cerâmica 

guarani, sua nomenclatura também se aplica as cerâmicas tupiguarani do Brasil 

central.  

“A confecção de um artefato é o início de um processo de produção que concluído 

continua em uma fase de utilização e, ao quebrar-se, encerra uma sequência de 

funções não específicas mas presentes dentro de um contexto cultural que ao 

arqueólogo cabe explicar através da análise de seus fragmentos. É todo um ciclo, 

visível que se tentar refazer o sistema, invisível se se observar apenas seus efeitos e 

representações.” (LA SALVIA & BROCHADO, 1989: 5). 

 

Assim como, para a nomenclatura das morfologias além de La Salvia e 

Brochado (1989) utilizamos de Ana Shepard (1968). Para adição de temperos, 

observamos o trabalho dos engenheiros e Gouveia e Sposto (2009), e suas 

proporções na massa a metodologia de Orton, Tyers e Vince (1993). Pensando na 

técnica de produção como a placa para reforço, usamos Fernando Ozorio de 

Almeida (2016). Para a queima utilizamos de Owen S. Rye (1981). Para as 
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decorações além de La Salvia e Brochado (1989), também dispomos de A. Prous 

(1992, 2010). Pensando nos gestos vemos Fernandes (2006) e Panachuk (2014). 

Enquanto os vestígios de utilização como marcas de fermentação, usamos Felipe 

A. T. Serafim (2010) e Gardiman, Rodrigues, Cascon e Isnardis (20 14).  

Para as experimentações cerâmicas temos A. Prous (1992) e J. F. Cerezer 

(2011). No capítulo de distribuição espacial do sítio, observamos os estudos de F. 

Fernandes ([1949] 1989), Panachuk (2004), Panachuk, Carvalho, Jácome, Amoreli, 

Prous (2010), Alburquerque (2012), Staden (1988), Noelli e Brochado (1998), 

Moreau (2003), e os estudos de Meggers e Maranca (1980). 

 

3.1 Instrumentos utilizados nas análises 

Assim, para realizar as análises, foram utilizadas ferramentas cotidianas de 

um arqueólogo, como ábaco, paquímetro, alicate, balança. Utilizamos também 

como apoio os estudos de análises químicas realizada por Ana Fundurulic no 

laboratório de Hércules em Évora (Portugal) em 2015 (não realizamos análises 

químicas em nosso material pois, nos levaria a outro objetivo na monografia, e 

nosso foco é na distribuição espacial do sítio, assim o trabalho de Fundurulic nos 

foram suficientes). 

 Para realizar as análises macroscópicas nos fragmentos, usamos uma lupa 

binocular e para as microscópicas uma lupa digital. A lupa digital possui uma 

relação de ampliação de até 200 vezes, ampliando certos detalhes nos fragmentos 

que a olho nu não conseguiríamos identificar. Em nossas pesquisas, ela foi uma 

ferramenta de apoio principalmente na observação das pinturas. Pelo desgaste do 

material, e sem o auxílio da lupa, não teríamos percebido os desenhos em alguns 

fragmentos. 

“Notar que un estudio con lupa aunque digital y con buena magnificación, no reemplaza 

el conocimiento y las informaciones que el examen petrografico de una lámina delgado 

ortoga. Sin embargo permite una buen aproximación de los diferentes grupos de pastas 

en una colección, de las técnicas de manufactura y de materias primas posiblemente 

utlizadas por el alfarero.” (DRUC & CHAVEZ, 2014: 7). 
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Usou-se para identificação das formas e descrições dos atributos dos 

fragmentos uma ficha proposta por L. Panachuk e A. Prous, adaptada para o 

material cerâmico de Florestal II. E, a partir dessa ficha, foi criado um formulário 

(como uma folha de respostas) preenchido para cada fragmento analisado com 

todas as suas informações. 

 

3.2 Vocabulário e ficha descritiva 

Tipo de artefato: 

Para pontuar a tralha cerâmica de um sítio precisamos descobrir o tipo de 

artefato que estamos lidando. O fragmento pode pertencer a um pote, um 

cachimbo, uma trempe/suporte de panela, um adorno, tortual de fuso ou um 

aplique.  

Assim, reconhecendo-o como pote, é necessário distinguir qual parte da 

vasilha o fragmento corresponde, podendo ser ele um lábio, uma borda, um 

gargalo, bojo, carena ou uma base.  

Os fragmentos de base também auxiliam na compreensão do formato do 

pote, assim, utilizando de La Salvia e Brochado (1989), podemos encontrar bases: 

bi-planas, plano côncava, plano convexa, côncava plana, convexa plana, bi-

côncava, côncava convexa, convexa côncava e bi-convexa.   

Tempero: 

Na própria argila é comum encontrar alguns minerais como quartzo, 

feldspato, mica, hematita ou óxido de ferro, cálcio, fósforo, potássio e manganês.  

Dependendo  do  objetivo da  oleira***, tanto  em  relação  a plasticidade  da  

 

*** Uma posição que seguirei neste trabalho é de chamar os ceramistas de As ceramistas/oleiras, sempre no feminino. Temos 

bibliografia suficiente tanto antropológica quanto arqueológica que podem confirmar que a maioria dos produtores de 

cerâmicas eram/são mulheres. Panachuk relata que viajantes como Staden, Thevet e Léry deixaram, não somente em seus 

escritos, mas também em xilogravuras, representações de mulheres envolvidas no mundo cerâmico. (PANACHUK, 2017: 

29). 
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massa quanto a benefícios durante a produção da cerâmica, são adicionados 

outros temperos como: minerais silicatos, como também o cauixí, que são espiculas 

de esponjas de água doce, assim como o caripé, que são cascas de árvores 

calcinadas. Esses dois temperos são ricos em sílica, oferecendo uma ótima 

plasticidade a pasta de argila, assim como resistência aos choques térmicos, evita 

a retração excessiva da argila e oferece leveza aos potes. Todavia o cauixí é 

encontrado em água doce e o cariapé em árvores ricas em sílica, assim, 

dependendo da região não são encontrados facilmente. Já o tempero chamote 

(caco moído), como podemos ver no trabalho dos engenheiros Gouveia e Sposto 

(2009), sua adição para a fabricação de tijolos evita a retração da argila durante a 

queima, evitando assim trincas e até quebra. 

 “Os resultados indicaram que na amostra estudada a incorporação de chamote gerou 

uma tendência de diminuição da RLS, com o menor percentual para 20CH. Isto pode 

ser explicado pelo efeito da adição de não-plásticos (caso do chamote) às argilas 

reduzir as contrações sofridas pela massa, melhorando este parâmetro de pré-queima 

das composições, e corroborando com outros estudos da incorporação de chamote em 

massas cerâmicas.” (GOUVEIA, SPOSTO, 2009: 417-418). 

 

Observamos a proporção dos temperos e seus diâmetros, a partir de Orton, 

Tyers e Vince (1993).  
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Técnica de produção: 

Segundo La Salvia e Brochado (1989, p.11), observando as técnicas de 

produção, percebemos as ações exercidas para a construção da cerâmica. 

Podemos encontrar nas produções pré-históricas brasileiras: acordelado – 

sobreposição de anéis de argila, dando formas ao corpo do pote. Modelado – com 

os dedos modela-se o pote a partir de uma porção de argila. Também existe a 

técnica de placas, que normalmente são adicionadas em peças já modeladas ou 

durante a obliteração dos roletes. Elas ajudam a manter as espessuras do pote 

reguladas para que assim possa ser moldado até o fim.  

O uso de placas para reforço não é comumente visto em artigos, mas 

podemos citar um artigo de Fernando Ozório de Almeida (2016), em que fez uma 

breve observação dessas placas em cerâmica tupiguarani do baixo Amazonas. 

“Também foi observado o uso de placas de argila em determinadas partes dos 

vasos, como bases e carenas, um reforço nas partes frágeis dos vasilhames”. (F. 

ALMEIDA, 2016: 175). 

Outras técnicas são normalmente vistas em produção cerâmica pós-contato: 

o moldado – produz o pote a partir de um molde, e a produção torneada, em que 

se utiliza torno para criar as peças. 

Tratamento de superfície:  

O tratamento de superfície é feito após a montagem do pote, vindo antes de 

alguma decoração que possa ser feita e antes da queima, sendo ela o acabamento 

da peça.  

Para esse tratamento, as técnicas mais recorrentes são o: alisamento, sendo 

as peças alisadas com espigas de milho, seixos, conchas, pano, fragmentos de 

cerâmicas, deixando-a com as paredes uniformizadas. O alisamento pode ser 

dividido em fino quando não se percebe os temperos ao toque, médio e grosso 

quando a superfície é muito áspera. Esse tipo de tratamento deixa a superfície 

fosca. 
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O polimento: faz-se movimentos repetitivos com objetos duros como seixos 

que deixa a superfície brilhante. 

A brunidura: cobre-se a peça com fuligem de palha de milho ou outro vegetal 

polindo-se a superfície logo após a queima, com a vasilha ainda quente. 

A barbotina cobre-se a peça com um banho de barro diluído em água. Ela 

permite uma superfície lisa e regularizada, particularmente adequada como base 

para pintura. 

Aspecto da queima: 

No que refere ao tipo de queima, Owen S. Rye (1981) divide as queimas em: 

Oxidante: ausência de matéria orgânica durante a queima, permitindo a 

presença de oxigênio. Oxidante com núcleo reduzido ou oxidante externa e 

reduzida interna ou oxidante interna reduzida externa: presença de até 20% de 

matéria orgânica, tendo uma queima incompleta do carbono deixando o núcleo da 

peça cinza escuro.  

Reduzida ou reduzida com núcleo reverso: matéria orgânica ausente, 

impedindo a entrada de oxigênio. 
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Morfologia 

Fragmentos como lábios e bordas nos permitem medi-los encontrando o 

diâmetro do recipiente. Dessa forma, podemos identificar o tipo do contorno do pote 

ao qual aquele fragmento pertenceu categorizando-os em: recipientes restritos, 

sendo aqueles potes com uma boca mais fechada, possuindo uma boa 

funcionalidade para armazenar líquidos. Já os recipientes irrestritos são vasilhas 

com bocas abertas, sendo boas para receitas que precisem utilizar as mãos para 

misturar os alimentos. Os recipientes de paredes verticais podem ser utilizados 

para vários objetivos, o formato de sua boca permite ser usado tanto para 

cozimento quanto para consumo. 

 Destarte para projetar os recipientes precisamos entender sua volumetria, 

assim utilizamos da nomenclatura de La Salvia e Brochado (1989) e Ana Shepard 

(1968), e a partir delas, organizamos um quadro com algumas vasilhas que 

poderiam ser identificadas no sítio. Esse quadro consiste em separar as vasilhas 

com ou sem carena, e quando possível, colocamos os nomes que recebem em 

guarani e tupinambá, assim como os nomes conhecidos em português. Para as 

análises serão utilizadas os nomes das vasilhas primeiro em português, caso não 

haja, usarei o nome em tupinambá, e por fim, se não houver nenhum desses nomes 

utilizei a volumetria.  Somente o nome igaçaba será mantido pelo fato de ser 

popularmente mais conhecido que o nome em português talha. 



38 
 

 
Figura 6 
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Não devemos esquecer que, apesar das palavras e das formas sugerirem 

funções específicas, cada categoria pode ter tido de fato várias funções, como por 

exemplo, as igaçabas como podemos ver em relatos e xilogravuras de cronistas e 

viajantes do século XVI, sendo utilizadas não somente para o armazenamento de 

líquido, mas também eram levadas ao fogo. 

Decorações:  

Novamente recorremos a La Salvia e Brochado (1989) para observação das 

decorações plásticas. Eles as classificam em: corrugado, ungulado, ponteado, 

digitado, roletado, inciso, acanalado, escovado, nodulado, exciso, beliscado e 

estampado. Entretanto, achamos necessário dividir a categoria ungulado em duas: 

ungulado verdadeiro de um pseudo-ungulado feito a partir de instrumentos que 

possuem formatos semelhantes a unhas. Vemos essa necessidade por causa dos 

estudos práticos realizados por Panachuk, Carvalho e Jácome (2010), sendo que, 

seus experimentos mostraram que, ao utilizar a unha a marca do dedo e polpa 

ficam marcados nas peças. Assim, as oleiras deveriam estar utilizando de 

instrumentos que imitem o formato das unhas. 

“Durante a análise da coleção do sítio Florestal II verificamos que a maioria das 

impressões entra na categoria de pseudo-ungulados. Isso se comprova pelo grande 

comprimento (superior a 1 cm) das marcas, associado com a ausência de vestígios da 

‘polpa do dedo’, além da curvatura, ou muito reta ou muito curva [...].” (JÁCOME, 

CARVALHO, PANACHUK, 2010: 41). 

 

Para as decorações feitas através das pinturas, utilizamos os motivos 

descritos também por La Salvia e Brochado (1989) e A. Prous (1992, 2010), sendo 

que, podemos ter: engobos, faixas, combinações geométricas feitas por linhas e 

pontos, e todos esses podem ser pintados nas cores branco, vermelho, preto, 

laranja ou amarelo. 

“No engobo usado em vários sítios do vale do Rio Doce, A. Baeta notou um excesso 

de mica; embora esse mineral seja um elemento natural e abundante nas argilas da 

região, parece ter havido uma concentração voluntária do mesmo, para produzir um 

efeito de pailleté – inclusive em pote pintado. [...] O vermelho (há desde tons de carmim 
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muito vivo até rosado escuro) é utilizado em bandas para realçar os relevos: lábio, 

reforços e pontos de inflexão.”  (PROUS, 2010: 126). 

 

Corpo e artefato estão no mesmo nível de relação, como por exemplo, entre 

os Asurini as pinturas geométricas são realizadas tanto nos corpos quanto nas 

vasilhas afirmando a existência de ambos como pessoas (Lopes, 2010: 216). 

Assim, corpos e potes são divididos fisicamente da mesma forma.  

“A decoração das vasilhas evidencia o fato que os tupiguarani distinguiam as mesmas 

divisões que nós (lábio, borda, ombro, bojo, constrições), pois essas partes recebem 

um tratamento diferenciado. Inclusive, os vocabulários jesuíticos evidenciam, entre os 

Guarani e Tupi históricos, a existência de uma visão antropomorfizada das vasilhas, 

pois usavam expressões semelhantes às nossas para designar o “lábio” (embé, 

tembé), o “pescoço” (anhuri, qua~i), o ânus (tebiaba = fundo) das vasilhas [...]” 

(PROUS, 2010: 160). 

 

Produção e gesto: 

A partir de algumas marcas deixadas, tanto nas peças no momento de 

produção e/ou na fase das pinturas, conseguimos identificar os gestos praticados 

pela oleira indicando seus movimentos, mas também expondo alguma falha de 

produção. 

 Essas marcas podem ser: bolhas de ar, que ocorrem no início do processo 

de produção durante a mistura da massa, ou seja, caso a oleira não amasse a pasta 

de forma homogênea, retirando todas as bolhas, no momento da queima, o ar será 

expelido, podendo causar trincas e até a quebra completa da cerâmica. Caso a 

bolha de ar seja pequena e não interferir na estrutura do pote, podemos encontrá-

la ao analisarmos o perfil do fragmento. 

Podemos averiguar também marcas de impressão de dedo e marcas de 

unhadas deixados pela oleira durante o processo de alisamento da peça. Podem 

ocorrer também furos, caso os temperos se soltem durante a queima.  
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A oleira, ao fazer as peças, pode apoia-las sobre cestas, esteiras ou outros 

suportes, deixando marcas de fibras trançadas, principalmente nas bases dos 

potes.  

Marcas como sobreposições de estrias e falhas de alisamento também 

podem ocorrer no momento de uniformização dos potes. A oleira faz movimentos 

contínuos e direcionais que, dependendo do objeto utilizado e falta de experiência, 

deixa linhas visíveis que podem marcar até sua direção. 

O teórico da dança Rudolf Laban e sua aluna Irmgard Bartenieff trabalharam 

observando as posturas e gestos feitos pelo corpo humano quando em movimento 

(principalmente dançando), criando um sistema que hoje é conhecido por sistema 

Lamb/Bartenieff. Uma das ideias desse sistema é a IGP – Imersão Gesto Postura 

–, em que a postura vai ajustando-se ao longo da vida, fazendo com que os gestos 

se diversifiquem. 

Cada grupo possui o IGP padrão que está arraigado nos aspectos 

psicológicos, sociais e culturais. A partir disso, cada pessoa acaba por criar seu 

próprio IGP. Assim sendo, conseguimos identificar os gestos de um grupo, mas 

também podemos encontrar as particularidades das pessoas. (FERNANDES, 

2006: 113). 

Pensando nesse sistema, podemos averiguar como o corpo e os 

movimentos se manifestam na fabricação da cerâmica. Temos as nossas limitações 

físicas dadas pelo mundo biológico, todavia, cada grupo no tempo/espaço possui 

suas técnicas corporais (cf. M. Mauss 1934), que são ensinadas por suas culturas, 

fazendo-os agirem de certa forma. E ainda temos as particularidades, que são as 

assinaturas de cada indivíduo (Panachuk, 2014). 

“É preciso educar diferentes sistemas, ensinar ao corpo e à mente uma tarefa. Neste 

processo diferentes mecanismos são acionados: biológico, cultural, social, 

educacional, material, simbólico, individual, coletivo, dentre outros. Os gestos capturam 

as possíveis dicotomias, os duplos, ou talvez seja pura ubiquidade. Assim a cultura 

material, e seu gesto deflagrador, é repetição e criação, é tradição e mudança, é 

individual e coletiva, está no corpo e na mente, é prática e simbólica, é constância e 

variabilidade”. (PANACHUK, 2014: 35). 
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Vestígios de utilização: 

Assim como podemos perceber marcas da produção, há também marcas de 

utilização. Podendo ser elas: desgaste por 'colher', tampa ou outro objeto, deixando 

marcas parecidas com ranhuras e microlascamentos. Fuligem de queima, 

mostrando que a peça era levada ao fogo, sendo potes próprios para cozimento. 

Salinização, marcas de erosão causadas por armazenamento de água. 

Há também marcas de fermentação, que são reconhecidas por erosões nas 

paredes internas dos potes, indicando que essas peças acondicionavam algum tipo 

de bebida. Para entender melhor esse tipo de marca, utilizamos o trabalho do 

químico Felipe A. T. Serafim (2010), sendo que, ao colocarmos algum material 

orgânico para ferver em altas temperaturas, junto à bactérias e leveduras do próprio 

ambiente e/ou alimento, os ácidos orgânicos serão formados, criando o teor 

alcoólico nas bebidas.  

“As moléculas de ácidos orgânicos são caracterizadas pela presença do grupo 

carboxila (-COOH) em sua estrutura. Tratam-se de ácidos fracos nos quais o grupo 

carboxila libera prótons suficientes em água, justificando as propriedades ácidas destes 

compostos. [...]. A presença destes compostos nos alimentos é devida ou a processos 

bioquímicos, ou á sua adição como acidulantes, estabilizantes e/ou preservativos, ou 

a atividade de microrganismos (principalmente leveduras e bactérias). Destacam-se 

por exercerem forte influência sobre a qualidade e as propriedades sensoriais das 

bebidas e a estabilidade do mosto durante a etapa fermentativa.” (SERAFIM, 2010: 26). 

 

 Alguns ácidos orgânicos tornam-se mais presentes do que outros, 

dependendo de como se irá produzir a bebida. Por exemplo, segundo Serafim, 

teremos maior recorrência do ácido palmítico em um alambique, ou seja, os 

materiais orgânicos precisam passar por um tempo de cozimento maior com 

temperaturas constantes. Os tupi-guarani não possuíam alambiques, mas seguiam 

o mesmo processo, utilizavam de panelas como os nhaempepo, deixando os 

alimentos cozinhando por vários dias, controlando a temperatura, até que tudo 

virasse um mingau alcóolico.  
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Consultamos também os estudos arqueobotânicos de Gardiman, Rodrigues, 

Cascon e Isnardis (2014), que trabalhando com cerâmicas da tradição Aratu-

Sapucaí, demostram o processo que os alimentos percorriam antes e depois de 

serem cozidos e virarem bebidas, a partir da identificação de amido das plantas 

utilizadas. “A mastigação era uma etapa fundamental do processo. Sendo assim, 

as mandiocas tóxicas requeriam tratamento prévio, como a pubagem, cozimento 

ou transformação em farinha.” (Brochado, 1977, segundo GARDIMAN, et alii, 2014: 

80). 

 

3.3 Experimentação 

Durante a análise, sentimos a necessidade de experimentações para 

interpretar os fragmentos. Desta maneira, após o término da análise, dediquei-me 

a alguns meses fabricando alguns potes. A. Prous, na década de 90, já lembrava, 

que a arqueologia experimental é um instrumento útil para entendermos certos 

processos. 

“A arqueologia é um método (para alguns autores, uma ciência) de observação; no 

entanto, algumas direções de pesquisa permitem experimentação e até necessitam 

dela. [...] A reprodução de instrumentos pré-históricos e sua utilização para verificação 

das técnicas de fabricação e dos correspondentes vestígios de seu uso é o aspecto 

mais tradicional da experimentação arqueológica.” (PROUS, 1992: 56).  

 

Jedson Francisco Cerezer (2011), também ressalta a importância da 

experimentação. Ele buscou entender os processos produtivos e como os registros 

arqueológicos são tratados por causa disso. “Nosso objetivo primário consistente 

em comparar formas cerâmicas Guaranis inteiras com seus fragmentos, numa 

tentativa de compreender melhor o registro arqueológico e o processo produtivo.” 

(CEREZER, 2011: 37). Não obstante, meu intento, assim como o de Cerezer, foi 

buscar compreender as formas de produção, conjuntamente considerando os 

movimentos e direções feitos pelas oleiras na fabricação. Para tal finalidade, 
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durante seis meses, produzi sete potes de diferentes formatos e tamanhos (fotos 

abaixo). 

 
                                           Figura    7                   Foto: Lilian Panachuk, 2016 

 

 

Assim, as experimentações não são um método único, mas um elemento 

integrante ao nosso trabalho. 
“O experimentador, porém, nunca deve esquecer-se de que conseguindo reproduzir 

um objeto ou marcas de uso por determinadas técnicas, não significa que os mesmos 

resultados não possam ser obtidos por outras. Portanto, a interpretação direta dos 

dados arqueológicos não deve ser feita a partir de experimentação limitadas.” (PROUS, 

1992: 56-57). 

 

 

3.4 Distribuição espacial 

Assim, concluindo as análises e remontando alguns fragmentos, poderemos 

juntamente com o material cerâmico estudado nas concentrações (Panachuk 2004, 

Panachuk, Carvalho, Jácome, Amoreli, Prous, 2010) voltar as plantas e discutir 

como esses fragmentos fora das casas estariam interagindo com as tralhas 

domésticas.  
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Assim, com o peso do material analisado e sua densidade entender sua 

dispersão pelo sítio, bem como, distribuição dos cacos decorados e as morfologias 

identificadas nas caminhadas, e perceber se teriam alguma relação com o material 

das concentrações. 

Segundo Florestan Fernandes, nas aldeias tupinambás descritas por 

viajantes e cronistas, eram formadas por uma praça central, tendo por volta de 

quatro a sete casas, sendo uma delas a casa do chefe e um local (não 

necessariamente dentro de uma casa) para a produção de bebida (Albuquerque 

2012, Noelli e Brochado 1998, Staden 1988). 

 Observando tanto os estudos de F. Fernandes, como a planta do sítio 

Florestal II, levantamos algumas hipóteses. Como por exemplo, caso o material 

entre os interstícios das casas for o mais denso e remontado, podem ser uma 

continuidade da tralha doméstica ou locais de armazenamento e até mesmo 

lixeiras.  

Meggers e Maranca, dividem o sítio Queimada Nova em dois lados, o lado 

oeste e leste. Elas fazem isso a partir dos fragmentos cerâmicos e os tipos de 

pinturas encontrados neles. Isto pois, no lado oeste foram encontradas peças 

pintadas em vermelhos sobre brancos enquanto no lado leste, era um simples 

vermelho indicando que essas técnicas estavam associadas com as residências. 

Assim, pensando em uma produção cerâmica feminina a aldeia era organizada por 

residência matrilocal. 
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Figura 8 

 

 

Assim, observaremos se o sítio Florestal II, teria algum tipo de divisão que 

pudéssemos reconhecer a partir das análises das cerâmicas encontradas.  

Dessa maneira, nossa análise permitirá entendermos a distribuição espacial 

do sítio, a partir do micro (os fragmentos cerâmicos) alcançando o macro (a 

organização do sítio). 
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CAPÍTULO 4 

 

Análise do material cerâmico 

“No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do 

caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra...” 

(No Meio do Caminho - Carlos Drummond de Andrade) 

 

Está análise apresenta os 766 fragmentos selecionados do total de 5.637 

que, fornecem informações relevantes e permitem avançar em nossas pesquisas 

acerca do sítio. 

Como já dito, o sítio foi dividido em 58 caminhadas, todavia, analisadas são 

no total 54. O material em superfície de quatro caminhadas, foi recolhido e 

registrado, entretanto, está desaparecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 
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Assim, apresentaremos o material nesta ordem: identificação do artefato 

(recipiente ou suporte de panela), partes dos objetos representados; temperos, 

técnica de fabricação, tratamento de superfície; tipo de queima, morfologia dos 

artefatos, decorações, suportes de panelas, marcas de produção deixada pelas 

oleiras, marcas de utilização e estado de preservação. 

 

4.1 Identificação do material  

Dos fragmentos analisados 98,9% pertencem a potes. 

 

A porção mais representada foi o bojo, alcançando 56% dos fragmentos 

analisados, como era de se esperar, já que forma a maior superfície dos 

fragmentos, em seguida estão lábios/bordas com 25%. Selecionamos também 

alguns fragmentos carenados com decorações plásticas ou pinturas, 16 apliques e 

8 gargalos. 
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Há 21 fragmentos de base nas caminhadas, sendo 17 biplanas e 4 planos-

côncavas. Isto contrasta com os resultados já obtidos para as vasilhas inteiras ou 

remontadas encontradas nas concentrações, que tem bases plano-côncavas. No 

entanto, esta discrepância pode resultar da pouca quantidade e representatividade 

das bases encontradas nas caminhadas. 

 

 

4.2 Tempero 

Os temperos quartzo, feldspato e mica foram encontrados em todos os 

fragmentos. Os demais (óxido de ferro e chamote) foram encontrados em todas as 

caminhadas, mas não em todos os fragmentos. O óxido de ferro (podendo ser um 

tempero adicionado ou não), apareceu em 216 peças. Reconhecemos também em 

117 peças o tempero chamote, este adicionado com certeza pelas oleiras. 
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Segundo La Salvia e Brochado, “A presença de chamote realmente irá 

caracterizar a intencionalidade de um antiplástico diverso daquele já presente na 

argila. Sua caracterização granulação, cor e estrutura, nos dirá da quantidade 

aplicada e do desejo de sua aplicação.”  (LA SALVIA, BROCHADO, 1989: 16, 

grifo meu).  

A densidade dos temperos encontrados nos fragmentos, em sua maioria 

(648 fragmentos), foi mediana. A granulometria observada gira ao redor de 3mm 

em geral, embora haja grãos de até 5mm. 

 

 

4.3 Fabricação do artefato  

Todos as vasilhas foram fabricadas a partir de roletes de argilas. 
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Junto ao trabalho de união dos roletes, encontramos 21 fragmentos, aos 

quais, foram adicionadas placas para reforçar as paredes. La Salvia e Brochado 

(1989: 25), argumentaram que a sobreposição de placa seria colocada em uma 

peça, no momento do processo de acabamento, ou seja, quando a peça já estaria 

toda moldada, esperando somente a decoração. Entretanto, em minhas 

experimentações, todas as placas de reforço adicionadas, foram aplicadas junto a 

obliteração dos roletes. No momento da união percebemos como ficaram as 

espessuras das paredes, e caso essas não estejam uniformes, aplicamos as 

placas, para que assim, não venha prejudicar a estrutura da peça, podendo sua 

modelagem ser concluída.  

Dessa forma, essa técnica não seria aplicada quando o pote estivesse 

pronto para receber as decorações, mas no próprio processo de modelagem. 

 

 

 

 

Figura 10 - Fragmentos com marcas de negativos de placas. 

 

4.4 Tratamento de superfície  

Não foi encontrado outro tipo de tratamento de superfície que nos fosse o 

alisamento, sendo a maioria um alisamento fino. 
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4.5 Queima 

Observamos a queima em 107 fragmentos, 69 deles evidenciam paredes 

internas e externas oxidadas com núcleo reduzido. Acreditando que esta pequena 

amostra analisada seja representativa da cerâmica do sítio Florestal II, pois confere 

com o que a bibliografia aponta como forma mais comum de queima entre os 

ceramistas tupiguarani.   

 

 

4.6 Morfologia 

A partir dos lábios/bordas, mesmo pequenos, conseguimos medir os 

diâmetros da boca dos recipientes e dos suportes. 
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Alguns fragmentos remontados (sobretudo de borda), permitiram projetar 

as formas das vasilhas. Todavia esses cacos não alcançaram 9% de todo material 

analisado. 

 

A partir dos fragmentos selecionados identificamos um total de 16 vasilhas 

nas caminhadas sendo, seis igaçabas, quatro panelas, duas tigelas, duas 

subcilíndricas com paredes bicarenadas e duas subcilíndricas com paredes 

verticais. 

 



54 
 

 
                                                                 Figura 11 
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Observando os gráficos abaixo, notamos que a média do diâmetro da boca 

comparando tanto por fragmento quanto por pote, encontramos um modo entre 20 

a 30 cm sendo os menores e entre 40 e 50 cm os recipientes irrestritos e aqueles 

de paredes verticais, ou seja, vasilhas para servir e para cozinhar. As igaçabas são 

as vasilhas maiores (normalmente de uso coletivo) e seu diâmetro de boca é 

também maior.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Decorações  

Há dois tipos de decorações, as pintadas e as plásticas.  
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No sítio Florestal II, foram encontrados 8 tipos de decorações plásticas; 

encontrados somente na face externa das peças. São eles: pseudo-ungulado, 

corrugado, acanalado, escovado, ponteado, beliscado, roletado e inciso. 

 

 

No gráfico acima, vemos que, os pseudo-ungulados são os mais 

numerosos, seguindo do corrugado. Citando Prous, dos vários tipos encontrados 

em cerâmicas tupiguarani essas duas decorações são predominantes, enquanto 

“As outras fórmulas de decoração plástica, apesar de numerosas, nunca alcançam 

forte popularidade: são os ponteados; inciso, acanelado, digitado, digitungulado, 

nodulado, pinçado, beliscado e roletado.” (PROUS, 1992: 393). Assim, vemos que 

na coleção estudada, não apareceram as decorações, digitado, digitungulado, 

nodulado e pinçado. 
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Figura 12 

 

 

A decoração plástica, principalmente o pseudo-ungulado e corrugado, 

estão predominando nos fragmentos de bojo, enquanto nos lábios estão 

decorações ponteadas. Mas no geral, são as pinturas que predominam nos lábios. 

As pinturas reconhecidas foram encontradas tanto na face interna quanto 

externa do pote, sendo classificadas como engobo branco ou vermelho, faixa 

branca ou vermelha, linhas pretas ou vermelhas e pontos pretos. 
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  A aplicação mais identificada nas duas faces são de engobos brancos 

brilhantes. Entretanto o engobo provavelmente era aplicado como um fundo, tendo 

linhas vermelhas e/ou outras formas de aplicação por cima. 

Assim, os cacos encontrados nas caminhadas com diferentes decorações 

de faixas, linhas e/ou pontos pretos, são provavelmente provenientes das mesmas 

vasilhas que os fragmentos somente engobados. 
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Figura 13 - As setas indicam o engobo branco e a faixa vermelha provavelmente 

delimitando os espaços 
 

 

O engobo vermelho, existente tanto na face interna quanto externa dos 

fragmentos, possui um tom mais escuro que as faixas vermelhas (que ressaltam os 

relevos) empregadas tanto por cima dos engobos vermelhos quanto dos engobos 

brancos. 

 

 
Figura 14 - Face interna decorada com uma faixa vermelha. À esquerda a peça 

original, ao lado o croqui realçando os detalhes. 
 
 
 

Identificamos até duas cores por fragmentos (com engobo e faixa, faixa e 

linha e faixa e pontos), mas a maioria mostra apenas o engobo. Como já dito acima, 

a peça inteira provavelmente não recebia só um engobo. 
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As formas de aplicação mais recorrente nos lábios, bordas e carenas são 

faixas vermelhas, enquanto no bojo estão as linhas vermelhas ou pretas e os pontos 

pretos sobre os engobos tanto vermelho quanto branco.  

 

 

Nas caminhas as únicas vasilhas pintadas encontradas foram as igaçabas, 

duas delas com faixas e linhas vermelhas e com desenhos e linhas pretas sobre 

engobo branco e uma com linhas vermelhas, também sobre engobo branco. De 

todo modo, isso não quer dizer que se pintavam somente igaçabas, como veremos 

adiante. 
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Figura 15 

 

Decoração plástica e pintura 

Até o momento ou falamos de decoração plástica ou de pintura, é raro 

vermos em uma mesma peça as duas decorações. La Salvia e Brochado (1989) 

frisam que é de fato incomum as duas decorações estarem em uma mesma peça, 

embora haja algumas exceções. 

Em todas as caminhadas temos uma única exceção: dois fragmentos 

remontáveis com decoração plástica ponteada sobre a carena e, logo abaixo, uma 

pintura de pontos pretos seguindo essa decoração plástica. 

 A princípio, acreditamos que os pontos fossem algum depósito pós-

deposicional (elementos minerais), mas observando em uma lupa digital podemos 

ver claramente que trata-se de uma pintura: os pontos pretos desenhados seguem 

o alinhamento da decoração plástica. Infelizmente, não encontramos mais 

incidências deste tipo, mas essa exceção nos mostra que as decorações não são 

totalmente excludentes uma da outra. 
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4.8 Suportes de panela 

 Nas caminhadas, além de potes, foram encontrados 6 suportes de panela, 

com diâmetro da boca entre 9 a 15 cm; assim, deveriam ser usados para sustentar 

panelas menores no cotidiano doméstico. 

“Os ‘suportes de panela’ são objetos anelares, de seção subtriangular; a base de 

sustentação é achatada e a parte interna do anel é inclinada externamente para receber 

o fundo da vasilha; as peças de Minas Gerais foram executadas pela técnica do 

acordelado. Os maiores têm cerca de 20 cm de diâmetro, enquanto os menores podem 

ter cerca de 10 cm até menos de 5 cm de diâmetro. No sítio Florestal II, alguns 

receberam banho de tinta vermelha.” (PANACHUK & CARVALHO, 2010: 72). 

 

 
Figura 17 - Suportes de Panelas encontrados nas caminhadas 

 
 

Esses suportes foram feitos também pela técnica de acordelado; o tempero 

foi o mesmo encontrado nos potes e o tratamento de superfície também foi o 
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alisamento. Nenhum dos suportes de panela encontrado nas caminhadas 

apresenta decoração.  

 

4.9 Outro artefato  

Além dos potes e suportes de panelas, encontramos um fragmento (foto 

abaixo), que não fazia parte de uma vasilha, parecendo ter sido um objeto a parte. 

Ele aparenta uma possível figura antropomorfa ou zoomorfa, tendo quebras nas 

laterais onde poderia estar os membros, nas quebras “frontais” corresponderiam, 

assim, a queda de apliques representando os seios. Na parte “superior” a quebra 

indica que haveria uma cabeça e na parte “inferior” talvez pés ou calda. 

Se nossa hipótese for certa, o “boneco” seria morfologicamente diferente 

das demais modelagens tupiguarani observadas em outros sítios tupiguarani (como 

o de Andrelândia - MG). (Panachuk, Carvalho, 2010). 

 
Figura 18 - A foto a esquerda é a original e a direita foram trabalhados digitalmente as 

quebras. 
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Figura 19 – projeção de como poderia ser o artefato inteiro  

 

Esse objeto foi encontrado na caminhada 41B, próximo ao local 12. 

Procuramos em vão, no material em superfície e nas concentrações, outro 

fragmento que poderia remontar a ele.  

Assim como os outros artefatos a técnica de produção tempero e 

tratamento de superfície são os mesmos. Ele não possui nenhum tipo de 

decoração.  

 

5.0 A procura dos gestos das pinturas 

Através das pinturas percebemos os movimentos realizados pela oleira 

(Panachuk, 2014, Jácome, Carvalho, Panachuk, 2010). A partir do traço deixado 

na cerâmica, podemos averiguar se ela era destra ou canhota, como também, as 

direções que ela os realizou. Esses gestos fazem-nos pensar não somente nas 

técnicas corporais do grupo, mas no corpo da própria oleira. 

 “É preciso educar diferentes sistemas, ensinar ao corpo e à mente uma tarefa. Neste 

processo diferentes mecanismos são acionados: biológico, cultural, social, 

educacional, material, simbólico, individual, coletivo, dentre outros. Os gestos capturam 

as possíveis dicotomias, os duplos, ou talvez seja pura ubiquidade. Assim a cultura 



65 
 

material, e seu gesto deflagrador, é repetição e criação, é tradição e mudança, é 

individual e coletiva, está no corpo e na mente, é prática e simbólica, é constância e 

variabilidade”. (PANACHUK, 2014: 35). 

 

Em uma das peças analisadas a partir da lupa digital, percebemos como 

os traços/gestos foram realizados (figura abaixo). Na primeira foto, à esquerda, 

podemos ver que a oleira passou seu objeto/pincel criando uma linha horizontal 

para esquerda seguindo para baixo por um traço que forma um ângulo de cerca de 

90º. Concluímos isso, porque a tinta começa a falhar na linha que desce, indicando 

o fim da carga.  

 

 Figura 20   

 

Na primeira foto de cima, à direita, podemos observar que os traços 

convergentes não se encontram. Logo na foto abaixo desta, temos uma 

ultrapassagem, reparamos que a pintora fez primeiro o traço vertical e depois, ao 

encontrar o horizontal, acabou ultrapassando-o. Com estes poucos fragmentos, 

não há como interpretar estas diferenças (falta de experiência? De cuidado? De 

interesse pelo detalhe?). 
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Na segunda foto à esquerda, observamos as sobreposições das linhas 

pretas sobre o engobo branco, documentando o papel do branco como fundo para 

os desenhos. 

 

5.1 Vestígios da movimentação  

As direções dos movimentos das oleiras ficam marcados também como em 

forma de sobreposições de estrias e falhas de alisamentos. Esses vestígios de 

fabricação foram os mais encontrados, alcançando em torno de 115 fragmentos na 

face interna e mais de 75 na face externa, chegando a 24% de todo o material 

analisado das caminhadas. 

Encontramos também marcas como as bolhas de ar, em 7 fragmentos. 

Assim como furos tanto na parte interna quanto externa, chegando ao total de 16 

fragmentos. 
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Figura 21 - Marcas de falha de alisamento 

 

 

5.2 As marcas de utilização das vasilhas 

Vimos que os fragmentos cerâmicos coletados nas caminhadas, estavam 

mais expostos as intempéries e a ações antrópicas que deixaram o material mais 

fragmentado e fragilizado.    

“[...] os vestígios foram perturbados por algumas intervenções humanas posteriores à 

ocupação indígena: a mata foi cortada cerca de 30 anos atrás (encontramos inclusive 

vestígios metálicos deixados pelos mateiros e caçadores) e os atuais proprietários dos 

sítios Florestal 1 e 2 lembram-se de ter brincado, quando crianças, com alguns potes 

ainda inteiros na superfície – o que explica que nem todos os recipientes podem ser 

reconstituídos.” (PANACHUK, et alii, 2010: 96). 
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Figura 22 - Imagem 

retirada do livro 

Ceramistas Tupi volume 

III, página 95. 

 

Todavia alguns fragmentos mantiveram marcas de usos, como podemos 

ver no gráfico abaixo. 

 

 

 

Encontramos em 7 fragmentos, tanto na face interna quanto externa, 

marcas de desgaste na forma de estrias profundas deixadas por algum objeto. 

Já fuligem foi encontrada somente na face externa, aparecendo em 15 

fragmentos, indicando que eles eram levados ao fogo como panelas para cozer.  



69 
 

Os vestígios de fermentação foram encontrados na face interna de 23 

fragmentos, sendo elas quatro de igaçabas e duas de panelas.  

 “Depois de as cortarem [aipim ou mandioca] em rodelas finas, como fazemos com os 

rabanetes, as mulheres as fervem em grandes vasilhas de barro cheias de água, até 

que amoleçam; tiram-nas do fogo e deixam-nas esfriar. Feito isso acocoram-se em 

torno das vasilhas e mastigam as rodelas jogando-as depois em outra vasilha, em vez 

de as engolir, para uma nova fervura, mexendo-as com um pau até que tudo esteja 

bem cozido. Feito isso, tiram do fogo a pasta e a põem a fermentar em vasos de barro 
de capacidade a meia pipa de vinho de Borgonha. Quando tudo fermenta e espuma, 

cobrem os vasos e fica a bebida pronta para o uso. Esses vasos têm o feitio das 
grandes cubas de barro nas quais vi fazer-se a lixívia em alguns lugares do 

Bourbonais e da Auvergne; são, entretanto, mais estreitos no alto que no bojo”. 

(LÉRY, 1980: 129, grifo meu). 

 

 
Figura 23 - Fragmentos com vestígios de fermentação 

 

 

Em 2015, a pesquisadora croata Ana Fundurulic em sua dissertação, 

analisou resíduos orgânicos em 10 fragmentos da concentração 5, escolhidos por 

A. Prous e L. Panachuk, que na lupa binocular haviam evidenciado algum indício 

de fermentação alcoólica.  Fundurulic separou essas amostras em provenientes de 

igaçabas, (6 amostras de 5 potes), provenientes de peças globulares (2 

fragmentos), e provenientes de (pote que nomeamos) caçarola (2 fragmentos).**** 

“The ceramic fragments were documented by visible light photography (400-700 nm). 

Since GC/MS analysis requires sampling and it is destructive to some extent, it is 

important to record the original state of the pottery before the sampling procedure. All 
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the samples were also expected under UV lamp (365nm) to detect traces of organic 

residue on the surface, contamination, restauration procedures and organic inclusions 

in the ceramic matrix. Six samples were photographed with a digital camera under UV 

light”. (FUNDURULIC, 2015: 3). 

 

Principalmente nas igaçabas, Fundurulic encontrou algum tipo de resíduo 

de ácido orgânico, como o ácido palmítico e esteárico, que são comumente 

encontrados em plantas (Serafim, 2010: 26).  

“All samples yielded residues of organic content. Clear division between the pot types 

and its content could not be made, although organic were most abundant in pottery 

forms Type 1. Since this type was represented with the highest amount of samples (6 o 

out of 10) the results aremore conclusive. All of the samples from Type 1 show presence 

of palmitic acid, and stearic, oleic, myristic acids were detected in most of the samples. 

Especially interesting are the compounds detected in sample 2070. In addition to 

palmitic, stearic, oleic, lauric and myristic acid, octanal, terpinolene, isoamyl acetate and 

monopalmitin were also identified 3.” (FUNDURULIC, 2015: 5). 

 

 Figura 24 - André Thevet -1556 

 
****A pesquisadora chama de “tipo 1” as peças provenientes de igaçabas, “tipo 2”, as vasilhas globulares e “tipo 3” as 

caçarolas. 
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Destarte, a partir de análises com lupa binocular e químicas dos fragmentos 

podemos afirmar que no sítio Florestal II eram produzidas bebidas alcóolicas e 

eram armazenadas em igaçabas. 

 

 

 
Figura 25 
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CAPÍTULO 5 

 

                            O Lugar de Cada Coisa 

“Eu ponhei cada coisa em seu lugar. É isso mesmo: ponhei. Porque 

"pus" parece de ferida feia e marrom na perna de mendigo e a gente se 

sente tão culpada por causa da ferida com pus do mendigo e o 

mendigo somos nós, os degredados”. (Clarice Lispector) 

 

Sabemos pelas análises realizadas do material das concentrações que o 

sítio Florestal II é formado por 7 casas dispostas em um anel elíptico tendo uma 

praça ao centro. Essa análise combina com relatos de viajantes e cronistas do 

século XVI, a respeito de aldeias tupinambás.  

“Hans Staden informa que “poucas aldeias contavam mais do que sete cabanas>>. O 

grupo local Ubatuba, onde viveu prisioneiro durante muito tempo, era constituído de 

sete malocas. Gandavo também apresenta êste total, afirmando que o número de 

malocas em cada aldeia variava de sete a oito. [...]. Assim escrevia Abbeville: ‘as quatro 

casas assim dispostas, com a praça ao centro, formavam uma aldeia>>.’” 

(FERNANDES, 1949-1989: 58-59). 

 
Figura 26 - Hans Staden (1988:  99) 
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Com as análises dos fragmentos das caminhadas poderemos entender 

outros locais além das casas, como possíveis lixeiras e local para fabricação de 

bebida.  

 

5.1 Organizando as coisas 

Para compreendermos como o material das caminhadas estaria 

relacionado com os fragmentos das concentrações, consideramos alguns aspectos 

como densidade, decoração e morfologia dos cacos pensando em suas 

distribuições pelo sítio. 

 Nas caminhadas com muito material cerâmico, entretanto mais 

fragmentado, densidades dos cacos não ultrapassava 20g/m², enquanto as 

caminhadas com pouco material cerâmico – todavia com fragmentos maiores, mais 

pesados e que remontam entre si –, apresentavam densidades entre 60g/m² e 

120g/m². Esses fragmentos maiores e remontáveis foram encontrados próximos 

aos locais 5, 12, 7 e 8/9, isto é, nos interstícios entre as casas. 
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Figura 27 

Assim como os fragmentos maiores estavam concentrados no entorno das 

casas, o material com algum tipo de pintura (remontado ou não) também estava. 

Em volta dos locais 8/9 e 7, esse material alcançou 78% de todo os fragmentos 

pintados nas caminhadas. Ao redor do local 5 estão os demais pintados atingindo 

22%. 
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                                         Figura 28 

 

Os fragmentos com decorações plásticas (remontados ou não), estavam 

quase todos concentrados ao redor dos locais 8/9 e 7, atingindo um total de 96% 

de todas as decorações plásticas encontradas nos fragmentos em superfície. Ao 

redor dos locais 4 e 5 e pontos O/Q estavam o restante.  Todavia, diferente das 

pinturas, sendo que, todos os tipos decorativos foram encontrados 

homogeneamente dispersos pelo sítio, as decorações plásticas que estavam nos 

interstícios dos locais 8/9 eram praticamente de pseudo-ungulados. Já fragmentos 

com decorações corrugadas estavam quase todos próximos ao local 7. Os outros 

tipos de decorações concentraram em torno dos locais 4 e 5.  
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                 Figura 29 

 

Segundo Panachuk e colaboradores, essa oposição qualitativa também 

ocorrem nas concentrações.  Eram nos locais 4 e 8/9 que o número de material 

com decoração plástica foi maior do que os pintados, enquanto nos locais 5, 7, 12 

e ponto O/Q, ocorreu o oposto. 

“[...] quando se trata dos modos decorativos, nota-se outra oposição – dessa vez entre 

três partes da aldeia. Com efeito, as habitações localizadas a norte e a sul (locais 7 e 

12; e 5 e O/Q, respectivamente), formando um eixo central, apresentam as maiores 

porcentagens de fragmentos com decoração pintada no sítio (cerca de 20% da 

cerâmica que contém) em relação aos que apresentam decorações plásticas, os quais, 

somados, não chegam a 6%. Contrastando com esta situação, naquelas localizadas a 

leste e oeste (locais 8/9 e 4, respectivamente), os fragmentos com decoração plástica 

ultrapassam 50%, enquanto os pintados não alcançam 10%”. (PANACHUK, et alli, 

2010: 103 -104). 
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O material cerâmico que estava em superfície ao redor dos pontos O/Q não 

possuía pintura, e próximo ao local 4 não há muita expressão de material com 

decoração plástica, nos demais interstícios, os fragmentos eram similares aos 

encontrados nas concentrações. Isso pode indicar que em cada casa haveria uma 

predominância de algum tipo decorativo. 

Além das equivalências das decorações nas casas e seus interstícios, 

observamos também se os tipos de potes estavam relacionados. Como podemos 

ver na figura abaixo, (potes com a mesma morfologia estão com cores iguais para 

melhor visualização), conseguimos projetar apenas 16 vasilhas (decoradas ou não) 

inteiras de 10 caminhadas, sendo que, as encontradas nos interstícios 

corresponderam com a tralha doméstica das casas do qual estavam próximos.  

Já os 6 suportes de panela encontrados em superfície (foram coletados 

também próximos as casas), são pequenos, possuindo em média de 10 a 15 cm 

de diâmetro de boca (os suportes de panela escavados nas concentrações medem 

o diâmetro de boca entre 15 e 20 cm). Dessa forma, nem os suportes de panela 

das concentrações quanto os encontrados nas caminhadas, serviriam para 

sustentar panelas grandes como igaçabas, por conseguinte, deveriam estar 

apoiando vasilhas menores do cotidiano domiciliar. A única diferença entre os 

suportes de panela encontrado nas concentrações é que, a maioria estava pintado, 

enquanto não encontramos nenhum suporte com pintura nas caminhadas.  
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Figura 30 

 

Assim, podemos concluir que tanto as decorações plásticas quanto as 

pinturas, eram semelhantes ao material encontrado nas habitações e, as 

morfologias dos potes também são compatíveis, ou seja, isso mostra que, esse 

material que estava sobre superfície em volta das concentrações eram uma 

continuidade dos artefatos usados nas casas. Sendo assim, averiguamos que cada 

habitação teria sua lixeira que ficaria ao seu entorno. 

 

5.2 Fabricação da bebida 

Analisamos além dos materiais entre as casas a praça, que possuía um 

material mais fragmentado e menos denso. Os relatos de viajantes no século XVI, 
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mostram aldeias tupi tendo uma praça central como um local de socialização, sendo 

utilizada para festas e rituais. Assim, este seria um local de passagem, por isso a 

pouca expressão de fragmentos cerâmicos, diferente das casas onde deveriam ser 

produzidos e armazenados o vasilhame.  

 “As malocas eram dispostas no solo de modo a deixar uma área quadrangular bastante 

ampla, o terreiro. Abbeville define-o como “uma praça grande é bonita”. No terreiro 

decorria uma parte importante da vida social. Nêle realizavam os sacrifícios rituais, os 

bailes e festas, e as reuniões do conselho dos chefes.” (FERNANDES, 1949 -1989: 

61). 

 

A praça era um local para reafirmação dos laços sociais. “[...] as beberagens 

permitiam a criação de vínculos essenciais à reprodução cultural dos grupos, 

atuando por isso, com fator significativo na constituição de identidades étnicas, 

sociais, culturais e religiosas.” (ALBUQUERQUE, 2012: 24). 

 

 

                                                           Figura 31 - Hans Staden (1988: 183) –             

Rito de sacrifício, todos na praça                                                             

bebendo cauim 

  

 

 

Noelli e Brochado lembram que, segundo Métraux: “‘Nada ocorria de 

importância na vida social ou religiosa... que não fosse seguido de vasto consumo 
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de certa bebida fermentada conhecida pelo nome de cauim’.” (NOELLI E 

BROCHADO, 1998: 118). Eles também descrevem que as vasilhas ao qual se 

preparavam as bebidas diretamente ao fogo seriam as panelas, e as de servirem 

eram as igaçabas. Panachuk (2004) observou atributos do material dos locais 4 e 

5, e encontrou quantidade expressiva das vasilhas piriformes pintadas e vasilhas 

piriformes médias, com vestígios de fermentação. (PANACHUK, 2004: 63).  

Assim, observando o material de toda a caminhada, acreditamos que no 

interstício entre os locais 4 e 5 (imagem abaixo hachurada) seria o local de 

fabricação da bebida e, pelo vasilhame encontrado dentro do local 5, seria esse, 

um lugar para armazenar as bebidas prontas. 

“Segundo Cardim (1980,88-9), os potes de cauim eram enfileirados no meio de uma 

grande casa, ‘entulhada de gente’. Quando começam a beber ‘é um labirinto ou inferno 

vê-los e ouvi-los’[...]”. (MOREAU, 2003: 151-152) 

 

 

Figura 32 
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Segundo Hans Staden as mulheres demoravam dias para produzir as 

bebidas, sendo que, se uniam em um local normalmente aberto, onde deixavam o 

mingau cozendo nos potes cerâmicos.   

“As mulheres fazem as bebidas. Tomam raízes de mandioca e cozinham em grandes 

panelas cheias. Uma vez cozida, retiram a mandioca da panela profunda, passam-na 

em outras, ou em vasilhas não profundas, e deixam-na esfriar um pouco. Então se 

assentam as meninas perto, mascam-na, colocando-a numa vasilha especial. Quando 

todas as raízes cozidas estão mastigadas, põem de novo a massa na panela, deitam-

lhe água, misturam ambas e, aquecem de novo.” (STADEN, 1988: 165). 

 

 
Figura 33 - (Staden 1988:166) 

    

 

5.3 Divisão da aldeia 

Meggers e Maranca, ao analisarem os vestígios cerâmicos e terra preta do 

sítio Queimada Nova, concluíram que a aldeia seria constituída por habitações 

dispostas formando um anel irregular.  Elas lembram também que Herbert Baldus 

no decênio de 30 descreveu similarmente a organização espacial da aldeia 

Tapirapé. 
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“Quando Baldus visitou a aldeia Tapirapé de Tampiitawa em 1935, ela consistia de oito 

cabanas de tamanho, orientação e proximidade variáveis, localizadas inegavelmente 

em torno de uma praça (Baldus 1970: 141). Embora ele as descreva como 

retangulares. O esboço de Wagley da mesma aldeia em 1939-40 mostra nove cabanas 

alongadas com extremidades arredondadas. Elas são igualmente espaçadas, 

uniformes em tamanho e dispostas regularmente em torno de uma praça oval (1977: 

86).” (MEGGERS E MARANCA, 1980: 235). 

 

Assim, observando o plano geral da organização espacial da aldeia 

Tapirapé descrita por Baldus e o sítio Queimada Nova analisado por Meggers e 

Maranca, o sítio Florestal II seria similar a eles.  

O sítio Florestal II também estaria divido em lado oeste e leste como o sítio 

Queimada Nova, entretanto, não seria uma divisão marcando residência matrilocal, 

mas sim o gênero. No sentido leste do sítio (próximo aos locais 7, 8/9) estavam os 

blocos de pedra maiores e fragmentos lascados, indicando local de produção do 

lítico, e no lado oeste (entre os locais 4 e 5) estava a área que as mulheres 

fabricavam as bebidas. 

Estamos dividindo a aldeia por gênero, por questões históricas, como já 

citado neste trabalho, em relatos de viajantes e cronistas principalmente no século 

XVI, assim como, em xilogravuras de Hans Staden, André Thévet, Jean de Léry, 

entre outros, as mulheres estavam envolvidas no mundo cerâmico, enquanto os 

homens dedicavam a caça e a produção lítica. De todo o modo, não excluímos a 

presença da mulher na produção lítica e caça, e homens na fabricação da cerâmica 

e produção das bebidas. 

“Enquanto os homens eram responsáveis pela captura e morte dos inimigos, a 

produção do cauim, componente essencial do rito antropofágico, cabia às mulheres, 

marcando uma divisão de atividades no complexo guerreiro. Para produzir cauim, as 

virgens (incluindo pré-púberes, equivalendo a um rito da menarca) e mulheres de 

abstenção sexual temporária mascavam mandioca, caju ou milho, colocando a polpa 

para fermentação num pote de argila. A produção era acompanhada e se baseava no 

poder magico da saliva feminina. Segundo Viveiros de Castro (1992: 69), a prática 

mostra uma ‘importância decisiva das mulheres na economia simbólico-ritual’. Para ele, 
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às velhas parece ter cabido a organização do processo de produção da bebida e 
a fabricação dos vasos [...] para guardá-la.” (MOREAU, 2003: 151, grifo meu). 

 

Dessa forma, podemos concluir, após observação dos materiais tanto das 

concentrações quanto das caminhadas do sítio Florestal II, a aldeia seria formada 

por 7 casas criando um anel elíptico, sendo que ao redor de cada casa haveria uma 

lixeira para o vasilhame domiciliar. No sentido leste do sítio (próximo aos locais 7, 

8/9) estava ocorrendo a produção do lítico, e no lado oeste (entre os locais 4 e 5) 

fabricavam as bebidas. 

 

Figura 34 
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CONCLUSÕES 

 

“É só o começo. Aqui chegamos, enfim. A um ponto sem regresso. 

Ao começo do fim, De um longo e lento processo, Que se apressa a 

cada ano, Como um progresso insano, Que marcha pro retrocesso, 

E é só o começo...” (Isso É Só o Começo - Lenine) 

 

 
Enfim, trabalhar com as cerâmicas sobre superfície, sendo elas um dos 

materiais que mais sofreram com as intempéries, e poder comparar esse material 

com os trabalhos já realizados sobre alguns pontos específicos, levou-nos a 

compreender novos espaços no sítio.  

Entretanto não foi fácil chegar até este momento, sendo que, nunca havia 

trabalhado com material cerâmico e, começo justamente pelo material que mais 

sofreu de todo o sítio. Houve momentos em que pensava em desistir, pois aquele 

material não me dizia nada, porém aos poucos, fui permitindo que a cerâmica me 

contasse sobre sua história, e a partir disso, as análises começaram a fluir melhor, 

e a partir disso, muito do que havia lido na bibliografia comecei a entender melhor 

na prática. 

E assim, no final de todo esse processo, quando os dados foram 

interpretados e comecei a entender mais sobre o sítio, percebi que todo o esforço 

valeu a pena. Todavia, esse trabalho é só mais uma etapa alcançada sobre o sítio 

Florestal II pois, como foi escavado sistematicamente, nos ofereceu muitos 

vestígios para que pudéssemos entendê-lo em um todo. Sabemos que por 

questões burocráticas, financeiras, enfim, não podemos escavar todos os sítios 

sistematicamente, mas quando temos essa oportunidade devemos aproveitar e 

estudar o máximo que pudermos dele.  
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É importante explorar todas as oportunidades do sítio, todavia sabemos que 

temos as nossas próprias burocracias (tempo, orçamento, vida particular), que, na 

maioria dos casos, não permitem dedicar-nos ao sítio até seus últimos resquícios. 

Todavia, contamos com a ajuda de outros pesquisadores, que nos auxiliam a 

explorar diversas possibilidades sobre ele. Esse trabalho, por exemplo, o sítio 

Florestal II, como já citamos algumas vezes, começou em 2003/2004 e com isso 

passaram mais de dez anos, e durante esse tempo apareceram os trabalhos de 

Panachuk (2004), Jácome (2006) e Amoreli (2007). Temos também artigos 

publicados na coleção Ceramistas Tupi (2010). Todos trouxeram algo novo e visões 

diferentes sobre o sítio, mas que se complementam. Consequentemente, 

buscamos somar com as experiências desses autores e, assim, entender mais 

sobre esse sítio. E mesmo, com esses trabalhos já realizados até o momento, 

sabemos que ainda há muito o que fazer, pois precisamos aprofundar nas 

pesquisas do material das caminhadas, sendo o meu trabalho apenas um esboço 

do que iremos fazer futuramente. Assim, a partir das análises feitas sobre o material 

em superfície poderemos agora, interpretar o espaço central, os interstícios e entre 

as casas comparando-os com as habitações e os pontos de trabalho de material 

lítico, sendo que, essas análises ainda estão em curso, dentro do âmbito de uma 

tese de doutoramento. 

 Dessa forma, esse trabalho não chega ao seu ponto final por aqui, mas 

pretendemos futuramente (provável mestrado e publicações de artigos), a partir de 

todas as pesquisas feitas tanto do material cerâmico quanto do lítico, uni-los e 

pensar em como todos os vestígios estariam interagindo entre si e sobre o sítio e 

assim, podendo dizer futuramente que o sítio Florestal II, foi sistematicamente 

escavado e analisado.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1:  

 

Total de fragmentos encontrados em cada caminhada 

Caminhada Quantidade Caminhada Quantidade Caminhada Quantidade 
1,2,3 332 24 220 39 131 

4 169 25 137 40 2 
5 389 26 89 41 22 
6 377 27 74 41B 522 
8 149 28 43 42 34 
9 11 29 309 43 42 

12,13,14 114 30 333 44 5 
14,15 151 31 46 45 92 

16 116 32 18 46 19 
17 60 33 66 48 3 

18,19,20 21 34 151   49 1 
21 62 36 447 51 5 
22 80 37 39 52 1 
23 139 38 168 54 1 

 
    TOTAL 5.637 
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Anexo 2:  

 

 

 

Total de fragmentos analisados em cada caminhada 
 

Caminhada  Quantidade Caminhada Quantidade Caminhada Quantidade 
1,2,3 10 24 21 37 7 

4 43 25 26 38 21 
5 81 26 13 39 15 
6 63 27 11 40 2 
7 45 28 6 41 4 
8 29 29 33 41B 37 

12,13,14 40 30 44 42 4 
16 24 31 12 43 2 

18,19,20 2 32 6 44 4 
21 12 33 8 45 18 
22 14 34 13 46 13 
23 23 36 60 

 
  

    TOTAL 766 
 

 

 

 

 

 

 

 


