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Discurso do ‘índio vermelho’ – o penúltimo – diante do homem 
branco 
 
Morte, disse eu? 
Não há morte aqui, há apenas mundos em transformação.  
 

Seatle, Chefe Duwamish 
 

 

 
[...] 
e o livre Colombo procura por uma língua que não encontra aqui, 
e procura o ouro nos crânios dos nossos antepassados, vivos 
e era o que queria de nós mortos e vivos. Então 
por que Colombo ainda morto continua o genocídio até o fim? 
Nada resta de nós senão um ornamento de ruína e plumas 
revestindo os lagos. Setenta milhões de corações você perfurou... será suficiente 
o suficiente para retornar da nossa morte como um rei assentado no trono do novo 
tempo... 
Não é hora de nos encontrar, ó estranho, como dois estranhos em um mesmo tempo? 
E em um mesmo país, como se encontram estranhos em um abismo? 
Temos o que é nosso. . . E é nosso o céu de vocês. 
E vocês tem o que é seu. . . E vocês têm nosso ar e nossa água. 
Nós temos nossas pedras... E vocês têm o ferro. 
Vamos compartilhar a luz na força da sombra, pegue o que desejar 
da noite, e deixe-nos algumas estrelas para enterrar nossos mortos no cosmos, 
e pegue o quanto quiser do mar, e deixe para nós algumas ondas para a pescarmos o 
peixe, 
e pegue o ouro da terra e do sol, e deixe-nos a terra dos nossos nomes 
e volte, estranho, ao seu povo... e procure a Índia/ 
[...] 

 

 

 

Mahmoud Darwish 

 

 

(Tradução nossa)  
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RESUMO 

 

 

O sítio arqueológico Teotônio, localizado no alto rio Madeira, junto à antiga cachoeira 

homônima, submersa por conta da construção da barragem de uma usina hidrelétrica, é 

encarado nessa pesquisa como um lugar significativo e persistente. Pesquisas indicam o 

alto rio Madeira como um contexto particular, onde diferentemente do restante da 

Amazônia, há ocupações humanas longas e contínuas, com ampla diversidade 

linguística e cultural. Com presença humana que remonta a 9500 anos atrás até hoje, o 

sítio Teotônio se torna cenário privilegiado de reflexão, um microcosmo desse processo 

histórico. Concentrando-se na análise do material arqueológico cerâmico (datado a 

partir de 3250 anos AP) e da construção da paisagem, a pesquisa procurou compreender 

como os povos ceramistas indígenas agiram nesse lugar, manejando-o e ressignificando-

o. Ao cabo, a partir de uma visão regional, a continuidade existente nesse sítio pode-se 

referir a episódios temporais e geográficos mais amplos, permitindo a elaboração de 

uma história indígena de longa-duração.  

 

 

 

Palavras-chaves: Lugares significativos e persistentes; Cerâmica arqueológica; 

Paisagem; História indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The archaeological site Teotônio, located on the upper Madeira River, next to the 

homonymous waterfall submerged by the construction of a dam, is considered in this 

research as a significant and persistent place. Research indicates the upper Madeira as a 

special context where, unlike the rest of the Amazon, there are long and continuous 

human occupations, and wide linguistic and cultural diversity. Human presence dates 

back to 9,500 years BP at the Teotônio site, making it a microcosm of regional 

historical processes. This analysis focuses on archaeological ceramic  material (dating 

from 3250 years BP) and the construction of the landscape, and seeks to understand 

how the indigenous ceramist peoples lived, managed and resignified this place. Finally, 

taking a regional view, I argue how evidence for continuity at this site could relate to 

broader temporal and geographical episodes, allowing the elaboration of an indigenous 

history of long duration. 

 

 

Keywords: Significant and persistent places; Archaeological ceramics; Landscape; 

Indigenous history. 
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INTRODUÇÃO  
 

 

Assim era no princípio 

Metáfora pura suspensa no ar 

Assim era no princípio 

Só bocas abertas ainda balbuciantes querendo cantar [...]  

(TATIT, 2000) 

 

 

Algum tempo hesitei de que forma devia abrir essa dissertação. Suposto o uso 

vulgar seja começar pela introdução, dois pontos me levaram a adotar as seguintes 

considerações: a primeira é que eu não sou propriamente um arqueólogo-arqueólogo, 

mas um historiador-arqueólogo, para quem a História foi o berço e a Arqueologia 

decorrência; a segunda é que vou adotar o uso vulgar e começar por um breve 

introdutório, já que o escrito ficaria assim mais elegante, apesar de menos inovador.  

Para Brás Cubas, a resolução do seu dilema era mais facilmente solucionada. E 

como ainda não passei a categoria de autor defunto – na verdade, desde que entregue a 

dissertação, isso não dependerá mais de mim, mas sim de você, cara e caro leitor – 

posso me dar ao luxo de resolver essa pendência ao longo dos anos que me restam, pois 

não será nem aqui, muito menos eu, que romperei totalmente com certas barreiras 

disciplinares. 

É dispensável dizer que o texto entregue está longe de ser a palavra-final a 

respeito da pesquisa – ou de qualquer outra coisa. É evidente que, movida ora a mate 

ora a café, traz consigo as incertezas, os remendos das revisões e sobreposições: uma 

verdadeira colcha de retalhos, que demorou algum tempo para ser costurada.  

Realizei meu primeiro trabalho de campo em Arqueologia depois de um ano de 

estágio em laboratório. Seria a terceira intervenção que o Projeto Alto Madeira 

(PALMA) realizaria no sítio Teotônio. Desde então, cá estamos.  

  

 

⃰ 
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A região do alto rio Madeira, apesar do extenso alvo de pesquisas nos anos 1970 

e 1980 (e.g. MILLER, 1978, 1987a), apenas recentemente retornou ao centro dos 

debates da arqueologia amazônica (NEVES, 2005; ZIMPEL NETO, 2009; COSTA & 

KIPNIS, 2011; ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014; MONGELÓ, 2015, PESSOA, 2015; 

SUÑER, 2015; COSTA, 2016; WATLING, 2016; VASSOLER, 2016). Além da 

pesquisa dos e das colegas do referido projeto, criado em 2008, há (I) os trabalhos 

coordenados pelos docentes (e grandes parceiros!) da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) e (II) os dados oriundos das atividades de salvamento arqueológico 

das obras de infraestrutura; lançando novas problemáticas à ocupação humana na 

região.  

Embora os trabalhos pioneiros do arqueólogo Eurico Miller sejam ainda uma 

referência para pesquisadores que se embrenham no entendimento dos processos 

históricos da região, o contexto arqueológico do alto rio Madeira continua, em alguns 

aspectos, uma incógnita para a comunidade científica. O PALMA busca colaborar na 

compreensão da arqueologia dessa região, sendo este mestrado uma parte dessa reflexão 

maior.  

Os anos de pesquisas e dados já apurados pelo PALMA permitem apontamentos. 

Dentre os sítios mais intensamente trabalhados, destaca-se o Teotônio (RO-JP-01) 

(Figura 1), localizado em Porto Velho (RO), na margem direita do rio Madeira, no local 

onde ficava a cachoeira homônima – submersa após a construção da UHE Santo 

Antônio –, enquanto na margem esquerda está o sítio Santa Paula. 
 

 

Figura 1 Vista aérea do Sítio Teotônio e Santa Paula, cachoeira e vila Nova do Teotônio (MONGELÓ, 2015). 
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Este sítio possui uma heterogeneidade de cenários arqueológicos, visualizados 

tanto pela pesquisa de Miller (1992) como por Almeida (2013: p. 286). Encravado junto 

ao maior afluente do Amazonas, há fortes indícios de ter sido ocupado initerruptamente 

nos últimos nove mil e quinhentos anos (WATLING, 2018), associando-se ainda uma 

grande variabilidade de material arqueológico cerâmico e lítico (ALMEIDA, 2013: p. 

290-291; MONGELÓ, 2015). Guilherme Mongeló (2015) vem estudando, em seu 

mestrado, e ainda no doutorado, os contextos líticos do sítio. Apesar de tecer algumas 

considerações a respeito das ocupações das populações ceramistas, não as aprofundou.  

Por isso, diante dessa heterogênea continuidade, o problema de pesquisa que 

proponho, se detém na compreensão das diversas ocupações de povos ceramistas 

identificadas no sítio, assim como a maneira pelas quais elas se configuram. Adoto a 

perspectiva de que ele é um microcosmo, um lugar significativo e persistente.  

Isso porque entendo que o sítio Teotônio não deve ser compreendido 

isoladamente, mas em íntimo diálogo com uma série de especificidades presentes no 

sudoeste amazônico.  Uma intensa descrição particular permitiria assim, ajustar o foco 

do intra-sítio para discussões mais amplas, tornando-o um ponto de convergência do 

processo histórico ocorrido na região. Citemo-las, as já tantas vezes citadas 

particularidades do sudoeste amazônico!  

Poucas regiões da bacia amazônica apresentam uma ocupação humana longa 

(i.e. que remetam ao Holoceno médio) e sem interrupções. Dentre elas, há de se 

destacar: o estuário do rio Amazonas, na ilha de Marajó; o sítio Taperinha, no baixo rio 

Amazonas; e o sudoeste amazônico (ROOSEVELT, 1991, 1995; HECKENBERGER et 

al, 2003; NEVES, 2009). No alto rio Madeira, no sudoeste amazônico, os dados 

arqueológicos apontam para uma ocupação humana longa e praticamente sem hiatos 

desde 9000 anos BP (MILLER, 1992), algo observado tanto no registro material como 

pelos diferentes pacotes e contextos estratigráficos (NEVES, 2005, 2009; ALMEIDA, 

2013; ZUSE, 2014). A profundidade e continuidade dessas ocupações envolvem 

questões a respeito de condições sociais e ecológicas. 

Pesquisas botânicas e paleobotânicas sugerem o sudoeste da Amazônia como 

centro de domesticação da mandioca (Manihot esculenta) e da pupunha (Bactris 

gasipaes) (OLSEN & SCHAAL, 1999; CLEMENT, 1999a: p. 200; 1999b: p. 211). A 

presença de populações domesticadas de amendoim (Arachis hypogaea), assim como de 

duas espécies de pimenta (Capsicum baccatum, C. pubescens), reforçam o alto rio 
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Madeira como um importante centro de domesticação de plantas (CLEMENT et al, 

2016):  relevantes não só para a constituição da dieta alimentar, mas para temperar as 

relações sociais das populações ameríndias. Coincidentemente – ou não – é onde 

também se encontram as terras pretas mais profundas e umas das mais antigas da 

Amazônia (NEVES, 2005, 2009; TIZUKA, 2013). A conjunção de tais elementos, 

vistos em profundidade temporal, fornece substrato à discussão sobre a domesticação de 

cultivares, manejo e antropização do ambiente. 

Já entre os linguistas é praticamente consenso que o tronco Tupi é, em sua 

origem, amazônico. Pode-se verificar que das dez famílias pertencentes a ele, cinco 

encontram-se em Rondônia: Mondé, Tupari, Ramaráma, Arikém e Puruborá 

(RODRIGUES, 1964; MIGLIAZZA, 1982; URBAN, 1992, 1996; RODRIGUES & 

CABRAL, 2012). Tal aspecto é relevante, pois, em geral, ao observar a distribuição 

geográfica de línguas geneticamente aparentadas, pode-se inferir que as regiões com 

pouca variação linguística foram ocupadas mais recentemente em comparação com os 

locais onde a diversidade entre as línguas é maior. Além disso, na bacia do alto rio 

Madeira se constata a presença de povos falantes de língua Arawak, Pano, Txapakura e 

de línguas isoladas (MOORE & STORTO, 2002).  

Correlata à variedade linguística, a etnografia histórica aponta a região do 

sudoeste amazônico com uma vasta diversidade e mobilidade cultural (MENÉNDEZ, 

1981; NIMUENDAJÚ, 1987; ROQUETTE-PINTO, 1919; URBAN, 1992, 1996).  

Efeito de um processo histórico particular, essa correspondência entre variabilidade 

linguística e cultural ainda precisa ser averiguada através de fatores tais como 

parâmetros ecológicos, escolha cultural, interação regional e histórias específicas 

(HECKENBERGER, 2005: p. 17).  

Certamente também a arqueologia pode fornecer importantes contribuições. 

Infere-se que a grande diversidade cultural da região possa estar representada no 

passado através do registro arqueológico, já que também se verifica alta variabilidade 

cerâmica (ZUSE, 2014: p. 85) e nas formas e padrões de implantação de sítios, tanto no 

tempo quanto na paisagem do sudoeste amazônico (i.e. geoglifos, sambaquis fluviais, 

sítios com montículos, sítios em várzea, sítios em terra firme) (SCHAAN et al, 2007; 

ZIMPEL NETO, 2009; SAUNALUOMA & SCHAAN, 2012; SUÑER, 2015; 

TRINDADE, 2015; ZIMPEL NETO & PUGLIESI JR., 2016; WATLING et al, 2017).  
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Vislumbro então o sítio Teotônio como um contexto privilegiado, pois nele 

coabitam reminiscências da história do sudoeste amazônico: a presença de sítios a céu 

aberto com camadas profundas e com diversas ocupações – na adjacência de grandes 

cachoeiras, como é o sítio Teotônio – não são contextos comuns no registro 

arqueológico amazônico, mesmo em sua porção sudoeste (ALEMIDA & KATER, 

2017). Sítios multicomponenciais, com estratigrafias complexas que podem conter (1) 

ocupações pré-ceramistas em latossolo estéril, (2) ocupações pré-ceramistas em solo 

antrópico e (3) diversos conjuntos cerâmicos presentes nas camadas superiores em solo 

antrópico (MILLER, 1987a, 1992; NEVES, 2012; ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014; 

MONGELÓ, 2015).  

O histórico das intervenções arqueológicas no sítio Teotônio mostra como o 

cenário a respeito das ocupações se altera a cada uma delas. Quando Miller (1992) 

escavou o sítio Teotônio, ele identificou apenas material da Tradição Polícroma da 

Amazônia (TPA) e delineou a presença de um pré-cerâmico em terra preta. Almeida 

(2013), em sua etapa de campo em 2011, confirmou a presença desse material pré-

cerâmico associado à terra preta, além de sugerir a existência de outro conjunto 

cerâmico, não necessariamente Polícromo. Nas etapas de campo realizadas em 2013, foi 

identificado um contexto pré-cerâmico não associado à terra preta (MONGELÓ, 2015) 

e, pelo menos, mais dois conjuntos cerâmicos diferentes da TPA (MONGELÓ & 

ALMEIDA, 2014; KATER, 2014; KATER, ALMEIDA & ZUSE, 2015). Na última 

intervenção realizada em fevereiro de 2016, novos cenários a respeito da organização 

espacial foram identificados.  

Compreender a diversidade das ocupações de povos ceramistas identificadas no 

sítio (até 3200 anos AP) e a maneira pelas quais elas se configuram, dependerá dos 

resultados das análises do registro arqueológico, sempre em consonância com elementos 

espaciais e cronológicos, levarem ainda em consideração as informações de outras 

disciplinas. Por conta disso, ainda que o registro arqueológico condicione, construir 

uma história indígena torna-se um objetivo a ser atingido pela arqueologia – enquanto 

história e processo de longa-duração (NEVES, 1999, 2012: p. 4-13). A proposta é 

seguir, de certo modo, a toada do que sugere Ginzburg (2007) e também Geertz (2008): 

a partir de diferentes resquícios fragmentados do passado, interpretá-los de forma 

coerente e coesa, para assim construirmos nossa própria narrativa histórica. 
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Em síntese, o sítio Teotônio possui um registro arqueológico diversificado, 

também respaldado pelo caráter múltiplo observado na estratigrafia e espacialidade do 

sítio, o que condiz muito com o variado contexto linguístico e etnográfico verificado no 

sudoeste amazônico. Dessa forma, mesmo a partir de uma análise intra-sítio, os 

resultados obtidos com a pesquisa, além de proporcionar a compreensão de um sítio que 

dialoga com o intrincado e pouco conhecido processo histórico ocorrido no alto rio 

Madeira, ainda pode ser central para a compreensão da história da Amazônia 

(ALMEIDA, 2013: p. 211).  

Tendo isso em mente, os objetivos específicos delineados são: 

 

• Caracterizar os conjuntos tecnológicos cerâmicos presentes no sítio Teotônio, 

levando em conta a cadeia operatória de fabricação; 

• Construir uma cronologia refinada para a ocupação no sítio Teotônio, através de 

datações absolutas, mas também pela relação dos diversos pacotes estratigráficos 

observados nas unidades de escavação abertas no sítio;  

• Correlacionar os contextos presentes no sítio Teotônio com outros processos que 

ocorreram na bacia amazônica, em uma perspectiva de longa-duração; 

• Efetuar uma análise espacial do sítio, comparando o resultado das análises das 

unidades de escavação com uma análise qualitativa das tradagens realizadas, 

para tentar situar espacialmente as ocupações no sítio. 

 

E com base nesses objetivos, pretendo contribuir para as seguintes perguntas, de 

alcance mais geral: 

 

• Qual a importância das cachoeiras para as ocupações humanas pré-coloniais no 

alto rio Madeira? 

• Há diferenciação tecnológica entre os conjuntos cerâmicos? Em caso positivo, 

de que forma eles podem refletir sobre processos de maior amplitude temporal e 

geográfica? 

• O que as funções inferidas para os vasos das diferentes ocupações do sítio dizem 

sobre as práticas das pessoas que produziram esses vasos? 
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• Como compreender a diferenciação entre a camada pré-cerâmica em terra preta e 

a camada cerâmica mais antiga, refletindo a respeito da formação de contextos 

de terra preta antigos e o “surgimento” da cerâmica. 

• É possível associar o material arqueológico cerâmico do Teotônio com aqueles 

analisados por Almeida (2013) e Zuse (2014), provenientes de outros sítios do 

alto rio Madeira e do próprio Teotônio? De que forma a sequência estratigráfica 

do Teotônio permite compreender a história cultural da região?  

• Há materiais “intrusivos” nas camadas? Se sim, o que significam? 

⃰ 
 

Quase como um mea-culpa, por ser talvez um dos pontos falhos dessa 

dissertação, é preciso abordar o sítio Santa Paula. A cachoeira de Teotônio compõe-se, 

como já indiquei, por dois sítios, um em cada margem, Teotônio na direita e Santa 

Paula na esquerda. Dentro desse cenário, é complicado visualizar o sítio Teotônio como 

uma entidade apartada de seu equivalente da margem esquerda.  

Então por qual motivo esse sítio não integra a pesquisa? Um primeiro e principal 

motivo foram as dificuldades logísticas. Os dois modos de acessá-lo envolviam um 

custo com o qual o projeto não poderia arcar. Uma possibilidade seria acampar no sítio 

Teotônio e atravessar, diariamente, por barco, o rio Madeira. Mas não havia barco, e 

custear um aluguel seria inviável. A segunda opção seria, após cruzar o rio, por balsa, 

em Porto Velho, ir por terra através de uma pequena estrada vicinal, até chegar ao sítio 

Santa Paula. Diante disso, (a) acerca da própria indefinição de como o próprio sítio 

Teotônio se encontraria, visto o impacto antrópico moderno e (b) as referências de 

Miller (1992, 1996), decidiu-se concentrar as atenções nele.  

Ao cabo, a questão remete a uma discussão teórica: como definir os limites de 

um sítio arqueológico? Pensando nas diversas esferas e espaços de atividade que uma 

sociedade por ter, pressupõe-se que é a escolha da escala que define o que é um sítio 

(BARROS & NASTRI, 1995). Em uma extrapolação hiperbólica, o mundo seria o sítio 

arqueológico da espécie humana.  

Assim, se os sítios Teotônio e Santa Paula podem ser vistos como um único 

sítio, ou um complexo, é a ênfase e a interpretação que se dará que justifica o recorte ou 

a visão panorâmica em um ou em outro. Não obstante, são os próprios olhares 

particulares e delimitados em cada um deles que geram outros problemas de pesquisa.  
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Felizmente, com a construção da ponte sobre o rio Madeira, ligando a cidade de 

Porto Velho ao outro lado do rio, em setembro de 2014, discentes e docentes do 

Departamento de Arqueologia (DARQ) da UNIR, puderam realizar os estágios de 

atividade de campo no sítio Santa Paula. Coordenadas pelas professoras Silvana Zuse e 

Juliana Santi e pelo professor Eduardo Bespalez, essas intervenções geraram 

importantes dados para se efetuar uma comparação entre os dois sítios. Em termos 

espaciais, o sítio é formado por montículos em formato circular (que curiosamente estão 

ausentes no Teotônio – seria pelo impacto moderno?), com profundas camadas de terra 

preta, sendo um pouco menor, em área, do que o Teotônio (ZUSE, SANTI & 

BESPALEZ, com. pessoal).  

Se o sítio Santa Paula não é objeto dessa pesquisa, é por meio do diálogo com os 

dados e interpretações realizadas sobre ele que se torna possível verificar até que ponto 

elas são coincidentes com as conclusões a respeito do Teotônio. O fascinante é que em 

qualquer dos cenários, haja ou não uma história cultural partilhada entre ambos os 

sítios, a pesquisa arqueológica estará apenas engatinhando.  
 

⃰ 
 

O alto rio Madeira pode ser considerado o trecho encachoeirado desse que é o 

maior afluente – em carga líquida e sólida – do Amazonas (TIZUKA, 2013). Formado a 

partir junção dos complexos fluviais Beni/Madre de Dios e Guaporé/Mamoré, o rio 

Madeira estende-se por 1700 quilômetros até desaguar no rio Amazonas, formando a 

ilha de Tupinambarana.  

 Nesse trecho, entre o distrito de Abunã e a cidade de Porto Velho, o rio Madeira 

percorre um vale encaixado, originando dezenove corredeiras e cachoeiras devido ao 

afloramento de rochas cristalinas e à diminuição de altitude em direção à planície 

amazônica (Idem: p. 2-8). Desse conjunto, possuíam quedas acentuadas, registrando 

altos valores de velocidade da água1, as três últimas: Jirau, Teotônio e Santo Antônio, 

respectivamente (Idem).  

O clima predominante nessa área é o equatorial, marcado por temperaturas 

elevadas acompanhadas de grande umidade – índice pluviométrico anual em torno de 

2200 mm –, havendo somente três meses de escassa precipitação (ROSS, 1996). Nesses 

1 Não é à toa que entre essas três cachoeiras foram construídas as duas hidrelétricas do rio Madeira: UHE 
Santo Antonio e UHE Jirau. 
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períodos de seca, os prediletos dos arqueólogos, diga-se de passagem, alteravam-se os 

processos sedimentares que contribuíam para a formação de algumas ilhas, ao mesmo 

tempo em que surgiam praias fluviais ao longo das margens do rio (TIZUKA, 2013). A 

respeito da vegetação, a floresta pluvial amazônica é a predominante, ocorrendo, no 

entanto, uma área de cerrado, a oeste do estado de Rondônia (ROSS, 1996).  

Um quadro atual das condições climáticas e vegetais do alto rio Madeira, 

entretanto, não é suficiente quando se depara com a profundidade temporal da ocupação 

humana identificada tanto no sítio quanto na região. Rossetti et al (2005) sugerem que, 

na Amazônia, por exemplo, as condições climáticas parecidas às atuais se consolidaram 

há cerca de 3000 anos, tendo havido períodos mais secos durante o Holoceno médio.  

O sítio Teotônio (20L E383082.688/N9020273.558) está localizado em um 

terraço fluvial na margem direita do rio Madeira, noventa metros, aproximadamente, 

acima do nível do mar (TIZUKA, 2013: p. 90) (Figura 2). E na margem oposta, como já 

disse, localiza-se o sítio arqueológico Santa Paula. E entre eles havia a cachoeira do 

Teotônio, a segunda a montante, mas a primeira intransponível por barco: um marco 

físico para quem subia ou descia o rio, um ponto de parada obrigatório rumo a um 

grande esforço pelas corredeiras à frente, ou a bonança a favor da correnteza, sem mais 

quedas d’água turbulentas.  
 

 
Figura 2 Perfil transversal da cachoeira Teotônio (TIZUKA, 2013: p. 90). 

 

Para assumir a premissa e a hipótese de que a cachoeira era também um marco 

físico em tempos pretéritos, dando assim coerência ao argumento, um dado geológico é 

fundamental. Ele deriva da seguinte pergunta: há quanto tempo a cachoeira existia? 

Para a geoarqueóloga Michelle Tizuka: 

 

Acredita-se que a configuração neste trecho das duas cachoeiras 

[Santo Antônio e Teotônio] do rio Madeira era [há 8000 anos] 
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semelhante já ao que visualizamos hoje, mas com uma área de 

deposição de planície na margem direita (Idem: p. 118).   

 

Diante disso torna-se viável defender a existência da cachoeira no passado. 

Ainda, outro ponto relevante que se desdobra desse estudo geoarqueológico é que muito 

provavelmente o rio não influenciou a sedimentação do terraço fluvial em que o sítio se 

encontra (Ver figura 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Modelo preliminar para o Holoceno entre as Cachoeiras do Santo Antônio e Teotônio com base na 

integração dos dados arqueológicos e gemorfológicos (TIZUKA, 2013: p. 119. Modificado). 
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Os estudos sobre os processos de formação de sítios arqueológicos destacam 

elementos culturais e naturais como os responsáveis por sua constituição. A 

possibilidade de se trabalhar com a questão de paisagens culturais pressupõe levar essas 

variáveis – natural e/ou antrópica – em consideração, elegendo, dentro da constituição 

geológica e ecológica, aquelas que poderiam alterar a interpretação do registro.   

 Em momento oportuno, haverá a descrição dos métodos adotados nas 

intervenções arqueológicas que a equipe do PALMA realizou ao longo desses anos, 

levando, sempre, esses elementos em consideração. Por ora, basta elencar alguns 

pontos. 

A primeira, e mais importante, é a estabilidade geomorfológica: a cachoeira 

estava lá há muito tempo atrás. A significação – o modo de se elaborar cognitivamente 

o que é esse marco, a dotação de significado – que ela recebe será discutida 

posteriormente. Por enquanto é suficiente registrar a presença física da cachoeira em 

tempos pretéritos.  

Um segundo elemento advém da pesquisa realizada por Jennifer Watling, 

membro e colega do PALMA, em seu pós-doutorado. Partindo da perspectiva da 

Ecologia Histórica, Dra. Watling (2016, 2018) aborda a composição vegetal e o manejo 

realizado, ao longo do tempo, pelas populações pretéritas através das análises de 

microvestígios arqueobotânicos e de fitólitos, comparando amostras externas e internas 

ao sítio. Como os sedimentos coletados na área interna do sítio estão associados às 

unidades de escavação e de seu material, os resultados serão de inestimável valor para 

uma elaboração interpretativa da cerâmica.  

Por fim, nessa breve caracterização ecológica, aludo a respeito da existência de 

recursos aquáticos na cachoeira. Sem desejar liquidar o assunto nessa introdução, busco 

ressaltar um elemento que vem sendo notado desde o início da ocupação colonial, como 

mostram relatos de colonizadores e viajantes: a alta piscosidade existente na cachoeira 

do Teotônio. 

Basta buscar “pescaria na cachoeira do Teotônio” entre os vídeos existentes no 

YouTube para se ter uma dimensão. Haverá, decerto, um tempo em que será possível 

inserir vídeos nas dissertações e teses, por enquanto, conto com tua curiosidade para dar 

uma parada na leitura e fazer esse exercício.  

Mas não é só em vídeos online, para delírio dos arquivistas que não sabem como 

manter fisicamente tão vasto acervo (vai que a internet desapareça, como resgatar isso 

tudo?), que se referencia a piscosidade do Teotônio. Fontes históricas já a ressaltavam. 
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Franz Keller, sob os auspícios do Império do Brasil, destacava, em 1874, a abundância 

de peixes na cachoeira. Mais de um século antes, um explorador português, Gonçalves 

da Fonseca, não só citava a quantidade de peixes na região das cachoeiras, mas seu 

sabor, superior ao das áreas a jusante (apud GOULDING, 2013: p. 26-9). Um estudo, já 

contemporâneo (Idem: p. 28), apresenta o quadro da piracema de diferentes espécies de 

peixes: durante o ano todo havia espécies em migração pelas cachoeiras, tornando-as 

alvo fácil para os pescadores, com suas diferentes técnicas e estratégias de pescaria 

(Idem: p. 29-33).   

O objetivo dessa concisa explanação, que corriqueiramente é nomeada por 

‘descrição geológica e ecológica da área’, não foi colocá-la em uma perspectiva a-

histórica, um pano de fundo incondicional ao tempo para as diferentes culturas que 

atuaram nesse espaço. Pelo contrário, é da relação dialética entre o espaço/ambiente (a 

cachoeira e seu entorno) e as populações que lá habitaram que insere meu interesse em 

trazer à tona esses elementos.   

Diferentes ocupações humanas se utilizaram desse espaço: diversos coletivos 

indígenas; viajantes; habitantes da Vila de Teotônio; intensos garimpos de ouro nas 

margens do rio; seringueiros e construtores da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré; 

espaço para lazer e pescaria; para, enfim, se tornar lago de uma usina hidrelétrica.  

Devido ao uso que as pessoas fizeram desse espaço e do ambiente, a alteração 

que nele apuseram, essa história torna-se, então, cognoscível, tecida através de 

vestígios, que ecoam dispersos, para nós, como reminiscências de um lugar.  

 

A divisão dos capítulos 

 

Além destas breves notas introdutórias, essa dissertação possui cinco capítulos e 

considerações finais. O capítulo 1 apresenta um panorama teórico geral, que debate o 

caráter narrativo presente no fazer histórico e arqueográfico. Além disso, historicizo a 

origem de minha própria pesquisa, reflito a respeito do uso da ideia de continuidade na 

arqueologia amazônica assim como o interesse arqueológico no sudoeste da Amazônia 

(algo que fará o papel de uma breve revisão bibliográfica). Apresento ainda as 

premissas gerais que adoto para interpretar os dados: seja referente (1) ao 

espaço/paisagem ou (2) à cerâmica.  

O capítulo 2 apresentará um panorama histórico do período colonial do alto rio 

Madeira, em especial, dos documentos que tratam sobre o sítio Teotônio. Através de 
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algumas fontes históricas será também possível traçar um cenário a respeito da presença 

dos diferentes grupos indígenas existentes nesse trecho encachoeirado. Por fim, farei 

uma caracterização dos conjuntos cerâmicos identificados regionalmente no alto rio 

Madeira. Essa comparação que me permitirá contextualizar os componentes 

arqueológicos presentes as margens da cachoeira.  

O sítio Teotônio tem me proporcionado agradáveis surpresas, entre elas, esse 

mestrado. As outras são vistas no capítulo 3, no qual abordo o método empregado nas 

intervenções arqueológicas que o PALMA, desde 2011, realiza no sítio. O histórico de 

pesquisas do sítio se presta como uma revisão da bibliografia a respeito desse contexto 

específico e das perguntas para cada uma das etapas de escavação.  

Esse capítulo é então, em síntese, a intersecção entre a descrição das etapas de 

campo interventivas, o que elas geraram, e como isso motivou novas perguntas a 

respeito do sítio, ampliando nossa perspectiva a seu respeito. Ao mesmo tempo 

apresento o cenário que foi possível formar a partir do emprego desse método e como 

ele auxilia a entender a construção da paisagem no sítio Teotônio. 

De maneira geral, o mesmo procedimento será seguido no capítulo 4. Não só 

descrevo quais são os métodos e pressupostos utilizados para a análise cerâmica, como 

apresento o que consegui extrair deles, caracterizando os conjuntos cerâmicos 

identificados. Muitos deles estarão associados àqueles suscitados no capítulo 2. 

O capítulo 5 será a discussão ampliada entre a formação do contexto 

deposicional, os conjuntos tipológicos cerâmicos e a espacialidade do sítio, integrando-

os, na busca de uma interpretação mais coesa da formação desse contexto. Haverá 

ainda, incorporando à discussão parte da teoria suscitada no primeiro capítulo, a 

extrapolação das considerações sobre o sítio Teotônio incluso em outros processos 

históricos ocorridos no sudoeste amazônico, através das problemáticas – também as 

solucionáticas, como diria o neologismo de Dadá Maravilha – e aspectos levantados ao 

longo da dissertação. Por fim há breves considerações finais.  
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1. UM PREÂMBULO TEÓRICO E A INTERPRETAÇÃO ARQUEOLÓGICA  
 

 

Tudo está em movimento, indo e vindo, não só 

com os indivíduos, mas também em relação ao 

conhecimento.  

(PLATÃO, O banquete, 207D) 

 

  

Dostoievski, em Os irmãos Karamázov (2012), numa das passagens mais 

espetaculares da história da literatura, transmuta através de um poema elaborado por um 

dos irmãos, Ivan, um diálogo – na verdade, um monólogo – de um Grande Inquisidor da 

Igreja Católica com o próprio Jesus Cristo, recém-reencarnado no mundo dos mortais. 

Questionando a maneira como transmitiu sua doutrina e criticando seus pensamentos de 

liberdade para a humanidade, o inquisidor rechaça as promessas divinas do messias, 

tomando para si e para sua instituição o necessário controle do indócil ser humano.   

Se nós também tivéssemos a oportunidade de dialogar com algum de nossos 

interlocutores teóricos, já falecidos ou não, a leitura que fazemos de suas obras 

certamente traria alguma inevitável discordância. A incapacidade de produzir uma 

interpretação total, no entanto, não deve amainar os intentos. Grosso modo esse capítulo 

será um panorama geral das diversas teorias e perspectivas que motivam tanto meu 

problema de pesquisa quanto a resposta que sugiro para ele.  

 

1.1 Perspectivas narrativas: Arqueologia, História e Literatura 
 

A história da separação entre disciplinas pode ser recuada em termos temporais 

de acordo com a escala em que se trabalha. Alguns a delimitam entre o século XVIII e 

XIX com a criação e compartimentação das ciências ditas modernas, fruto do 

racionalismo defendido por Descartes e do empirismo de Locke e Hume, retomados 

com nuances pelos iluministas. À margem desse processo de racionalização e criação de 

leis gerais para explicação do mundo, ficou a História, relegada a uma posição inferior 

às ciências exatas e naturais, já que incapaz de predizer e de criar replicabilidade dos 

eventos estudados – uma pretensa falha que tentaria ser solucionada pelos Positivistas 

(COLLINGWOOD, 2001) e na Arqueologia pelo Processualismo.   
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Parafraseando Collingwood (Idem), a ‘ideia de História’ é plural e ela mesma 

sujeita a condições históricas. Consequentemente, a sua aproximação com a Literatura e 

a memória – e por que não, com a Arqueologia – está fadada a se constituir em relação a 

tais ideias. Assim, regimes de historicidade diversos (HARTOG, 2015), aplicam 

diferentes atitudes para interpretar o passado, pois há inúmeras formas de contar uma 

história, mesmo as que já foram muitas vezes contadas (LINARES, 2010).  

Portanto, as narrativas históricas podem ser realizáveis de inúmeras maneiras e 

são essas nuances que caracterizam a relação do ser humano com o passado. Quanto a 

nós, temos nosso próprio regime de historicidade e formas particulares de narrativas 

históricas, que acredito serem:  

 

A memória [que] apresenta o passado como uma força móvel 

do espírito humano guiado pelos princípios do uso prático, 

enquanto a consciência histórica representa o passado em um 

inter-relacionamento mais explícito com o presente, guiado por 

conceitos de mudança temporal e por reivindicações de verdade; 

ele reforça a especificidade temporal do passado como uma 

condição para sua relevância no presente (RÜNSEN, 2009: p. 

166. Negrito meu). 

 

 Como cabe ao pesquisador criar seu objeto (BOURDIEU et al, 1999), cabe 

também a ele definir os parâmetros pelos quais irá estudá-lo, já que um mesmo objeto 

pode ser indagado de diferentes pontos de vistas. É nesse sentido que o interesse pela 

consciência histórica não se aplica somente a História, mas as diversas outras 

disciplinas históricas, dentre elas a Arqueologia2, ao terem como objeto partilhado os 

vestígios do passado que se encontram no presente. 

Isso não significa dizer que História e Arqueologia são idênticas. Mas tampouco 

antagônicas. As particularidades de ‘acesso’ ao passado é o que as diferenciam: devido 

ao contexto e implicações geológicas, por vezes biológicas, ligadas à Arqueologia, 

aludem-se outros saberes e mecanismos práticos necessários à disciplina (SCHIFFER, 

1972; BINFORD, 1983). Por outro lado, uma semelhança determinante – apesar da 

2 De certa forma, poderíamos afirmar que a Astronomia, a Genética e a Linguística Histórica (esta mais 
claramente) também são disciplinas históricas, visto que abordam seu objeto no presente como ou através 
de vestígios do passado (c.f. NEVES, 2012). 
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Arqueologia reconhecê-la mais tardiamente do que a História – é a perspectiva de que o 

presente influencia a visão que temos do passado (e.g. GUARINELLO, 1994; 

JOHNSON, 2000; TRIGGER, 2004). Afinal, mesmo a percepção de camadas 

estratigráficas decorre de um olhar ensinado a perceber desse modo, tornando-o 

naturalizado (GNECCO, 2012). 

Dessa forma, para adotar uma definição pragmática de Arqueologia, pode-se 

puramente argumentar que “arqueólogos, como muitos outros, simplesmente trabalham 

no que resta do passado” (SHANKS, 2012: p. 12), em uma busca pela genealogia de 

afinidades e relações, realizada através da imaginação arqueológica: “um trabalho 

criativo sobre os restos do passado, enraizado em uma faculdade ou sensibilidade 

dispersa através da recepção cultural do passado” (Idem: p. 15).  

Na mesma direção, a Arqueologia poderia ser entendida não só como a história 

da cultura material (MENESES, 1983: p. 113; SHANKS, 1995: p. 170), mas a história 

feita através dessa materialidade, cujo intuito final é compreender as ações e 

comportamentos humanos – nunca ‘as coisas’. A tarefa do arqueólogo constitui-se então 

em interpretar a cultura, lendo a sociedade por trás da cultura material (HODDER, 

1988). Em síntese, os arqueólogos trabalham com os restos do passado, sob e através de 

artefatos, estruturas e espaços, fazendo ocasionalmente, quando necessário, intervenções 

na terra através de escavação; produzindo coleções, criando museus e instituições de 

guarda; e elaborando, finalmente, narrativas (SHANKS, 2012: p.17-18).  

Quanto à cultura material, parte da velha definição de Ulpiano Bezerra de 

Meneses, “o segmento do meio físico que é socialmente apropriado pelo homem [...] 

segundo propósitos e normas culturais [...] produto e vetor das relações sociais” (1983: 

p. 112), parece-me ainda válida3. Constituindo-se como resquício que ocasionalmente 

independe da intencionalidade de seu fabricante, ela se transforma na evidência 

remanescente de um conjunto de ações humanas e alude às normas, escolhas e 

comportamentos de uma determinada sociedade. Pode-se também dizer que a cultura 

material, realocada como registro arqueológico4, é um reflexo indireto, às vezes 

intencional, da sociedade e do comportamento humano, nas ideias, crenças e 

3 O uso desse conceito seria suficiente se não cometesse um desvio, muito mais no que ele suscita do que 
em sua caracterização. A ideia de uma cultura material sugere, em suas minúcias, sua segmentação do 
‘restante’ da cultura, como se a materialidade fosse dissociada dela. Não é isso que se pressupõe quando 
aqui se emprega cultura material.  
4 Encara-se como registro arqueológico a cultura material associada e envolta em todos os processos 
geológicos, tafonômicos, sedimentares e mesmo antrópicos que influenciariam sua deposição, seu 
contexto.  
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significações que se interpõem entre as pessoas e as coisas (HODDER, 1988). Por fim, 

longe de ser passiva, é preciso salientar ainda a agentividade inerente à materialidade 

(GELL, 2005; SILVA, 2013). 

Mas de que maneira, como historiadores e arqueólogos, interpretamos e 

narramos o passado? De que forma as disciplinas elaboram a consciência histórica 

através de seus objetos? 

Na toada de Rünsen (2009), a questão que se posta é como dar sentido ao 

passado. Dar significado aos vestígios do passado não é algo natural e envolve um 

processo de criação, uma condição criativa. Diferentes sociedades, com regimes de 

historicidade distintos, manejaram de maneira também variada essas possibilidades. 

 A condição criativa literária, por exemplo, se faz pela mímesis (LIMA, 2006; 

AUERBACH, 2011). No clássico estudo sobre a literatura ocidental, Auerbach (Idem) 

definiu mímesis como a apreensão, interpretação e reprodução da realidade através da 

representação literária. Por sua vez, o historiador e crítico literário Luiz Lima, definiu 

mímesis como a correspondência entre um estado de mundo e uma configuração textual 

(2006: p. 188).  

A ligação com certa realidade é o que estrutura e vincula o pensamento de 

ambos os autores. Mas que realidade seria essa? Para Auerbach (2011) é a própria 

reflexão do ser humano sobre sua condição, a partir de sua representação na situação 

política, social e econômica de conjunto concreto, incluída no decurso da história. Já 

para Lima, a matéria-prima da sociedade pela qual a mímesis se alimenta, explorando-a, 

seria esse estado de mundo (2006: p. 210). Mas a toda tentativa de correspondência, é 

inevitável uma seleção de aspectos que, por sua vez, desorganiza a representação fiel do 

mundo (Idem: p. 187-188). 

E aqui, nessa minúcia, dois elementos podem ser vislumbrados. Um é a clara 

noção de que uma representação total da realidade é impossível. O segundo alude sobre 

a relação da mímesis com o elemento ficcional. Ao contrário da mímesis, a ficção, ao 

entrar em jogo, tematiza a imaginação sem necessariamente articulá-la à determinada 

sociedade humana (Idem: p. 209-211). O texto literário, ao apelar à ficção, origina-se e 

pauta-se por um mundo irrealizado. No entanto, mesmo essa reformulação fictícia do 

mundo não é uma extravagância já que guarda verossimilhança com a realidade (Idem: 

p. 280-281). Por isso a justaposição entre literatura e ficção é equivocada. 

A fim de se criar como disciplina científica, a História aferrou-se, ainda mais a 

partir de fins do século XIX, em um abandono da narrativa e em uma vinculação com os 
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fatos, vistos como absolutos por conta dos documentos que os provavam (e.g. BURKE, 

1997, 2002; COLLINGWOOD, 2001). Isso implicou no estabelecimento de ‘regimes de 

verdade’ antagônicos, acarretando especificamente numa intencional delimitação entre 

História – a escrita verdadeira sobre o passado – e a Literatura – a narração do 

imaginário e do irreal. 

Só com a Nova História Cultural que se retoma a valorização da narrativa dentro 

do campo historiográfico (PESAVENTO, 2003: p. 32; NOVAIS & SILVA, 2011). 

Decorre desse discurso uma aceitação da impossibilidade de reconstrução total da 

realidade passada. Como historiadores e arqueólogos, nunca será possível apreender o 

mundo tal qual ele foi: uma pura e objetiva representação do passado é, inclusive 

textualmente, impossível (SHANKS & TILLEY, 1988: p. 14; JOHNSON, 2000; 

TRIGGER, 2004). Partilhar esse pressuposto indica, em maiores e menores graus, a 

aceitação de que parte da interpretação e escrita histórica e arqueológica que se faz é 

tributo da imaginação. 

É nesse sentido que passa a ser possível afirmar que a História e a Arqueologia 

cria um ter sido não verificável, o que gera uma ficcionalização, enquanto a Literatura, 

por sua vez, parte para uma historicização, “pois a temporalidade factual construída é 

em tudo verdadeiro, salvo no ter acontecido” (RICOEUR apud PESAVENTO, 2003: 

37). Assim, a “História e Literatura obtêm o mesmo efeito: a verossimilhança, com a 

diferença de que o historiador tem uma pretensão de veracidade” (Idem). 

Eis aí a grande diferença entre ambas. Historiadores e arqueólogos, longe de se 

contentarem com a verossimilhança, têm a necessidade de procurarem ser verídicos. 

Diferente da literatura, sua imaginação tem um limite imposto de fora.  

É por isso que: 

 

Contra a tendência do ceticismo pós-moderno de eliminar os 

limites entre narrações de ficcionais e narrativas históricas, em 

nome do elemento construtivo que é comum a ambas, eu 

propunha considerar a relação entre umas e outras como uma 

contenda pela representação da realidade (GINZBURG, 2007: p. 

9. Grifo meu). 

 

Enquanto esta não tem a busca pela realidade/verdade, aquelas têm, e se mantêm 

intencionalmente ligadas aos resíduos das experiências passadas, construindo novas 
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percepções a partir desses objetos ativos, e que por isso, dão o limite da busca pela 

veracidade. E essa condição impossibilita historiadores e arqueólogos serem narradores 

oniscientes (GINZBURG, 2007: p. 265). Mas ainda sim, narradores, pois levando em 

conta que estes retiram o que contam da sua própria ou da alheia experiência, alterando 

também a dos ouvintes, através das coisas narradas (BENJAMIN, 2012: p. 217), é que 

podemos nos encarar como narradores.  

Ao se valer da imaginação na constituição de seus discursos, que historiadores e 

arqueólogos precisam ordenar, segundo seus critérios, quais são os ‘fatos’, explicitando 

os motivos que levaram a tomar esta ou aquela decisão. Diante dessa realidade 

fragmentada – acessível a nós por meio de rastros e resquícios –, precisamos tecer uma 

rede, uma teia que forneça resistência as nossas interpretações, pois evidentemente há 

interpretações melhores e piores.  

Utilizei até aqui interpretação, pois considero a Arqueologia uma ciência 

interpretativa (SHANKS & HODDER, 1995), em busca de significados e de 

explicações que procurem (re)construir expressões sociais aparentemente enigmáticas 

(GEERTZ, 2008: p. 4) através de um corpus documental disponível (Idem: p. 12). No 

caso desse mestrado, os artefatos cerâmicos e o próprio sítio em si, sua espacialidade, 

são a grande maioria do arcabouço empírico para tecer esses quadros interpretativos 

(MACHADO, 2007: p. 76).  

Sendo que o “objetivo é tirar grandes conclusões a partir de fatos pequenos, mas 

densamente entrelaçados” (GEERTZ, 2008: p. 19-20), os mecanismos de interpretação 

vão se pautar, num primeiro momento, pela comparação do objeto estudado com um 

conjunto de referências externas relativas a objetos julgados semelhantes para que, 

então, se possa avaliar se a significação do objeto comparado também é válida para o 

objeto estudado, levando ainda em consideração as categorias espaço-tempo 

(GALLAY, 1986: p. 161-162). Em síntese: 

 

Na nossa inevitável subordinação ao passado, nós nos 

emancipamos, ao menos no sentido de que, embora 

permanecendo condenados a conhecê-lo exclusivamente com 

base em seus rastros, conseguimos, todavia, saber bem mais a 

seu respeito do que ele resolvera a nos dar a conhecer. Olhando 

bem, trata-se de uma grande revanche da inteligência sobre o 
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mero dado concreto (BLOCH, 1998: p. 48-51 apud 

GINZBURG, 2007: p. 10). 

 

Por isso, apesar da análise da cultura material ser marcada pela incompletude, 

proponho manter a análise e a interpretação das formas culturais e simbólicas sempre 

ligadas ao registro arqueológico, de forma que as formulações teóricas e interpretativas 

não se embasem nos extremos de formulações ora subjetivistas ora positivistas 

(GEERTZ, 2008: 20-21). Para tal, os métodos – que serão explicitados nos capítulos 3 e 

4 – são fundamentais na constituição de uma base formal de elementos e dados a serem 

interpretados. A busca por um enlace coerente entre essa teia de dados evitaria 

considerações post hoc (ALBERTI et al, 2013; BARRETT, 2016), mas ainda sim não 

deixariam de ser interpretações. 

Concluo, portanto, que o constructo, o fazer narrativo ou o processo construtivo 

tanto da Arqueologia quanto da História guardam necessariamente consigo uma reserva 

de imaginação, uma condição criativa controlada pela nossa posição no presente, pelo 

interesse em sermos verídicos e por termos objetos ativos que nos impõem um limite 

externo. 

 

1.2 Continuidade na Arqueologia da Amazônia: uma arqueografia 
 

 Aqui é o momento de me deter na ideia central que perpassa e mesmo 

contextualiza historicamente a existência dessa pesquisa, já que esse mote caracteriza o 

sítio Teotônio: como a ideia de continuidade foi articulada na Arqueologia da Amazônia 

e de onde surge esse interesse. Penso ser forçoso realizar uma arqueografia dos modelos 

teóricos e interpretativos precedentes, assim como de pesquisas mais atuais. Por 

arqueografia entendo o histórico dos discursos arqueológicos, análogo à historiografia. 

Correntemente arqueografia é utilizada como a representação textual das ‘coisas’ 

arqueológicas; uma definição, reprodução ou descrição de algum objeto arqueológico, 

como a descrição de um sítio, por exemplo (e.g. ESCÓRCIO & GASPAR, 2010). A 

expansão desse conceito talvez possa incorporar as premissas e as bases dos diferentes 

modelos de interpretação arqueológica, uma reflexão analítica sobre o que foi escrito, 

do relato em si mesmo da Arqueologia – algo que já é feito, mas sem possuir uma 

terminologia.  
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O intuito não é me deter em uma extensa revisão bibliográfica, competentemente 

já realizada em outras pesquisas (MACHADO, 2006; MORAES, 2007, 2013; LIMA, 

2008; NEVES, 2008, 2012; TAMANAHA, 2012; ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014; 

BELLETTI, 2015), mas sim como os diferentes modelos – ‘os modelos não são outra 

coisa senão formas de explicação’ (BRAUDEL, 1990: p. 27) – lidaram com essa ideia 

na Amazônia e como a utilizaram para responder uma das questões básicas da 

Arqueologia: o significado da variabilidade artefatual.  

Primeiramente, no entanto, defino como esse conceito foi empregado: 

 

O uso do termo é comum na arqueologia, no entanto, é 

importante atentar para seu significado quando o utilizamos para 

nos referir às unidades sociais e humanas numa escala de longa 

duração. A que continuidade nos referimos? Ao tratar de 

continuidade em arqueologia, normalmente nos remetemos a 

quatro esferas: à genética, à organização sociopolítica, à 

demografia e à economia. Tratamos, assim, de inferir uma não 

interrupção de determinada esfera de ação humana em um dado 

período (MACHADO, 2009: p. 58).  
 

A eleição de esferas para se definir mais claramente como a arqueologia utiliza o 

conceito de continuidade – uma não interrupção de determinada esfera de ação 

humana em um dado período (Idem) – implica, no entanto, a adoção de critérios que 

levem em conta o processo histórico, isto é, de mudança social. Levar em conta a 

natureza dessa mudança, sabendo que as práticas sociais, econômicas, políticas e 

culturais não mudam todas de uma vez (YEATES, 2010), pois agem em diferentes 

temporalidades, é ter em mente que apesar dos rearranjos, isso não exclui a existência 

de uma continuidade (MACHADO, 2009). Portanto, a ideia de continuidade não precisa 

ser pautada por uma atitude anti-histórica. No item 1.3 desse capítulo voltarei a discutir 

isso mais profundamente. 

Por enquanto, basta salientar que um espaço pode ser visto como continuamente 

ocupado ou, ao contrário, reutilizado (YEATES, 2010). De um lado, a exclusão do 

passado indígena da história nacional brasileira (BARRETO, 2000) reflete, afora as 

questões políticas envolvendo a questão, a ideia de descontinuidade e reutilização do 

espaço; de outro, o uso de uma continuidade sem critérios, poderia dotar de contornos a-
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históricos e/ou deterministas a relação do ser humano com o ambiente e o espaço, 

anulando os processos de transformação social (MACHADO, 2009).  

É esse tipo de relação que muitas vezes se viu na história da Arqueologia da 

Amazônia (BARRETO, 2000). Nela, o emprego do conceito não é consensual, menos 

ainda se comparamos as diferentes escalas de tempo que cada pesquisador pressupõe ao 

se falar em continuidade. Isso se vê nas diversas hipóteses para explicar os processos de 

mudança socioculturais na História Antiga do Brasil (NEVES, 2012)5, já que 

Amazônia, em grande medida, serviu como um espaço para testar problemas gerais da 

Antropologia (Idem: p. 13). Como aponta Eduardo Neves, havia duas inquietações 

principais que envolviam as pesquisas:  

 

Uma diz respeito às cronologias controladas sobre a ocupação 

pré-colonial na Amazônia central; outra diz respeito ao 

estabelecimento do tamanho, densidade e duração da ocupação 

dos sítios arqueológicos nessa região (2012: p. 14). 

 

De tais inquietações antropológicas desdobraram-se duas visões iniciais 

principais a respeito do registro arqueológico na Amazônia. Neles, o debate a respeito 

de continuidade aborda diretamente essa questão. Dependendo do enfoque teórico 

subjacente, continuidade e mudança social eram conceitos percebidos ora como 

elementos apartados, ora como justapostos, ou melhor, causais (MACHADO, 2006).  

Hilbert (1968), Meggers (1971), Meggers & Evans (1983) e Meggers & Miller 

(2003) propunham que o processo de formação de sítios arqueológicos densos e 

extensos era resultado de curtos, mas inúmeros, episódios de reocupação dos mesmos 

sítios por populações semi-sedentárias (NEVES, 2012: p. 14). Tal hipótese está 

associada a uma perspectiva teórica da ecologia cultural, sistematizada por Steward 

(1948) no The Handbook of South American Indians, que vê a Amazônia como uma 

região marginal no contexto da arqueologia e antropologia sul-americana, acreditando 

que as populações que habitavam a floresta tropical teriam descendido de sociedades 

andinas, mas devido à infertilidade do terreno e condições climáticas desfavoráveis do 

bioma amazônico, teriam perdido o padrão de desenvolvimento social, decaindo níveis 

5 Consciente e intencionalmente não utilizo pré-história. Tampouco me agrada pré-colonial por sua 
conotação teleológica, porém a considero um conceito menos problemático do que o anterior. Por isso 
prefiro empregar ‘História indígena’ e/ou ‘História Antiga do Brasil’ (NEVES, 2012).  
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evolutivos (HILBERT, 1968; MEGGERS, 1971; MEGGERS & EVANS, 1983; 

MEGGERS & MILLER, 2003).   

A partir desse enfoque, a possibilidade de uma longa e contínua existência das 

populações indígenas na floresta Amazônica é praticamente negada, já que não havia 

condições naturais suficientes para a manutenção dessas sociedades. O próprio ambiente 

repelia sua ocorrência, por conta de sua infertilidade. Vindos das áreas andinas ou do 

Circuncaribe (MEGGERS, 1971; MEGGERS & EVANS, 1983; ROUSE, 1992), esses 

povos perderiam, por exemplo, a organização estamental, mantendo, no entanto, alguns 

traços que permitiriam inferir essa pretérita complexidade, sendo a principal delas os 

complexos conjuntos tecnológicos cerâmicos.  

Vistos como Horizontes, a presença desses diversos, mas coerentes e estáticos 

conjuntos, espalhados por boa parte da planície amazônica, era explicada pela 

necessidade dos povos, depois de se estabelecerem na Amazônia vindos de fora, 

migrarem constantemente em busca de sua subsistência. A escassez os tornava povos 

fluvio-errantes, se não portando consigo a parafernália material, ao menos a maneira de 

fazê-la. Portanto, a variabilidade artefatual encontrada em um mesmo sítio na Amazônia 

era vista necessariamente como resultado de migrações e reocupações (MEGGERS & 

EVANS, 1961, 1983), o que replica, dessa forma, na impossibilidade de haver 

continuidade e mudanças culturais a partir dela. 

Portanto, em Meggers e seus colaboradores, se possamos dizer que há alguma 

continuidade de presença humana na Amazônia, ela é resultado de uma ‘condição 

amazônica’ (determinista ambiental), resultado da própria incapacidade da floresta 

tropical de suster populações.  O continuum é a pressão que a floresta faz nas diferentes 

sociedades ao longo do tempo, transformando-as em populações pouco estáveis, com 

baixa densidade e sem complexidade, pari passu com o que se via no presente 

(MACHADO, 2009).  

 

A partir desse entendimento, a diversidade visualizada através da cultura material, em 
especial da cerâmica, era explicada por subsequentes ocupações (reusos do espaço) 
não relacionadas entre si, descontínuas por conta da impossibilidade do infértil 
ambiente manter essas populações. A única continuidade era a da pressão que o 
ambiente exercia no ser humano. 
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Virando ao avesso ao retrabalharem com esses mesmos contextos, Lathrap 

(1970) e Roosevelt (1989), por exemplo, sugerem que esses grandes sítios teriam sido 

ocupados por longos períodos e eram os correlatos arqueológicos dos grandes e densos 

assentamentos sedentários descritos pelos cronistas e viajantes do início da colonização, 

como frei Gaspar de Carvajal (1894) ou Gonzalo Fernández de Oviedo (2011 [1526]). 

No seio das propostas colocadas por Sauer (1947: p. 18-21), de que o Novo 

Mundo poderia de fato sustentar crescimento populacional assim como sua manutenção, 

devido à presença de diversos cultivares, Donald Lathrap (1970, 1984) aponta algum 

lugar próximo a Amazônia Central como um provável grande centro irradiador de 

inovações tecnológicas (1970: p. 71-72) e centro de dispersão das famílias linguísticas 

Tupi-Guarani e Arawak (Idem: p. 82-83). Naquilo que se convencionou como “modelo 

cardíaco”, propunha-se ter sido a Amazônia central o núcleo mais antigo de produção de 

cerâmicas da Tradição Polícroma da Amazônia (TPA), ligados a grupos falantes de 

língua Tupi-Guarani, expandindo-se em momentos consecutivos. Já os grupos Arawak 

seriam portadores tanto de cerâmica Saladoide quanto Barrancóide (Idem: p. 123-132), 

sendo que os mais antigos produtores desses estilos também tinham sua origem na 

Amazônia central (Idem: p. 130). 

A difusão continuaria sendo, apesar de se alterar a percepção a respeito das 

condições ambientais da floresta amazônica, a explicação principal a respeito da 

presença de conjuntos estilísticos semelhantes em toda a planície amazônica. A 

continuidade da presença de grupos humanos em determinado local, viável pela fartura 

proporcionada pelo ambiente, geraria centros de inovação cultural, dentre eles, de 

manufatura cerâmica. Desses centros, devido às pressões demográficas, incidiria a 

expansão de grupos linguísticos e a dispersão de novos estilos cerâmicos pela bacia 

amazônica (LATHRAP, 1970; BROCHADO, 1984).  

Lathrap (Idem) privilegiou, assim, a continuidade das ocupações para explicar a 

existência das sucessivas tradições cerâmicas que se espalhariam a partir de uma área 

original, priorizando na análise do material a morfologia dos vasos em associação com 

os padrões estilísticos e iconográficos, elementos que segundo o autor, se alterariam 

menos do que os decorativos, possibilitando perceber a existência dessas continuidades. 

 

Nessa visão, a continuidade das ocupações explicaria a existência da mudança cultural 
e dessa forma da própria diversidade encontrada no registro arqueológico. 
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Hoje, defende-se que a expansão da TPA não foi contínua nem linear e se refuta 

ainda as argumentações puramente adaptativistas, como a ideia de que a pressão 

demográfica na várzea seria o motor dessa expansão (ALMEIDA, 2013; TAMANAHA 

& NEVES, 2014: p. 57; ALMEIDA & MORAES, 2016). Boa parte da crítica aos 

modelos de Meggers e também de Lathrap foi realizada pelo Projeto Amazônia Central 

(PAC), coordenado pelos professores Eduardo Neves, Michael Heckenberger e James 

Petersen (i.e. NEVES et al, 2003). Uma das principais é relativa à cronologia da 

expansão da TPA proposta por Lathrap. As datas mais antigas relacionadas às 

ocupações da TPA na Amazônia estão localizadas no alto rio Madeira (ALMEIDA, 

2013) e nos afluentes do rio Solimões (BELLETTI, 2015), enquanto na calha principal 

desse rio, no baixo Rio Negro e na região de confluência, só surge em torno do ano 

1000 de nossa era, contrariando a cronologia proposta por Lathrap (Idem).  

Quanto à diversidade visualizada através da cerâmica, a proposta de Lathrap 

(1970) a respeito de uma continuidade histórica entre diferentes conjuntos cerâmicos 

devido às semelhanças formais entre os vasos, foi questionada após análises pautadas 

nas cadeias operatórias dos mesmos, bem como pelas diferenças relativas aos padrões 

de assentamento relacionados às diversas ocupações (MORAES, 2007; LIMA, 2008; 

HECKENBERGER et al, 2008). Considerou-se que a diversidade cerâmica existente na 

Tradição Polícroma da Amazônia, por exemplo, refletia o compartilhamento de 

preceitos tecnológicos e iconográficos, associando-os às migrações dos ocasionalmente 

belicosos povos de língua Tupi (NEVES, 2012; MORAES & NEVES, 2012; MORAES, 

2013). Assim, em contrapartida, a continuidade existente entre diferentes Tradições – 

Borda Incisa e TPA – sugerida por Lathrap (1970), foi descartada, já que havia indícios 

de paliçadas e conflitos na área de confluência do Solimões e Negro (NEVES, 2012; 

MORAES & NEVES, 2012; MORAES, 2013), afora os motivos acima citados, como a 

diferença tecnológica da cerâmica.  

Recentemente, esse modelo tem recebido algumas críticas (BELLETTI, 2015; 

OLIVEIRA, 2015). Apesar da evidente dificuldade em se relacionar a cultura material 

identificada arqueologicamente com grupos étnicos ou linguísticos específicos, algo 

compartilhado pelos próprios autores da proposta (MORAES, 2007, 2013; ALMEIDA, 

2008, 2013; LIMA, 2008; NEVES, 2008, 2012; TAMANAHA, 2012), essa não me 

parece ser, a priori, a crítica elementar, mas sim, tê-la como única explicação.  
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Ela se fundamenta, então, em como essas transmissões e aparentes mudanças 

culturais (i.e. surgimento de uma abundante quantidade de artefatos cerâmicos de 

diversos estilos) ocorreram. Considerando que “processos de manutenção e 

transformação/ressignificação de determinadas estéticas indígenas poderiam ter-se 

dado” (OLIVEIRA, 2015: p. 36) dentro de intrincadas redes de poder, comércio e 

alianças, haveria outras variáveis para explicar como um “estilo teria conseguido se 

expandir por uma área tão extensa” (Idem). 

Não anulando totalmente o movimento de grupos linguísticos mais ou menos 

coesos associados a determinado ‘regime de materialidade’, há de se refletir, como bem 

coloca Cristiana Barreto (2009: p. 9), que esse tipo de fenômeno pode sugerir um 

provável investimento de objetos para uso cerimonial ou ritual. Nesses casos, o 

compartilhamento de determinadas associações cerâmicas poderiam preterir técnicas 

relativas à performance e/ou à grupos identitários e se ligar muito mais a “um modelo 

ideológico veiculado através de uma determinada linguagem visual” (BARRETO, 

2016: p. 118), o que explicaria a hibridização de certos fenômenos culturais 

(GUAPINDAIA, 2008; BARRETO, 2009; LIMA & NEVES, 2011; MORAES & 

NEVES; 2012; NEVES, 2012; ALMEIDA, 2013, 2016a; BELLETTI, 2015). Por essa 

visão, os estilos e as práticas a eles vinculados são mais permanentes do que os grupos 

que os produziram.  

A região compreendida atualmente como Guianas (área delimitada 

geograficamente pelo oceano Atlântico, o rio Orinoco, o canal de Casiquiare, o rio 

Negro e o rio Amazonas) também se insere no debate a respeito de continuidade. A 

identificação de cerâmicas muito antigas para o cenário arqueológico americano, como 

as cerâmicas Mina e Alaka (SIMÕES, 1981; SILVEIRA & SCHAAN, 2005; 

BANDEIRA, 2016; OLIVEIRA & SILVEIRA, 2016) e aquelas provenientes do 

sambaqui fluvial Taperinha (ROOSEVELT et al, 1991; ROOSEVELT, 1995), 

evidenciam não só centros autônomos e autóctones de produção cerâmica, mas também 

uma aparente independência entre essa manufatura e a domesticação de plantas ou a 

existência de sociedades estratificadas, como acontece na Europa ou Oriente Médio 

(NEVES, 2012, 2016). No que toca a perspectiva da continuidade, apesar da longa 

cronologia ligada a elas, esses primevos locais de fabricação de artefatos cerâmicos não 

parecem estar relacionados às futuras tradições cerâmicas identificadas nas terras baixas 

amazônicas (Idem). 
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O atual Amapá, que integra geograficamente as Guianas, apesar das 

descontinuidades entre as ocupações, tornou-se uma das áreas com maior diversidade 

arqueológica da planície amazônica (ROSTAIN, 2016; SALDANHA et al, 2016). A 

presença de sítios megalíticos, reutilizados em diferentes temporalidades, vistos as 

distintas formas de atuações – mais drásticas ou sutis – auxiliam, por exemplo, na 

compreensão do papel de sítios não domésticos na arqueologia amazônica, esclarecendo 

processos de reuso (SALDANHA & CABRAL, 2012). 

No Xingu, a temática da continuidade é costumeiramente abordada nas 

pesquisas.  Heckenberger (2001), em um trabalho de fôlego a respeito da história 

indígena da região, identificou manutenções e explicou mudanças no sistema 

multiétnico da região. Algumas lições importantes para os estudos que se interessam em 

trabalhar tanto com a temática da continuidade quanto de uma história indígena são 

apreendidas desse exemplo. Um ponto interessante a se considerar é de que tudo, 

repetindo a assertiva platônica, está em movimento, mesmo que lentamente. Assim, 

para se entender as significações, faz-se necessário compreender antes as práticas e 

ações que a geraram. A fim de construir a história indígena do alto Xingu em sua longa 

continuidade, Heckenberger (Idem) propõe a busca e relação de padrões visíveis em 

diferentes níveis analíticos, sejam temporais, sejam espaciais.  

A identificação de elementos que reflitam a continuidade ou a mudança 

deveriam se basear em um inter-relacionamento entre a manufatura cerâmica, os 

padrões de assentamento, a economia de subsistência, o uso do território e outros 

aspectos visíveis arqueologicamente (Idem: p. 25). Ao se encontrar redundância entre 

esses diversos elementos seria possível propor uma história, com base na cultura 

material, de forma mais orgânica e coesa, revelando um ‘modo de ser’, que não 

pressupõe, necessariamente, um vínculo étnico (Idem).  

Enquanto isso, no médio-baixo curso desse rio, apesar de um palimpsesto de 

ocupações indígenas, visualizado através do registro etnográfico e arqueológico 

(GARCIA, 2016), é possível indicá-lo como a área de formação e dispersão da família 

linguística Tupi-Guarani, devido à continuidade da cultura material vinculada a esse 

grupo (ALMEIDA & NEVES, 2015; ALMEIDA, 2016), apesar de algumas 

discordâncias por conta de datações existentes no alto rio Paraná (IRIARTE et al, 2017: 

p. 971).  A grande diversidade linguística dentro dessa família linguística do tronco 

Tupi, assim como a cultural, incluindo aí “as características das cerâmicas 
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arqueológicas, dos padrões de reocupação e formato dos assentamentos desses 

grupos”, permitiria essa conclusão (ALMEIDA & NEVES, 2015: p. 500).  

No rio Negro, também foi empregada a ideia de continuidade para associação 

entre a configuração atual da dinâmica indígena e aquela do passado, anterior a 

conquista europeia. Tanto no alto (NEVES, 1999) quanto no baixo curso e seus 

afluentes (LIMA, 2014), pesquisadores buscaram entender a presente diversidade, vista 

através da etnografia, linguística e etnohistória, com auxílio da arqueologia, observando, 

apesar das rupturas, continuidades no registro arqueológico. 

Nos Llanos de Mojos, no nordeste da Amazônia boliviana, em áreas do Acre ou 

de Rondônia, os geoglifos ou zanjas, que poderiam ser interpretados como uma 

manifestação homogeneamente contínua de uma determinada cultura, devido suas 

características marcantes e aparentemente recorrentes, não o são (SAUNALUOMA & 

SCHAAN, 2012; TRINDADE, 2014; BETANCOURT, 2016a, 2016b). Diferentemente, 

diversos autores têm mostrado que esses trabalhos em terra e os usos que deles fizeram 

eram algo dinâmico, com rupturas, mudanças, hiatos e reutilizações (e.g. 

BETANCOURT, 2016a, 2016b).  

O que se vê, finalmente, é que para dar conta da tamanha variabilidade espacial 

dos sítios e artefatual, principalmente cerâmica, registrada na Amazônia, os modelos e 

interpretações quase sempre manejaram com a ideia de continuidade. Intrínseco à 

própria classificação em Horizontes ou Tradição, no caso da cerâmica, o que essa 

arqueografia sugere é que as distintas reinterpretações dos dados (e.g. certa 

padronização cerâmica encontrada na planície amazônica) pautaram-se de alguma 

forma na ideia de um continuum para explicar a diversidade: (a) o da pressão do 

ambiente; (b) das populações estáveis e duradouras, ocasionalmente com coesão étnica, 

que passavam por processos de expansão; (c) de uma continuidade do estilo em 

detrimento dos grupos que o produziram ou (d) da mudança como descontinuidade. 

Assim, se o problema da manutenção e diversificação cultural (inclusive 

material) já pode incorporar outros aportes para sua explicação (BARRETO, 2009, 

2016; SILVA, 2013; BELLETTI, 2015; OLIVEIRA, 2015), sua visualização dentro de 

períodos extensos de tempo precisava ainda ser debatida. A preocupação com 

ocupações longas e extensas, e como elas se deram, em especial as que ocorreram no 

Holoceno médio, tornou-se assim, atrativa. 

Há de se recordar que, na Amazônia Central, através dos resultados provenientes 

do PAC (NEVES et al, 2003; HECKENBERGER et al, 2008), havia se percebido uma 
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peculiaridade: durante milhares de anos, no Holoceno médio, poucas mudanças parecem 

ter ocorrido nas formas de ocupação (i.e. populações que não produziam cerâmicas e 

tinham grande mobilidade?), o que gera um “hiato” entre as ocupações na Amazônia 

Central. No registro arqueológico dessa região o que se observou foi a passagem para 

um novo padrão de ocupação (com a presença de cerâmicas e modo de vida mais 

sedentários) aparentemente de forma abrupta (NEVES, 2012: p. 113).  

Parece claro que a partir de cerca de 7500 anos AP os sinais de ocupação ficam 

restritos a algumas regiões específicas, como as áreas próximas ao baixo/estuário do rio 

Amazonas e a bacia do alto Madeira (ROOSEVELT, 1991 e 1995; HECKENBERGER 

et al, 2003; NEVES, 2005, 2009, 2012; MILLER et al, 1992). Anna Roosevelt, por 

exemplo, apresentou evidências a respeito da existência de antigas e ininterruptas 

ocupações ao longo do Holoceno no baixo rio Amazonas. Na Caverna da Pedra Pintada, 

no Pará, evidenciaram-se elementos antropizados, como madeira carbonizada, buracos 

de lixo, espécies vegetais manejadas, restos faunísticos de peixes, tartarugas e grandes 

mamíferos (ROOSEVELT, 1995). 

Já no sudoeste amazônico, estudos realizados durante os anos de 1970 e 1980 

(MILLER, 1978, 1987a, 1987b, 1992), detectaram uma série de sítios arqueológicos 

que estavam relacionados, provavelmente, às ocupações caçadoras-coletoras. Miller 

(1978, 1992) associa a ocupação na calha do Madeira, iniciada por volta de 12000 anos 

AP, quase unicamente à presença de grandes concentrações de recursos aquáticos. Há 

ainda, diversos outros sítios arqueológicos com datações recuadas em afluentes desse 

rio, como é o caso: (a) do rio Jamari, na margem direita, com datas de 5000 anos AP 

(MILLER, 1992), (b) do sambaqui Monte Castelo, no rio Guaporé, de 9500 anos AP 

(MILLER, 1987a, 1987b; ZIMPEL NETO & PUGLIESI JR., 2016) ou (c) das 

cabeceiras do rio Ji-paraná com 4400 anos AP (ZIMPEL NETO, 2009: p. 149); 

indicando que as ocupações humanas “foram intensas e em diversos compartimentos 

topográficos e substratos, com locais de extensos períodos de permanência” (TIZUKA, 

2013: p. 114). 

Portanto, diante desse contexto particular, com evidências de longas e 

persistentes ocupações na Amazônia e tendo em vista os hiatos identificados na 

Amazônia central (NEVES, 2005, 2012; TAMANAHA & NEVES, 2014), o contexto 

arqueológico do alto rio Madeira, no sudoeste amazônico, chamou a atenção de Eduardo 

Neves (2005), pois se tratava de: (I) uma região com um registro arqueológico 

excepcional, que cobre quase todo o Holoceno (MILLER et al, 1992; NEVES, 2012: 
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119); (II) conforme apontava Miller (et al, 1992), era onde se encontravam as datas 

mais antigas para TPA; (III) também se evidenciaram as terras pretas mais antigas 

conhecidas na Amazônia, com datas de até 3500 AP (MILLER et al, 1992);  (IV) e se, 

conforme se sugere, as terras pretas são indícios do estabelecimento da vida sedentária, 

foi nessa região que esse processo aparentemente se iniciou na Amazônia (NEVES, 

2012: p. 120). 

Neves (2005) iniciou então o projeto temático Cronologias regionais, hiatos e 

continuidades na história pré-colonial da Amazônia voltado para a Amazônia Central, 

mas tendo o objetivo de estabelecer uma ponte no sudoeste amazônico como 

contraponto, especialmente Rondônia. Em 2008, surge o Projeto Alto Madeira 

(PALMA) como um de seus resultados, intrinsicamente associado ao doutorado de 

Fernando Ozório de Almeida, orientado pelo próprio Eduardo Neves – cujos resultados 

serão discutidos adiante.  

Basicamente é essa trajetória que explica de onde surge o interesse pela área de 

pesquisa em que este mestrado se coloca. Fica perceptível, mesmo que de forma 

implícita, a preocupação com o tema da continuidade das ocupações humanas nas terras 

baixas sul-americanas, em especial da Amazônia. De encontro a essa questão sobre a 

possibilidade de existir longas ocupações humanas na Amazônia – visíveis 

arqueologicamente (esse é um desvio amostral que precisa ser levado em conta) –, 

insere-se a enorme variabilidade étnica, linguística e da cultura material existente na 

região (RODRIGUES, 1964; MILLER, 1978, 1987a, 1987b, 1992; MENÉNDEZ, 1981; 

NIMUENDAJÚ, 1987; URBAN, 1992; ERIKSEN, 2011), conjecturando-se qual a 

relação entre ambas no processo e nas trajetórias de mudança cultural. 

Antes de encerrar, uma palavra final a respeito da conceitualização e do uso que 

pretendo fazer de continuidade e sua implicação na interpretação da diversidade 

encontrada no registro arqueológico. Muito mais do que a “não interrupção de 

determinada esfera de ação humana em um dado período” (MACHADO, 2009: p. 58), 

visto através do registro arqueológico como sobreposições espaciais e materiais 

(YEATS, 2010), continuidade implicaria uma particular relação com o ambiente, 

culturalmente transformada e ressignificada (MACHADO, 2009: p. 67). 

Acrescentaria à ‘profunda forma de interação entre humanos e ambiente’ 

(INGOLD, 2000 apud MACHADO, 2009: p. 67 ), também a interação com o espaço e a 

paisagem. E a partir dessas diferentes formas de interação e atuação, resultadas de 

escolhas e conflitos, influenciando e influenciadas pelo processo histórico, nas suas 
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diversas temporalidades, com trajetórias sinuosas e particulares de transformação, que 

penso ser possível encontrar dentro de um continuum o significado da diversidade 

presente no registro arqueológico, dotando-o também de historicidade.  

 

1.3 Uma história de muitas temporalidades e um espaço em metamorfose 
 

Distintas formas de relação e apropriação da natureza geram diferentes 

ocorrências nos registros arqueológicos (SCHIFFER, 1972; BINFORD, 1983). No 

entanto, elas não são acessíveis ordenadamente, pois correspondem a várias esferas e 

escalas de atuação humana tanto no tempo quanto em relação ao espaço e ao ambiente 

(Idem, Ibidem). Entendo que uma saída para reconstruir essa história é equiparar 

distintas temporalidades à análise do registro arqueológico. 

No prefácio de “O Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo à época de Filipe II” 

Fernand Braudel sintetiza a maneira pela qual propunha sua recente contribuição à 

interpretação da História:  

 

A primeira põe em questão uma história quase imóvel, a do 

homem em suas relações com o meio que o cerca; uma história 

lenta no seu transcorrer e a transformar-se [...]. Acima dessa 

história imóvel, uma história lentamente ritmada [...], uma 

história social, a dos grupos e agrupamentos [...]. Terceira parte, 

enfim, a da história tradicional, se quisermos, da história à 

dimensão não do homem, mas do indivíduo, a história 

ocorrencial [...] Uma história com oscilações breves, rápidas, 

nervosas [...]. Assim chegamos a uma decomposição da história 

em planos escalonados. Ou, se quisermos, à distinção, no tempo 

da história, de um tempo geográfico, de um tempo social, de um 

tempo individual (2014: p. 13-15). 

 

Uma das grandes contribuições da História para o campo das Ciências Humanas, 

o rompimento com aquilo que ficou conhecido como histoire événementielle, destacou a 

pluralidade do tempo, postulando que o mecanismo de funcionamento da História se 

dava em distintas temporalidades, diversos níveis que se entrelaçam, mas que se 

compreendiam melhor a partir da longa-duração (BRAUDEL, 1990: p. 17), pois nela as 
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mudanças são mais lentas e as permanências mais visíveis. Imerso no intenso debate 

realizado à época em virtude de novos modelos das Ciências Sociais – tanto 

sociológicos quanto antropológicos – que viam a História como mera encadeadora de 

eventos, tal enfoque inseriu historicidade ao sincrônico e à estrutura (BURKE, 1997).  

Vistos a partir de escalas distintas, o evento seria então reinterpretado e 

reexplicado à luz de diferentes forças temporais em jogo. Sendo as temporalidades 

solidárias uma com as outras: “longa-duração, conjuntura e acontecimento ajustam-se 

sem dificuldade, posto que todos têm a mesma escala de medida” (BRAUDEL, 1990: p. 

34). Por isso, conseguir distinguir “movimentos longos e impulsos breves, considerados 

estes últimos nas suas fontes imediatas e aqueles na sua projeção de um tempo 

longínquo” (Idem: p. 18) seria uma das tarefas dos historiadores.  

Para gestar o conceito de longue durée, Fernand Braudel subsidiou-se de um 

aspecto particular da Arqueologia: trabalhar a partir de grandes espaços cronológicos 

(Idem: p. 12). Não à toa que arqueólogos no Brasil, por seu turno, a fim de não 

perpetuar a “dissociação entre o registro arqueológico e as populações indígenas, como 

se não fosse possível realizar nenhuma conexão entre estes e os seus antepassados 

responsáveis pelo registro arqueológico existente” (CORRÊA, 2013: p. 26), adotaram a 

longa-duração com o intuito de reconstruir o passado dos povos ameríndios6.  

Ao compartilhar da perspectiva de se realizar uma história indígena através da 

Arqueologia, concatenando as diferentes durações (BROCHADO, 1984; HODDER, 

2009 [1987]; WÜST, I. 1990; NOELLI, 1993, 2004; NOELLI & DIAS, 1995; NEVES, 

1999; HECKENBERGER, 2001; EREMITES DE OLIVEIRA, 2003; BESPALEZ, 

2009; CORRÊA, 2013; LIMA, 2008; NEVES, 2012; MORAES, 2013; ALMEIDA, 

2013; ZUSE, 2014) que arqueólogos, ao identificarem os resquícios dessas ações 

localizadas e contingenciais, precisam interpretá-los em suas interligações com a longue 

durée, algo essencial a se considerar na explicação arqueológica (CORRÊA, 2013). 

Através disso, visualizam-se os diferentes ritmos de mudança no registro arqueológico 

(DUKE, 1992) ou ainda as evidências a respeito da relação dialética entre estruturas 

geográficas e socioeconômicas (SNODGRASS, 1991).  

6 É para o efeito aqui proposto que considero que a Arqueologia pode ser encarada como história de 
longa-duração. Ela não se detém somente a isso – e nem deveria, pois se não transitasse, correria o risco 
de criar uma tirania que fatalmente iria desconsiderar diversos contextos, sobretudo aqueles ligados à 
Arqueologia Documental ou a história indígena no período colonial (SILLIMAN, 2012). 
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Mas como essa ação humana na curta-duração se desdobra na longa, alterando a 

estrutura? Ou, em outras palavras, para retomar um antigo debate, como a cultura e a 

história se relacionam? 

Se parte da crítica a Braudel levantava a natureza demasiada estática da longa-

duração, ela se enfraquece ao se considerar, conforme ele mesmo já timidamente 

advertia, que “estrutura e contingência são mutuamente determinantes, sem serem 

redutíveis uma à outra” (SAHLINS, 2006: p. 18-9). 

Desse modo, quando se fala que a estrutura (ou longa-duração) altera e é 

alterada pela contingência, evidencia-se a existência de uma racionalidade no processo 

histórico. Portanto, os resultados de um evento, factual ou contra factual – esse por mais 

contingente que seja – teria sido culturalmente coerente e estruturalmente motivado 

(Idem), mas não determinado.  

 

Quem ou o que é um ator histórico, o que é um ato histórico, e 

quais serão suas consequências históricas? Estas são 

determinações de uma ordem cultural, e são diferentemente 

determinadas em ordens diversas. Assim, não há história sem 

cultura. E vice-versa, na medida em que, no evento, a cultura 

não é o que era antes nem o que poderia ter sido (SAHLINS, 

2006: p. 264). 

 

Por isso, refletindo sobre estratégias narrativas, aquelas baseadas somente na 

causalidade como explicação, encadeiam os acontecimentos, fazendo-os parecer um 

resultado inevitável do anterior e a origem obrigatória do próximo, diminuindo a 

conflituosa condição do espaço social (BOURDIEU, 2002) e do processo histórico, que 

é permeado por motivações também ideológicas (HODDER, 2009 [1987]). O que fica 

latente é a possibilidade de intervenção do indivíduo nas dinâmicas estruturais.  

Nesse sentido, a busca realizada por diferentes autores de uma melhor 

compreensão dos processos relacionais entre estrutura e agência, longa e curta duração, 

vem se tornando comum na Arqueologia (LAST, 1995). Mesmo em contextos ágrafos e 

temporalmente extensos, isso se reflete na incorporação e adoção, durante as análises 

dos vestígios, da noção de habitus proposta por Bourdieu (e.g. 1983, 2002).  

Esse conceito elaborado a partir da síntese dos métodos objetivista 

(DURKHEIM, 1999) e subjetivista (WEBER, 1967), atua como o mediador entre o 
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estímulo contextual e a resposta do agente, uma prática estruturada e estruturante que 

gera competências e habilidades para o indivíduo atuar no espaço social. Também um 

produto da história, o habitus gera comportamentos limitados e incorporados, gerando 

solidariedades e adesões, mas não exclui o conflito, pois mesmo o agente interiorizando 

as disposições cognitivas e corporais adequadas às regras, ainda lhe é permitido uma 

‘improvisação regrada’ (BOURDIEU, 2002).  

O engajamento do agente na dinâmica da vida social é motivado pelos interesses 

resultantes da socialização, que os levam a construir e se orientar no mundo de uma 

determinada maneira, fazendo o indivíduo socializado incorporar a estrutura social e a 

obter um conhecimento prático (Idem, 1996).  A inevitabilidade do conflito, no entanto, 

mesmo diante de uma estrutura social que se tenta coesa, contribui para a produção de 

agentes dinâmicos, com disposições práticas que capacitam o indivíduo a intervir nos 

rumos históricos do mundo social e nele deixar marcas (Idem, 2002). 

Em síntese, o que tanto Sahlins (2006) quanto Bourdieu (1983, 1996, 2002) 

pontuam – mesmo que adotem e partam de perspectivas diferentes – é que as estruturas 

da e na História nos impõe sim, limites, mas não a ponto de tornar o ser humano um 

reprodutor apático da cultura, pois é através dele que surge a mudança. 

Se é a agência humana em sua dialética relação com a estrutura que transforma, 

mas em ritmos diferentes, a realidade social, promovendo mudanças, como perceber 

isso através da Arqueologia? Quais teorias embasam a sugestão de uma continuidade 

transformacional? 

Aqui, retomo a ideia das diferentes durações da História. A proposta delineada é 

relacionar o registro arqueológico a partir das três temporalidades (tempo geográfico, 

social e individual) sugeridas por Braudel (1990, 2014), para que em um exercício 

interpretativo final elas se comuniquem. A clivagem inicial se dá por uma razão prática, 

já que como arqueólogos, detemo-nos melhor em certos contextos do que em outros 

(NEVES, 1999).  

Nos últimos anos, no cenário arqueológico da Amazônia, questões relativas à 

ocupação humana e sua relação com a própria constituição desse ambiente têm recebido 

crescente atenção. A perspectiva de uma floresta antropizada, respaldada, por exemplo, 

pela visão que credita às influências socioculturais ou econômicas a formação das terras 

pretas (NEVES et al, 2003: p. 29-30), assim como a agência humana na dispersão e 

distribuição de matas de castanha (Bertholetia excelsa) (NEVES, 2012: p. 121), 

retomou debates fundadores da antropologia e arqueologia amazônica. A partir de tal 
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visão, o fator humano passa a ser elemento chave de uma Amazônia antropizada. Nele 

se reconhece a importância da continuidade cultural e histórica no processo que moldou 

a Amazônia durante o tempo (BALÉE & ERICKSON, 2006; CLEMENT et al, 2015: p. 

6-7; LEVIS et al, 2017; WATLING et al, 2017). 

Rompendo com o determinismo ambiental fundador e motivador de diversas 

questões concernentes às pesquisas realizadas na Amazônia, a perspectiva da Ecologia 

Histórica citada acima (e.g. BALÉE & ERICKSON, 2006; NEVES, 2012; CLEMENT 

et al, 2015) assume uma relação dialética entre ‘meio ambiente/natureza’ e ser humano, 

que se estabelece sincronicamente, em forma de eventos e escolhas cotidianamente 

reiteradas ou negadas (intencionalmente ou não), gerando desdobramentos e alteração 

na longa-duração, que são vistos por nós no presente, ora pela composição florestal, 

ora pelo registro arqueológico, que nos traz resquícios desse processo. O que a Ecologia 

Histórica aponta é que se pode apreender a configuração atual de parte da floresta 

tropical – o padrão de distribuição das castanheiras, por exemplo – como decorrência 

dialética da ação do ser humano na natureza, não mais vista como ‘natural’, mas 

antropizada.  

A Ecologia História, portanto, é uma proposta teórica que dá conta dessa relação 

entre grandes escalas de tempo e a agência humana, viabilizando a percepção dialética 

entre natureza e ser humano, elemento chave para compreensão da história de longa-

duração. No PALMA, a pesquisa de Jennifer Watling (2016, 2018) fornece dados 

inestimáveis a fim de se verificar essa relação. Tanto as conclusões de nossa parceira 

britânica a respeito dos microvestígios arqueobotânicos, quanto aquelas provenientes 

das mudanças tecnológicas de artefatos cerâmicos, possibilita criar estimativas a 

respeito dos usos e mudanças nos padrões de consumo, da constituição e manejo 

ambiental internos e externos ao sítio Teotônio. Os detalhes de como ocorrem essas 

coletas será brevemente apresentado no capítulo terceiro. 

Em concomitância com os dados produzidos por Watling (Idem), outro aspecto 

desse tempo geográfico mais longo e com mudanças mais lentas será utilizado no 

momento da interpretação. Por isso que, para o Teotônio, não serão somente os 

fragmentos cerâmicos levados em conta, mas a própria constituição do sítio em si: a 

construção da paisagem enquanto um elemento antrópico.  

Retomo, assim, a ideia de que há uma dificuldade em se libertar de certas 

reações geográficas, mentais e espirituais, verdadeiras prisões de longa-duração 

(BRAUDEL, 1990: p. 14), mas que apesar disso, ‘assim como a língua, a cultura 
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oferece ao indivíduo um horizonte de possibilidades latentes – uma jaula flexível e 

invisível dentro da qual se exercita a liberdade condicionada de cada um’ 

(GINZBURG, 2006: p. 20). Sistemas culturais estruturando e organizando 

dinamicamente as interações das pessoas com seus ambientes naturais, as paisagens são 

mais uma dessas construções sintéticas: o mundo externo mediado pela experiência 

humana subjetiva, parte integrada do conceito de habitus de Bourdieu (COSGROVE, 

1985). 

 Repetindo o postulado da Ecologia Histórica, a paisagem é marcada pelo 

resultado dialético entre as estruturas socioculturais e as estruturas físicas e ambientais 

(CLEMENT et al, 2015). O conceito de paisagem permite identificar algumas das 

diretrizes ideológicas pelos quais os membros de certa comunidade se reconheceriam e 

atuavam. Comunidades possuem um determinado senso de tempo e lugar, assim como 

uma visão de mundo, por isso, o uso desse conceito permitiria buscar padrões na 

ocupação dos espaços físicos – sem esquecer que não é algo normativo, há lugar para 

conflitos, reelaborações e transformações ao longo do tempo (ANSCHUETZ et al, 

2001).  

 Se o passado é inacessível enquanto tempo, no espaço, através de fragmentos 

materiais das ações sociais passadas, há um passado que se faz presente e constitui a 

paisagem (SANTOS, 2004: p. 14-15). “Matéria trabalhada por excelência” (SANTOS, 

2005: p. 34), que não se entende através da oposição entre natureza e cultura (INGOLD, 

1993: p. 153), a paisagem é a confluência de realizações e tempos passados que se 

incorporam a um presente (GONZÁLEZ RUIBAL, 2006). Tanto o espaço quanto a 

paisagem só adquirem sentido ao estarem habitados, seja por meio de ações, de 

vivências ou memórias (INGOLD, 1993).   

Como qualquer registro arqueológico, a paisagem não é acessível integralmente 

e nem é a materialização de uma determinada ocupação. As diversas temporalidades 

que a constituem precisam ser revisitadas e um remapeamento daquilo que resta se faz 

necessário: o sítio e a paisagem são transformados ao longo do tempo, cabendo aos 

arqueólogos refletirem a respeito dessas mudanças (HICKS, 2016). 

 

A paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos 

históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. No 

espaço, as formas de que se compõe a paisagem preenchem, no 

momento atual, uma função atual, como resposta às 
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necessidades atuais da sociedade (SANTOS, 2002: p. 104, grifo 

no original). 

 

 Por isso, em minha visão, espaço e paisagem não são categorias excludentes, 

pelo contrário, elas fazem sentido ao operarem conjuntamente. Na Arqueologia, o uso 

de paisagem pode se fazer ao se tentar perceber esses dois movimentos. No aspecto (1) 

diacrônico, a pesquisa se embasa através do acúmulo dos resíduos temporais que a 

formam, destrinchando-os com fins analíticos; mas também (2) sincrônico, perscrutando 

não os vários eventos que a formaram, mas a maneira pela qual as sociedades operavam, 

elas mesmo, em seu próprio tempo-espaço com a paisagem.  

 Assim, se sucessivos usos do espaço podem-no deixar impregnado (física ou 

ideologicamente) de rugosidades do tempo (SANTOS, 2002), caracterizando-o como 

paisagem, nela se inscrevem histórias (SANTOS-GRANERO, 1998). No entanto, 

quando há um uso e/ou interpretação sincrônica de determinada paisagem por grupos e 

visões, mesmo que conflitantes, o manejam como espaço, pois servem à determinada 

função atual daquela sociedade (SANTOS, 2002). Nesse sentido que visões conflituosas 

da paisagem coabitam temporalmente.  

Isso pode ser visto etnograficamente, por exemplo, com o processo de 

ressignificação realizada pelos Guarani, em que as ruínas de mosteiros e cruzes da 

época das missões jesuíticas são interpretadas pelos grupos atuais como resquícios das 

“antigas aldeias dos parentes” (AMOROSO, 2015: p. 130). Outro caso, distante do 

contexto ameríndio, é visto através da cidade de Mbanza Kongo, no noroeste de Angola 

(MAXIMO, 2017). Capital do reino do Congo, ela foi renomeada e reconfigurada com a 

construção de igrejas e edifícios coloniais a partir da intensificação da presença 

portuguesa, em meados do XVI. Durante a colonização lusitana no século XX, 

sobretudo, a paisagem da cidade era vista exclusivamente como marca da presença e 

herança civilizatória lusitana. Quando o MPLA (Movimento Popular de Libertação de 

Angola) assumiu o poder, denunciou o discurso colonial, mas após o abandono do 

regime socialista, a cidade de Mbanza Kongo passou a ser encarada como um exemplo 

da harmonia entre os povos. No entanto, há ainda aqueles que a encaram como um lugar 

ancestral, um símbolo contra o colonialismo e um referencial do passado a fim de se 

(re)construir a tradição e o futuro (Idem). Tendo isso em mente é que se pode dizer que 

a paisagem não é algo dado, mas negociado, criado pelas pessoas em sua experiência e 

engajamento com o mundo a sua volta (BENDER, 1993): ela nunca foi terminada, é um 
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trabalho em andamento, perpetuamente em construção (INGOLD, 1993) para aqueles 

que a vivenciam, gestando sempre um senso temporal. 

Diante disso tudo, entendo que uma análise da paisagem deveria privilegiar sua 

constituição diacrônica (longa-duração). Por contrário, quando se propõe uma análise 

espacial, uma perspectiva sincrônica seria a utilizada (curta-duração), como na tentativa 

de definir pisos de ocupação, ou na relação e distribuição regional de sítios e estilos, 

enfim, propor uma análise contextual do registro (HODDER, 1995). Assim: 

 

I will combine this [landscape] with two other aspects, the 

manifold – social – relations that are accumulated in (humanly-

altered) material, and an analysis of the structure and expression 

of this material. In doing so, I will move the focus of research 

away from the landscape towards the study of the relations 

between humans and their surroundings, which also includes the 

study of material remains (SCHÜLKE, 2016: p. 324). 

 

 Além disso, a persistência de determinados lugares (ZEDEÑO & BOWSER, 

2009) também poderia servir para definir uma paisagem, desde que levados em conta o 

contexto, a morfologia e as diferentes disposições do registro arqueológico 

(HECKENBERGER, 2001; ALMEIDA & NEVES, 2015). Isso tornaria viável a 

comparação e explicação do comportamento humano – manifestados na cultura material 

enquanto parte de processos históricos e culturais – nas diferentes escalas temporais. A 

vantagem da Arqueologia é, portanto, proporcionar uma visão diacrônica de larga escala 

para entender a variação observada nas propriedades físicas e nos padrões espaciais 

arqueológicos, que podem, por sua vez, dialogar com uma dinâmica histórica maior 

(ANSCHUETZ et al, 2001). 

 Como o tempo não é homogêneo, pois há temporalidades distintas agindo, 

também a paisagem não pode ser vista como fixa ou inerte: ela é uma construção social, 

produtora e produzida pela sociedade que com ele interage, alterando-o em diferentes 

escalas (BARROS & NASTRI, 1995: p. 18). A materialização do espaço social e da 

paisagem perpassa uma determinada racionalidade, uma maneira de se colocar no 

mundo.  

 A paisagem é compreendida, por fim, como a materialidade e também a 

imaterialidade resultante do processo histórico da formação dos territórios (TURRI, 
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2002 apud SAQUET, 2009: p. 81), fruto dos múltiplos ritmos e temporalidades em que 

ocorrem as mudanças sociais. As sobreposições e rearranjos, as transformações ao 

espaço imputadas, são sintomas dessas metamorfoses (SANTOS, 1988), as 

reminiscências de um lugar que é construído historicamente enquanto uma paisagem. A 

partir desses espectros que vejo ser possível compreender o sítio Teotônio enquanto 

uma paisagem arqueológica de longa-duração.  

Perceber mudanças e continuidades através do tempo envolve a visibilidade do 

registro arqueológico. Padrões relevantes que se fazem discerníveis nos contextos de 

longa-duração são os que a Arqueologia trabalha mais confortavelmente (NEVES, 

1999, 2012). Neles, a Ecologia Histórica e a Arqueologia da Paisagem serão o 

embasamento teórico que me permitirão reflexões a respeito do registro e de sua 

mudança ao longo do tempo. Passo agora para a curta-duração, do tempo individual, um 

terreno, aparentemente, um pouco menos firme, já que o conteúdo social pode se 

renovar quase completamente sem atingir, no entanto, a estrutura (HECKENBERGER, 

2001).  

Os materiais cerâmicos são os resíduos das experiências passadas que 

compõem parte empírica importante de minha pesquisa. Por algum tempo a cerâmica 

foi o norteador único dos trabalhos arqueológicos na Amazônia (REIS, 2003: p. 83; 

ROCHA, 2012: p. 11), mas não é isso que pretendo fazer.  

As cerâmicas indicam escolhas culturais, são produtores e vetores de relações 

sociais. Por isso, traçar as histórias de diferentes tradições ceramistas é também detalhar 

diferentes modos de vida e processos históricos. A discussão minuciosa a respeito da 

cerâmica, sua decorrente classificação e o método de análise serão abordados no 

capítulo 4. Interessa-me aqui enquadrá-la enquanto resultado de um evento, mas 

respaldado na média-duração: ou seja, da concatenação já aludida entre agência e 

mudança social. 

Fazer um artefato cerâmico é um evento único, um ato individual, ou no 

máximo, de um pequeno conjunto de pessoas. O fragmento que nos resta é fruto desse 

ato construtivo, que em si, ocorreu no tempo individual, ou curta-duração. No entanto 

esse mesmo ato estava emaranhado a uma teia, uma rede de significações na qual a 

ceramista estava atrelada. É por esse pressuposto que arqueólogos creem ser possível 

propor classificações para a diversidade cerâmica identificada no registro arqueológico 

(e.g. STARK, BOWSER & HORNE, 2008; SILVA, 2013, 2016; LIMA, BARRETO & 

BETANCOURT, 2016).   
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 As tomadas de decisão individuais no processo de fabricação cerâmica e, 

dependendo das condições sociais, seus efeitos na média e longa-duração, retomam, 

mais uma vez, o conceito de habitus (BOURDIEU, 2002). Se não são acessíveis os 

indivíduos, restam os resquícios de suas atividades. Deste modo, se a arqueologia 

contribui para perceber os diferentes ritmos temporais concernentes à mudança social 

(DUKE, 1992), nesse exemplo eles seriam visualizados nas transformações que ocorrem 

na manufatura cerâmica e também no espaço. 

 

Interesting to see how new decorations and forms in pottery are 

inserted within the development of previous practices. This 

challenges also our view of the continuity/change dichotomy 

(VELHO, 2009). 

 

 Integrar ambos os elementos, relacionando os fenômenos temporais breves e 

médios – a espacialidade e dispersão de cada conjunto cerâmico no sítio – com aqueles 

mais largos, como a construção e a relação com a paisagem, pode ser uma interessante 

alternativa analítica (HECKENBERGER, 2001; ALMEIDA & NEVES, 2015; 

ALMEIDA, 2017a). A associação entre essas diferentes escalas, temporais e espaciais, 

pode auxiliar a compreender a significância das variações na paisagem (BARROS & 

NASTRI, 1995; ANSCHUETZ et al, 2001) ou mesmo das técnicas e tipologias da 

cerâmica (RYE, 1981; RICE, 1987; MACHADO, 2007; STARK, BOWSER & 

HORNE, 2008; RAYMOND, 2009; SILVA, 2013, 2016; LIMA, BARRETO & 

BETANCOURT, 2016; VIDAL & PÉREZ, 2016), enfim, do registro arqueológico.   

Se para realizar uma história indígena é preciso buscar uma genealogia entre os 

grupos indígenas, alguns deles atuais, e aqueles que legaram o registro arqueológico, 

não os dissociando (e.g. NEVES, 1999; BARRETO, 2000; HECKENBERGER, 2001; 

ALMEIDA, 2013; CORRÊA, 2013), como fazer isso em arqueologia?  

Incide sobre a cultura material, ao menos nos contextos ágrafos, o anonimato. 

Por isso, convincentes são os argumentos contra as associações simplistas entre língua, 

etnicidade e cultura material (e.g. NEVES, 1999, 2012). Por partir de um ponto de vista 

ético do objeto é inevitável que certas posições adotadas não coincidam com as visões 

êmicas, entretanto, isso não deveria impedir a tentativa de se interpretar outra cultura 

(SAHLINS, 2006).  
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Se a fabricação de qualquer artefato envolve uma rede de premissas técnicas e 

simbólicas, ela se dá através de uma prática social embasada por longos processos de 

ensino-aprendizagem, que seguramente é intermediada pela língua (e.g. GOSSELAIN, 

2000; ALMEIDA & NEVES, 2015; SILVA & NOELLI, 2017). Assim, mesmo que não 

se possa simplesmente ‘colar’ cultura material a um grupo étnico-linguístico, creio que 

descartar a busca por contextos em que isso é possível seja demasiado exagero. Por isso, 

reitero as posições de pesquisadores (BROCHADO, 1984; HODDER, 2009 [1987]; 

WÜST, I. 1990; NOELLI, 1993, 2004; NOELLI & DIAS, 1995; NEVES, 1999; 

HECKENBERGER, 2001; EREMITES DE OLIVEIRA, 2003; BESPALEZ, 2009; 

CORRÊA, 2013; LIMA, 2008; NEVES, 2012; MORAES, 2013; ALMEIDA, 2013; 

ZUSE, 2014; SILVA & NOELLI, 2017; IRIARTE et al, 2017) que assumem a 

utilização de dados e informações etnográficas e linguísticas para compor sua 

interpretação, uma articulação a fim de construir uma história indígena. Ao cabo, vale o 

esforço de se pensar em conjunto as questões humanas e não em ‘compartimentos’.  

Foi com esse intuito que citei, na introdução, as particularidades etnográficas e 

linguísticas presentes no sudoeste amazônico. A Linguística Histórica entende que os 

padrões distributivos das línguas – a configuração espacial atual – é resultado de um 

processo histórico. Toma-se que a dinâmica linguística gera diversidade ao longo do 

tempo. Através de uma classificação interna das línguas descendentes de um mesmo 

tronco linguístico, quanto maior a variação entre elas tanto mais distante é a cronologia 

relativa à sua separação, tornando-as objetos comparáveis (RODRIGUES, 1964; 

URBAN, 1996; MOORE & STORTO, 2002).  

Auxiliar na compreensão e nos significados desses processos pode ser um dos 

intuitos da Arqueologia – obviamente não é o único. Sem dúvida há ruídos que 

dificultam. Um sem número de variáveis e contingências que não os fazem processos 

homogêneos, coesos ou lineares.  Por isso que nessa tentativa vamos deixar escapar 

muitas coisas: poderemos seguir ‘falsas’ pistas. 

Entretanto, através da etnologia, etnoarqueologia e etnohistória, evita-se o 

essencialismo da relação entre cultura material, língua e etnicidade, pois permitem 

perceber os grupos étnicos como muito mais fluidos e dinâmicos culturalmente (e.g. 

GOSSELAIN, 2000; SILVA, 2000, 2013, 2016; MACHADO, 2007; INSOLL, 2017). O 

que complementa essa possibilidade é tratar esses movimentos como acontecimentos de 

média-duração, ‘uma história social dos grupos e agrupamentos’ (BRAUDEL, 2014: p. 

14). Interpolados aos contextos que os arqueólogos possuem mais embasamento, seja 
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nas mudanças ambientais ou da paisagem (aquelas de longa-duração) ou das análises a 

respeito de tempos mais curtos, como com a cerâmica e as diferentes espacialidades, as 

interpretações que insiram a perspectiva da história desses grupos sociais a partir de 

características linguística e/ou etnográfica, ficam mais substanciosas, pois lidam com 

um número maior de variáveis.  

Não a tratando como algo automático, pensando-a como uma hipótese 

interpretativa, essa associação pode ser testada em alguns contextos (e.g. ANTHONY, 

2007). O caso Tupi é importante nesse cenário, pois permitiu avançar na compreensão 

de que: 

 

As relações entre cultura material, língua e etnicidade resultam de 

trajetórias histórico-culturais específicas. A partir do estudo de 

suas cerâmicas, padrões de assentamento e subsistência, de sua 

distribuição/dispersão no tempo-espaço e de sua língua 

verificamos tanto as continuidades como as transformações 

culturais vivenciadas por esses povos na longa duração (SILVA & 

NOELLI, 2017: p. 78). 

 

A premissa é que no manejo das diferentes temporalidades, a partir de diferentes 

vestígios e ângulos (BURKE, 2000) pode ajudar a compreender “os processos 

históricos e sociais que engendraram essas diferentes formas de construção de 

paisagens culturais” (LIMA, BARRETO & BETANCOURT, 2016: p. 21). Assim a 

conjunção entre língua, ambiente, espacialidade, paisagem e cerâmica, fornece um 

quadro para interpretar relações em sítios multicomponenciais (HECKENBERGER, 

2001; ALMEIDA & NEVES, 2015; VIDAL & PÉREZ, 2016; IRIARTE et al, 2017), 

que podem trazer à tona a operação de diferentes regimes de historicidade e formas de 

se colocar no mundo. Por isso: 

 

A arqueologia, nesta perspectiva, possibilita a reconstrução de 

processos históricos temporalmente extensos e diacronicamente 

lentos, representados por expansão populacional, 

territorialização, continuidade, mudança, abandono, ruptura e 

migração (Bespalez, 2009), resultando em uma história cultural 

dos povos indígenas. Arqueologia enquanto história indígena 
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pressupõe aportes de outras áreas do conhecimento como a 

linguística histórica, antropologia, etnografia e a etno‑história 

(CORRÊA, 2013: p. 27). 

 

Encarar a Arqueologia como história de longa-duração não é uma proposta em 

nada inovadora (e.g. BROCHADO, 1984; HODDER, 2009 [1987]; NOELLI, 1993, 

2004; NEVES, 1999, 2012; HECKENBERGER, 2001). O que pretendi, entretanto, foi 

detalhar e sistematizar como cada etapa de pesquisa e análise dos diferentes materiais 

arqueológicos – ou seja, da produção dos dados, que serão esmiuçados nos capítulos 3 e 

4 – possui sua especificidade não só contextual/espacial, mas também temporal. 

Embasados em teorias coerentes para sua interpretação, cada um desses vestígios podem 

compor e auxiliar na construção de uma história indígena7 contínua e plural. 

Enfim, a conjunção do resultado da análise arqueológica com a das demais 

disciplinas, que remetem às distintas temporalidades e agências humanas, são mais 

pistas e indícios, sinais e signos que posso tentar decifrar e utilizar para costurar minha 

teia interpretativa e de atribuição de significados (GINZBURG, 1989: p. 151-155), a 

fim de se construir, mesmo que o registro arqueológico condicione, uma história 

indígena através da Arqueologia (NEVES, 1999; 2012). 

  

⃰ 

 
Mas o que me permitiria narrar essa história indígena a partir de um único sítio? 

Quais elementos dariam suporte para a extrapolação desse único contexto para um mais 

abrangente e amplo?  

 

7 A adjetivação indígena para história pode gerar, pelo menos, dois significados semânticos, e por 

consequência, conceitualmente diferentes. O primeiro seria a história narrada pelos próprios indígenas, de 

acordo com o regime de historicidade pertencente a eles. O segundo, com o qual me vinculo, visto que 

não partilho uma identidade de nenhum grupo étnico indígena, é a história feita a respeito e por esses 

grupos indígenas, a partir do regime de historicidade que eu possuo, enquanto pesquisador. Assumo essa 

posição. A existência de um relato não deslegitima o outro. Como diria Sahlins (2006: p. 11) é preciso 

outra cultura para conhecer outra cultura. 
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1.4 O sítio Teotônio como um lugar significativo e persistente 
 

O que pretendi mostrar no item anterior é que através do diálogo e da 

interpretação dos vestígios arqueológicos em suas distintas durações e espacialidades: 

(a) torna-se factível perceber a continuidade da ocupação humana como algo plural, 

vivenciada de inúmeras formas; (b) deduzir a agência humana nas mudanças que 

ocorrem em diferentes escalas de tempo e do espaço e (c) ao conjugar esses diferentes 

ritmos da transformação social, perscrutados através da cultura material, acrescentar 

dados linguísticos e etnográficos a fim de se propor uma história indígena.   

Apesar de todos os elementos contextuais citados na introdução e no item 1.2, os 

resultados das pesquisas sistemáticas no alto rio Madeira (NEVES, 2005) indicaram que 

parte dos sítios identificados na calha desse rio era recente ou com ocupações 

descontínuas (ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014; PESSOA, 2015; COSTA; 2016; 

VASSOLER, 2016). Uma dessas exceções era justamente o sítio Teotônio, que se 

caracterizava como um sítio com ocupações antigas, persistentes e heterogêneas, 

com datas de pelo menos 9500 anos AP (WATLING, 2018). Diante disso que me 

coloquei a questão-problema e busco ainda compreender o motivo dele ser diferente. 

 À existência de um sítio tão particular como o Teotônio, no que diz respeito à 

continuidade e diversidade da ocupação humana, além daqueles elementos contextuais 

que já apontei sobre o sudoeste amazônico, penso ser viável encará-lo como um 

microcosmo desse processo histórico. Considerando que alguns lugares são mais 

importantes que os outros, ele se transmuta em fato histórico (SANTOS, 2005: p. 22), 

uma paisagem com acumulação desigual de tempos, que se altera para e pelas 

transformações das sociedades (Idem, 1978: p. 54).  

Portanto, o foco nas relações entre o (I) manejo do ambiente, (II) a construção da 

paisagem e (III) o material cerâmico e a espacialidade do sítio Teotônio me permitiria 

construir uma história pautada pelas diferentes durações, levando em conta possíveis 

correlações em escala temporal e espacial (HECKENBERGER, 2001; ALMEIDA & 

NEVES, 2015; VIDAL & PÉREZ, 2016). Sendo o sítio Teotônio um emaranhado de 

conjunturas vistas através da cultura material, não pretendo encará-lo como um mero 

cenário na estrutura, mas um espaço agentivo nesse processo, (re)afirmando-se nas 

distintas temporalidades, mas observável especialmente a partir da longa. 

Tomando o exemplo teórico aplicado pela micro-história de Ginzburg (2006) em 

O queijo e os vermes, intui-se que o ‘olhar aproximado nos permite captar algo que 
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escapa da visão de conjunto, e vice-versa’ (GINZBURG, 2007: p. 267), mas há de se 

ter a precaução de que ‘nenhuma conclusão alcançada a propósito de um determinado 

âmbito pode ser transferida automaticamente para um âmbito mais geral’ (Idem: p. 

269).  Sem exaurir sua singularidade, que é aquilo que o dota de significância, há de se 

explorar sua irredutibilidade.  

Parto assim do pressuposto que o sítio Teotônio é um lugar significativo e 

persistente, isto é, um lugar criado pelas pessoas através da interação com a natureza e 

com o sobrenatural, que reconhecem, individual e coletivamente, por meio das 

experiências e das memórias a existência desse determinado local – não 

necessariamente resultado de modificação humana – definindo assim sua significância 

(ZEDEÑO & BOWSER, 2009: p. 5). A longa duração no uso de um lugar significativo 

pode transformá-lo em um lugar persistente (MOORE & THOMPSON, 2012: p. 267; 

SCHLANGER, 1992: p. 92; ZEDEÑO & BOWSER, 2009: p. 12). Por se compor de 

uma cachoeira estonteante, piscosa e com um sítio em cada margem (Teotônio, na 

margem direita e Santa Paula na oposta), pode-se pensá-lo como um lugar significativo 

e persistente por conta de sua contínua ocupação ao longo dos últimos nove mil e 

quinhentos anos (ALMEIDA, 2013: p. 290-291; ZUSE, 2012: p. 87-88; MONGELÓ, 

2015; WATLING, 2018). A conjunção de todos esses fatores me permite encarar o 

Teotônio como “um dos sítios mais importantes para a compreensão da pré-história da 

Amazônia” (ALMEIDA, 2013: p. 211).  

Aluísio Azevedo, talvez na obra de maior expressão naturalista-realista da 

literatura brasileira, retrata o cotidiano de um cortiço no Rio de Janeiro, através de um 

viés em que o meio e a raça são determinantes para o comportamento do indivíduo. 

Embasadas nos interesses de ganho, lucro e sexo, as relações sociais são permeadas pela 

decadência moral, pela exploração, pelas intrigas, pelo arrivismo social, pelos 

desmandos e mesmo pela necessidade de sobrevivência.  

Sendo mesmo uma possível alegoria do Brasil (CÂNDIDO, 1991), O Cortiço 

imbui em si uma série de postulados indefensáveis atualmente. Mas ele proporciona um 

interessante exercício para a reflexão. Quem é o protagonista desse romance? Como o 

enredo cria um centralismo articulado e interdependente, fomentado através das 

pretensões, tensões e aproximações entre os portugueses João Romão e Miranda, essa se 

torna uma resposta plausível.  

Mas penso que há uma saída mais estimulante, ao menos do ponto de vista 

arqueológico: no fundo, o grande protagonista do romance é o próprio cortiço São 

63 
 



Romão. É ele, desde o início das manobras pouco austeras do português João Romão, 

que vai, pela via da agência humana, em suas tensões, lutas e desejos, remodelando-se, 

crescendo, transformando-se. Se para Aluísio Azevedo é o meio que se impõe sobre o 

ser humano, vejo, pelo contrário, um resultado dialético entre a própria constituição 

física do cortiço e as relações humanas que lá se estabeleceram. Mais quartos significa 

mais pessoas habitando o espaço, o que gera mais tensões e traições, que irão alterar a 

própria estrutura física do cortiço. Com a incorporação da pedreira, as finanças de 

Romão se avolumam, assim como seu interesse em notoriedade social e não somente 

monetária. E assim por diante!  

É na conjunção entre esse espaço e as relações humanas, em seus interesses e 

matizes diversos, em meio à hierarquia, ao trabalho, os conflitos e tensões, que se vão 

impondo marcas à antiga e prístina quitanda, que lá continua, ainda permanente, mas 

modificada. Até que é mais uma vez ressignificada, seus antigos moradores mudam-se 

para o cortiço Cabeça-de-Gato, quando, prometido a filha de Miranda, João Romão a 

fim de se integrar de vez à alta sociedade, busca ‘apagar’ o passado material que 

proporcionou sua ascensão. 

No sítio Teotônio, essa mesma relação dialética entre espaço e ser humano se 

torna visível, nos últimos nove mil e quinhentos anos, a partir da cultura material e da 

paisagem. Os variados registros arqueológicos são os resquícios de todas essas relações, 

que como aconteceu em O Cortiço, modificaram continuamente o estado ‘inicial’ em 

que o sítio se encontrava antes das primeiras ocupações humanas. Algumas de forma 

lenta, outras mais apressadas, permitindo-me, em capítulos posteriores, refletir a 

respeito de categorias atribuídas para diferentes ‘tipos’ de sítio arqueológico: se de 

moradia, cemitério, ritual e cerimonial.   

Se em O Cortiço é possível induzir quais são os interesses por trás de cada ação, 

reforma, alteração física ou estrutural do espaço, o que busco para o Teotônio é entender 

as motivações e práticas que engendraram as transformações formais no conjunto 

espaço, paisagem e cerâmica: os objetos empíricos que irão sustentar minha narrativa. 

Assim, quando ressalto a importância da cachoeira para a compreensão da história que 

lá ocorreu, é por que ela é o elemento comum a todas essas experiências de vida, 

influenciando-as e sendo reinterpretada conforme a conjuntura.  

Vejo, assim, a cachoeira como o substrato (rochoso e fluido) comum a 

qualquer narrativa, o elemento fundante, um marco singular, em toda a biografia do 

lugar, mesmo que tenha absorvido e alterado seus significados durante a longa-duração. 
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Homologamente, a cachoeira do Teotônio faz às vezes do mar mediterrâneo na obra de 

Braudel (1990): ela é um elemento, não só físico, mas ideológico, econômico e 

territorial, de tempo geográfico.  

Vários pesquisadores e colegas têm ressaltado a importância das cachoeiras para 

as sociedades indígenas, considerando-as como fator interpretativo relevante em seus 

trabalhos (NEVES, 2012; ALMEIDA, 2013; TIZUKA, 2013; ZUSE, 2014; 

MONGELÓ, 2015; PESSOA, 2015; ALMEIDA & KATER, 2017). Compartilho com 

os colegas suas considerações! Cachoeiras são marcos distintivo na paisagem, sendo 

pouco comuns na bacia amazônica (Figura 4). 

 

 
Figura 4 Principais cachoeiras e áreas de pesca em corredeiras na bacia amazônica 

(In: http://pt.aguasamazonicas.org/pescarias/geografia/cataratas/) 
 

Econômica pela fartura de peixes e quelônios disponíveis na cachoeira do 

Teotônio, com uma pesca estimada, nos anos 1970 e 1980, entre 900 e 1500 toneladas 

por ano (MILLER, 1992; GOULDING et al, 1996: p. 109 apud ALMEIDA, 2013: p. 

285; MONGELÓ, 2015). Não só era muito peixe, como eram mais saborosos que 

aqueles a jusante (GOULDING, 2013: p. 26-9). Ainda, nessas áreas se formavam 
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ecótonos, áreas abundantes em alimento, com uma pluralidade de fontes proteicas, 

animais de maior porte como tartarugas e peixes-boi (MILLER, 1999: p.333). Ser um 

ponto obrigatório de parada também traz suas vantagens, como a possibilidade de 

comércio, pontos de encontro e locais de estreitamento de laços, reciprocidade e trocas 

de dádivas (MAUSS, 2012). E também alguns riscos, por ser área tão estratégica, pode 

se tornar um lugar disputado.   

Também ideológico (e simbólico) em vários sentidos. Nesse caso, mesmo diante 

de flutuações e variações na piscosidade, haveria outras motivações para se ocupar o 

sítio. Em Iauaretê, Cachoeira das Onças, Vicent Carelli (2006) documenta os indígenas 

Tariano, habitantes do noroeste da Amazônia, abordando, entre outros temas, seus mitos 

de origem. Seu heroi mítico é torturado e morto em Iauretê, a cachoeira de felino 

domínio. Sendo parte importante da cosmologia Tariano, a cachoeira desempenha papel 

ideológico central em sua cosmogonia e mito-história, pois é o marcador que permite a 

ordenação do mundo, do território e da própria vida (GOLDSTEIN, 2009). Para os 

Tukano, Desana, Pira-Tapuia, Wanano e Tuyuka, outros povos do alto rio Negro, a 

cachoeira de Iauaretê também é extremamente importante na conformação de sua 

identidade e territorialidade, pois foi ‘um dos pontos de parada da cobra-canoa que 

trouxe ao Uaupés seus ancestrais’ (Idem: p. 334).  

Dentre toda uma série de falas das lideranças indígenas Tariano, duas são para 

mim culminantes, no que diz respeito à compreensão da cachoeira. O primeiro aborda 

os significados cosmogônicos e preceitos contidos e implícitos nessa paisagem; a 

segunda é que a cachoeira se faz também importante pelo abundante fornecimento de 

alimento (CARELLI, 2006). O componente mítico não exclui o viés material, e vice-

versa, eles se integram e se reforçam ao se partir de outras perspectivas.  

Há outros casos semelhantes, em diferentes áreas da Amazônia e das terras 

baixas sul-americanas (ALMEIDA & KATER, 2017), em que se pode mensurar a 

excepcionalidade de cachoeiras como locais distintos na paisagem. Os Jívaro da 

Amazônia Oriental, por exemplo, utilizam os entornos de cachoeiras para a realização 

de ritos de iniciação masculina (HARNER, 1972). A cachoeira de Átures, no alto rio 

Orinoco, além ser importante componente a integrar a cosmovisão dos indígenas locais, 

ainda possui um complexo contexto arqueológico (OLIVER, MENDIETA & RIRIS, 

comunicação pessoal). Já entre os Yanesha do Peru, a pequena cachoeira de Sa’res é 

vista como o esconderijo de uma antiga divindade, o que faz com que suas águas 

tenham a propriedade de prolongar a vida humana (SANTOS-GRANERO, 1998). 
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Base físico-geográfica da sociedade, fonte de recursos obtidos pelo trabalho e 

pela técnica, o território é solidário e contraditório, possui sua perspectiva histórica, 

ideológica e social, através da qual é modificado. Implica construção, controle e 

disciplinarização (SAQUET, 2009): um espaço de identificação, em que a forma 

importa menos, pois é sujeita a variações e fluidez (MEDEIROS, 2009). Sendo o espaço 

humano habitado, formado de lugares contíguos ou em rede, pode conter 

simultaneamente funcionalizações diferentes, e até mesmo divergentes (SANTOS, 

2005: p. 138-9).  

Compondo esses territórios, como ilustram os exemplos citados, que cachoeiras 

se tornam lugares privilegiados também por motivos mítico-históricos. Essas paisagens 

tem o poder de conectar os vivos com os eventos do passado, sejam eles pessoais, 

míticos ou históricos: não somente evocam a memória individual ou coletiva, mas 

(re)escrevem a própria história nessas paisagens (SANTOS-GRANERO, 1998: p. 139). 

Nela, a informação histórica é transmitida e a consciência histórica é manifestada 

(Idem) através de (1) mitos e narrativas relacionadas aos rituais (HILL, 1988); (2) da 

tradição oral (VANSINA, 1988) ou de (3) atos performativos, como cerimônias ou 

práticas corporais (CONNERTON, 1989). 

Por isso, diante dessa plural configuração, fica viável pensar as cachoeiras como 

áreas nevrálgicas e partilhadas por distintos territórios, imersos em fronteiras fluidas e 

em variadas territorialidades (SAQUET & SPOSITO, 2009); ‘nós’ e entroncamentos em 

redes de troca e de pessoas, um verdadeiro marcador físico-geográfico, ponto de 

convergência em que rotas se cruzam (SAQUET, 2009; SAMMARK & SEMPLE, 

2010; ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014; MONGELÓ, 2015) e/ou espaços rituais e de 

peregrinação privilegiados (DOSELDA, 2009; ALMEIDA, 2013). A presença desse 

sistema remete a fenômenos percebidos em outros contextos da arqueologia brasileira 

(e.g. KLOKLER, 2010, 2012; GASPAR et al, 2013; ZIMPEL NETO & PUGLIESI JR., 

2016). 

 Como o Teotônio parece agrupar boa parte do que acontece arqueologicamente 

ao seu redor – há talvez um desvio amostral, pois o PALMA ainda precisa estender suas 

intervenções a outras cachoeiras a montante, notando se isso se replica ou não – ele 

configura-se como provável espaço privilegiado dessa rede territorial de alianças e 

relações, que o tornariam um lugar diferenciado, buscado pelas pessoas, reforçando 

sua característica de lugar significativo (ZEDEÑO & BOWSER, 2009). Vale lembrar 

que podem entrar em jogo nessa significação outros regimes de valoração, considerando 

67 
 



a cachoeira não só como uma paisagem visual, mas também sonora, um soundscape 

(TILL, 2014; ENEIX, 2015). 

 Por fim, no que diz respeito às possibilidades de vivência dessa cachoeira, ao 

adquirir uma dimensão simbólica (ALBA, 2015), ela pode se tornar um lugar de 

memória, que gere um engajamento de pessoas e grupos, vista como um lugar ancestral, 

que fazem parte do imaginário de uma população, mesmo que seja pouco ou nunca 

visitado (RUSSELL, 2012). Entendo que um lugar de memória é necessariamente um 

lugar significativo. Através dessas relações, os vestígios que formam a paisagem, 

‘rather than a single re-use feature, a complex of ancient remains could form a 

backdrop to the assembly/inauguration site" (SAMMARK & SEMPLE, 2010).  

Nessa multiplicidade de possibilidades, que justificam a compreensão do 

Teotônio como um espaço privilegiado ao intento de se construir uma história indígena, 

deve-se então buscar por padrões espaciais de implantação, bem como se há a 

possibilidade de mensurar como as ocupações posteriores cronologicamente lidaram 

com a resquicial materialidade – como fizeram inteligíveis os vestígios passados, o 

espaço confrontado e a paisagem a ser (re)modelada. A partir dessa noção, entendo o 

sítio Teotônio enquanto um artefato, fabricado como os corpos ameríndios (BARRETO, 

1990, 2016; VIVEIROS DE CASTRO, 2002), um palimpsesto (MONGELÓ, 2015). 

Compreender o que nessa gramática deposicional e de sedimentação é natural e o que é 

intencional – e como encadear essas diferentes ocupações com a ajuda das posições 

teóricas apresentadas aqui – torna-se um dos desafios a ser abordado nos próximos 

capítulos.  

 Em um fôlego final, retorno ao tema da narrativa. Para responder no melhor 

estilo à pergunta sobre qual a melhor forma de narrar a história da presença humana no 

Teotônio, faço eu mesmo uma questão. A partir das continuidades, mudanças culturais 

ou reocupações, serão as novas histórias contadas da mesma forma que a história das 

histórias passadas? 

Em Grande Sertão: Veredas, João Guimarães Rosa constrói, na mais deleitável 

prosa roseana, a história de Riobaldo, um jagunço que relata em primeira-pessoa suas 

proezas, seus sentimentos e impressões sobre a vida, a morte, o sertão, as pessoas, o 

bem e o mal. Apesar da ausência de uma narrativa encadeada linearmente, há uma série 

de causos que se interpolam, remetem-se, reencontrando-se em algum momento, dando 

liga à história como um todo.  
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Em um dos livros mais magníficos da literatura mundial, pelo seu alcance e por 

sua própria indeterminação autoral e histórica (JAROUCHE, 2011), ‘o poder da 

narrativa mostra-se tal qual é’ (TODOROV, 2006: p. 125). Esse livro é Mil e uma 

noites, nele corre-se o risco de se esquecer do motivo pelo qual Sherazade conta 

histórias à irmã e ao seu marido, o vingativo e misógino rei Shariar.  

O encadeamento de histórias, uma dentro da outra, referenciando-se, atinge seu 

ápice quando uma história aparentemente originada de outra, cita a primeira que tinha 

gerado toda a cadeia, completando um ciclo: fundem-se e se tornam inteligíveis se as 

isolamos umas das outras. É o que acontece a Ulisses, quando, depois de ser 

recepcionado pelos feácios, ouve o aedo Demódoco, a serviço do rei Alcino, narrar (ou 

melhor, cantar) a Guerra de Tróia e seus próprios feitos, sua história, restando-lhe as 

lágrimas e as saudades de casa.  

A essa construção narrativa, presente em Grande Sertão: Veredas, Mil e uma 

noites e Odisseia, em que novas personagens ocasionam uma nova história dentro de 

uma história maior, integrando a que já vinha sendo contada, nomeia-se por histórias 

encaixadas (TODOROV, 2006). Proporcionando ligações e reverberações 

intermináveis: 

 

A narrativa encaixada é ao mesmo tempo a imagem dessa 

grande narrativa abstrata da qual todas as outras são apenas 

partes ínfimas, e também da narrativa encaixante, que a precede 

diretamente. Ser a narrativa de uma narrativa é o destino de toda 

narrativa que se realiza através do encaixe (Idem: p. 126). 

 

A narrativa histórica a respeito do sítio Teotônio, parece-me, também deve ser 

feita a partir dessas premissas: através de histórias encaixadas. A história do lugar é a 

história de todas e diferentes ocupações humanas no local, que se encaixam a fim de 

construir uma narrativa moldura a respeito da própria existência das populações 

indígenas naquele local, suas ações e modos de viver. Por isso tamanha é a importância 

de se considerar esse espaço em sua agentividade. Quando o faço, não é em detrimento 

do ser humano, mas para compreender a diversidade da experiência humana, em sua 

singularidade. 

Encaixando essas diferentes histórias, em suas mutabilidades, transformações e 

continuidades, torna-se possível, ao fim e a cabo, reordená-las em uma história 
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encaixante de longa-duração que retome espaços geográficos mais amplos, que faça 

sentido e permita a construção de uma história indígena. Por esse motivo, em minha 

narrativa, mesmo centrando-se nas ocupações de povos indígenas ceramistas, não posso 

ignorar aquelas que não o eram, nem as interpretações a seu respeito (MONGELÓ, 

2015; WATLING, 2016). 

Arraigada por fatores de longa-duração, como as mentalidades e a geografia, a 

cachoeira do Teotônio permite a comparação entre diferentes sociedades, tomando-a 

como a base para uma narrativa histórica: ela é – repito – o elemento de longa-duração 

dessa história contínua que se fez em diferentes temporalidades. Os diversos pontos 

citados que a destoam – boa parte será mais bem trabalhada no momento da 

interpretação – reforçam a perspectiva de encará-la como um lugar significativo. A 

maneira de se organizar e atuar certamente variou, mas infiro que querer estar junto dela 

foi um elemento que permaneceu quase na imobilidade. E foi assim até a construção da 

barragem da UHE Santo Antônio. As águas do rio Madeira submergiram a cachoeira, a 

vila de Teotônio realocada e infligida pelo êxodo rural e pela pauperização, ainda 

resiste, mesmo com o fim de seu bem mais precioso.  
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2. O CONTEXTO REGIONAL DO ALTO RIO MADEIRA 
 

 

- Se um animal não come outro da sua raça, um 

homem não deve, também, devorar seu 

semelhante. 

- Acontece... que eu sou uma onça! – 

Respondeu Cunhambebe. 

(STADEN, 2005). 

 
 

Quando Gabriel García Márquez cria, em Cem anos de solidão (2009), a aldeia 

de Macondo, fundada pela matriarca Úrsula, figura presente em quase todo o enredo, e 

seu marido José Arcadio, as estreitas relações familiares influenciam e determinam a 

sorte e a vida de cada uma das personagens. Mas, no decorrer de sua narrativa realista 

fantástica, el Gabo insere outros elementos que definirão o destino tanto dos 

descendentes do casal fundador quanto da própria vila que crescera. As conjunturas 

externas e forasteiros passam, dessa forma, a causar desequilíbrios e a interferir na 

biografia de Macondo, em sua trajetória e em seu destino final.   

O mesmo se passa no Teotônio. Por isso uma proposta interpretativa do contexto 

arqueológico do sítio, em busca de uma história indígena, depende da visualização do 

âmbito regional ao qual esse lugar se vincula. Esse capítulo apresenta, portanto, 

diferentes escalas. Se o espaço é alargado, correlacionando a compreensão do sítio ao 

contexto regional, em termos de temporalidade, o componente explicativo de longa-

duração, de tempo geográfico, que é a cachoeira, ficará parcialmente suprimido, ou 

melhor, subentendido, em detrimento das ocorrências em tempos medianos e curtos.  

Assim sendo, a fim de se ter um panorama amplo a respeito do alto rio Madeira, 

três níveis espaço-temporais serão privilegiados como vias de interlocução. A primeira é 

uma breve análise de fontes históricas a respeito do sítio Teotônio, de seus habitantes e 

dos estabelecimentos que lá houve. A segunda privilegia uma caracterização etnográfica 

e linguística, a fim de se identificar a presença ou o deslocamento de grupos pela área. 

Por fim, uma apresentação da arqueologia regional, com base nos conjuntos cerâmicos 

já identificados por outras pesquisas, será proposta. 
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2.1 Pra quê levantamento? Breve histórico de um lugar (quase) nunca 
esquecido  
 

O rio Madeira foi conhecido de forma relativamente tardia pelos colonos 

portugueses. Apesar de sua foz já ser mencionada por viajantes que navegavam pelo rio 

Amazonas desde o início da conquista europeia (CARVAJAL, 1894 [1542]; OVIEDO, 

2011 [1526]), não há relatos que indiquem incursões ao curso interior do rio. Esse 

aparente silêncio, entretanto, não exclui a possibilidade da entrada europeia nessa 

região, mas se ela ocorreu, não alterou diretamente a dinâmica indígena (MENÉNDEZ, 

1981, 1984, 1992). A expedição do general português Pedro Teixeira, por volta de 

1638, foi a primeira a mapear a embocadura do rio Madeira, inclusive com relatos, 

feitos pelo padre jesuíta Cristóbal de Acuña (KOK, 2017: p. 313-4). 

A bandeira de Raposo Tavares, que partira de São Paulo em 1647, utilizando-se 

dos peabirus e rios que cortam a vasta região das terras baixas, é a primeira notícia que 

se tem a respeito de uma incursão colonial ao rio Madeira, por volta de 1650 

(CORTESÃO, 1958). Proveniente de registros indiretos, como quando da chegada de 

Tavares à Belém ou seu retorno à São Paulo, essas viagens de aprisionamento e matança 

indígena e reconhecimento do território na busca por minérios, não deixou relatos a 

respeito das populações autóctones ou mesmo do ambiente encontrado no alto rio 

Madeira (THÉRY, 1976). 

Já no baixo rio Madeira, onde se identifica densas ocupações indígenas, histórica 

(KOK, 2017) e arqueologicamente (MORAES & NEVES, 2012), a organização de 

missões e a escravização de populações indígenas foram as bases para a colonização da 

região a partir de meados do século XVII. Ao mesmo tempo em que essas ações 

geraram inúmeros conflitos entre indígenas e colonizadores, elas se aproveitaram da 

preexistente rede de trocas indígenas a fim de se abastecer de remos, louça e escravos 

(KOK, 2017: p. 315). 

É somente após a viagem de Francisco de Melo Palheta, entre 1722 e 1723, 

encarregado pelo governo do Pará de ‘descobrir’ o alto rio Madeira e suas cabeceiras, 

que surge o primeiro registro escrito e cartográfico referente à região. Imersa nas 

disputas fronteiriças entre Portugal e Espanha anteriores à assinatura do Tratado de 

Madri, a viagem tinha como intuitos: (a) verificar a notícia da existência de colonos 

após as cachoeiras, principalmente em missões jesuíticas espanholas à margem 

ocidental do Mamoré; (b) fundar uma vila no baixo rio Madeira, próximo à ilha de 
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Tupinambarana, onde incursões jesuíticas lusas e expedições em busca de drogas do 

sertão já ocorriam há algum tempo; (c) descrever a região a fim de fornecer estratégias 

para garantir a posse do território para a coroa portuguesa e (d) criar um parecer sobre 

quão exequível era a rota entre Belém, via rio Madeira, com a recém-criada província de 

Mato Grosso, evitando assim o dispendioso trajeto desta até São Paulo (THÉRY, 1976; 

MENÉNDEZ, 1981, 1984; HUTTER, 1996).  

 Apesar de anônimo, o relato da viagem contém algumas minúcias cabais para se 

entender a história indígena da região. Afora as questões logísticas e de 

operacionalidade da expedição, o cronista não se furta em apresentar e descrever o 

espaço físico e também os indígenas, ligando-os, inclusive, as respectivas etnias. Dois 

elementos fundamentais decorrem dessa narrativa: (I) a possibilidade de traçar um 

quadro étnico-histórico quando dos primeiros contatos efetivos entre indígenas e 

colonos no alto rio Madeira, como já foi feito por outros pesquisadores (MENÉNDEZ, 

1981, 1984, 1992; PESSOA & COSTA, 2014) e (II) diante da ignorância dos 

colonizadores a respeito da região, conhecer os topônimos indígenas para se referir aos 

locais em que se passava e entender seus significados. Obviamente, alguns são 

desconsiderados ou nem percebidos, já outros...  

 Embora longo, vale a pena citar na íntegra esta que é a primeira descrição a 

respeito da cachoeira do Teotônio por um colonizador: 

 

Daqui [cachoeira de Maguari, atual Santo Antonio] fomos à 

cachoeira chamada dos Iaguerites, aonde chegamos véspera de 

São João e nela vimos sem encarecimento uma figura do 

Inferno; porque tendo eu visto grandes cachoeiras, como são as 

horríveis e celebradas do rio dos Tapajoz todas e do rio dos 

Tocantins, a Itaboca e as mais que se seguem pelo rio de 

Araguaia e por ele até a cachoeira do Padre Raposo chamada 

Otimbora, pois nenhuma iguala nem tem paridade a esta do rio 

da Madeira na sua grandeza e despenhadeiros de pedras e 

rochedos tão altos que nos pareceu impossível a passagem, 

como na realidade, pois para a passarmos foi necessário fazer-se 

caminho cortando uma ponta de terra onde fizemos faxinas, 

sendo o Cabo o primeiro no trabalho e dar-nos exemplo, e 

fizemos uma boa grade de madeira por onde se puxaram as 
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galeotas, no dito dia ainda se puxaram quatro suposto que com 

muita fadiga e já acabamos tarde, e no outro dia que foi o do 

nascimento de São João, se puxaram as mais e se carregaram 

outra vez com farinhas e munições, que as fomos comboiar mais 

de meia légua de caminho por terra (ABREU, 1989, p. 121). 

 

 Destacar a grandiosidade da cachoeira e sua conformação física impedindo a 

navegação seria redundância. Para evitar então a fadiga de discutir elementos 

clarividentes e já aludidos, parto diretamente àquilo que fica sobressalente: a toponímia. 

 Apesar de não estar nesse excerto citado, o grupo comandado por Palheta levava 

em companhia alguns indígenas naturais do baixo rio Madeira, de língua Tupi. São eles 

que estabelecem, em quase todos os momentos, a identificação dos lugares e a 

comunicação com os outros povos indígenas ao longo do percurso, ora questionando o 

nome de suas ‘nações’ ora eles mesmos as identificando pelo modo que as conheciam 

(MENÉNDEZ, 1981, 1984, 1992; ABREU, 1989; PESSOA & COSTA, 2014). Boa 

parte do registro não deixa claro quando é cada caso.   

 Algo a se destacar dessa comunicação, tomada a partir da leitura das fontes, é 

que conforme a expedição ia se distanciando rio acima das primeiras cachoeiras, nas 

quais os indígenas viajantes ainda mantinham um diálogo na língua de seus 

cunhamenas (parentes próximos), nas cachoeiras mais a montante a língua era 

ininteligível (ABREU, 1989; PESSOA & COSTA, 2014). A variabilidade cultural, 

correlacionada à língua, que já fiz alusão na introdução como uma variável importante a 

se interpretar, também parece ser respalda pelas fontes históricas (MENÉNDEZ, 1981, 

1984, 1992).  

 Independente disso, para se refletir a respeito dos topônimos, há dois critérios 

básicos. Um envolve a origem linguística propriamente dita, verificando-se a 

procedência da emissão linguística. A segunda remete à entidade geográfica em sua 

vinculação e relação entre cultura e natureza (FONSECA, 1997). O nome de um lugar 

não só reflete índices expressivos de variados itens semânticos, mas também são 

marcadores ideológicos (DICK, 1998). 

 Como entender então o topônimo cachoeira dos Iaguerites a partir desses dois 

critérios (FONSECA, 1997)? No dicionário de Tupi Geral (NAVARRO, 2013) Iaguar, 

Iaguer ou Jaguar significa onça. Entretanto, como a grafia do nome pode variar devido 

à compreensão do fonema original, o sufixo nos traz um grande problema interpretativo, 
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e com isso, uma ambiguidade. Especialmente nesse caso, em que há uma semelhança 

fonética, porém com semânticas opostas. Etê/Eté pode ser traduzido por verdadeiro, 

decente ou bom. Já Ité significa ruim, feio, repulsivo ou estranho. Assim, dependendo 

de qual sufixo fosse o correto, o sentido variaria de onça verdadeira para onça 

feia/estranha (falsa?), alterando completamente seu sentido. Também embasado nos 

estudos de Eduardo Navarro (Idem), Guilherme Mongeló (2015: p. 77) aponta que o 

termo Iaguerites passou a ser utilizado pelos indígenas, após a colonização, para 

designar a onça selvagem em oposição ao cão, também nomeado por Iagyar.  

 Dessa forma, (a) tendo em mãos esse dado histórico, (b) reconhecendo a pouca 

acurácia e a variabilidade dos colonizadores em se grafar os fonemas das línguas 

indígenas e (c) o fato da incursão colonial que produziu o relato em questão ser a 

primeira na região, apesar dos indígenas locais certamente terem conhecimento do 

colono branco, visto a colonização do baixo rio Madeira e a notícia do ‘cão’, corroboro 

a hipótese de que Iaguerites possa ser compreendido como onça verdadeira. Um 

exemplo de zoonímia (DICK, 1994), ou seja, um nome derivado de uma associação 

com um animal. Nos parágrafos a seguir o motivo de tal justificativa é elucidado.   

Ao se voltar para o relato do cronista surge, no entanto, mais uma dúvida. Qual 

era a referência ao se nomear a cachoeira como dos Iaguerites? A cachoeira das ‘onças 

verdadeiras’ (ou simplesmente ‘cachoeira das onças’) teria um sentido mais generalista 

(as onças enquanto entidade, espécie) ou derivaria de uma associação específica com 

uma determinada etnia (Iaguerites), colocando a cachoeira como o lugar desses 

Iaguerites?8 O etno-historiador Miguel Menéndez (1981, 1984), visto que, em 1720, um 

padre jesuíta “desceu um contingente de índios Jaguaretês9 para a aldeia dos Abacaxi”, 

sugere que isso “parece indicar, ainda em 1723, a existência de um grupo com tal nome 

nesse local” (1981: p. 321-2). Assim, a cachoeira não recebia essa nomeação, mas a 

etnia sobrepunha-se e era ao grupo que o cronista nomeava.  

No entanto, após esse relato, esse grupo indígena não foi mais localizado. Uma 

hipótese plausível é que pela pressão colonial e inter-étnica (e.g. os Mura) esse grupo 

tenha se afastado das margens do rio, gerando esse silêncio das fontes. Silva e Costa 

8 Interpretação possível devido à junção do pronome “de” com o artigo definido “o” ligando dois 
substantivos, formando um adjunto adnominal que sugere uma ideia de posse: a cachoeira de 
pertencimento dos Iaguerites.  
9 A variação na grafia do nome se dá por uma série de questões fonéticas e de representação gráfica. A 
falta de um critério linguístico possibilita uma diferenciação na forma de escrever, que busquei apresentar 
brevemente nos parágrafos acima. Assim, o cronista da viagem de Palheta que registrou primeiramente o 
topônimo não foi seguido pelos demais.  
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(2014) também reafirmam – a partir dessa mesma fonte – a existência de uma etnia com 

esse nome neste local. Mas, por outro lado, de uma maneira perspicaz, sugerem que 

Jaguaretê é um etnotopônimo, ou seja, um referente tanto à etnia quanto ao lugar.  

A nomeação, pela fonte, da hoje inundada cachoeira de Santo Antonio como 

Maguari é mais um fator que possibilita encarar Iaguerites também como o nome do 

lugar. Maguari, ao que tudo indica, não se refere a nenhuma etnia relatada por 

etnohistoriadores (MENÉNDEZ, 1981, 1984, 1992). A palavra Maguari é tupi, significa 

vagaroso e faz referência à ave homônima (Ciconia maguario), da família das garças e 

das cegonhas, o que denota um padrão na nomeação dessas duas primeiras cachoeiras: 

zoonímia em Tupi. 

Outra possibilidade, que também não reforçaria a hipótese de se tratar apenas de 

um nome étnico vem das lições da etnologia. O conceito de dono ou mestre na 

cosmovisão indígena amazônica, esmiuçado pelo trabalho de Carlos Fausto, se aplica a 

partir de uma múltipla relação entre humanos, não-humanos e coisas, baseando-se em 

controle, proteção, fornecimento ou posse (2008: p. 330). 
 

Esses domínios são constitutivos da estrutura do cosmos, de tal 

modo que um dos pressupostos a reger a ação humana sobre o 

que chamaríamos de mundo natural é o de que tudo tem ou pode 

ter um dono [...] A encantação visa produzir uma disposição 

generosa nos donos, levando-os a abrir mão de seus preciosos 

bens (Idem: p. 339. Grifo no original). 
 

Em uma cachoeira tão piscosa quanto o Teotônio, não seria de se estranhar que a 

onça fosse sua dona e recebesse por isso seu nome. Nela as pessoas deveriam realizar 

ações e estabelecer práticas a fim de negociar essa disposição generosa nos donos 

(Idem). Assim, mesmo não descartando totalmente que faça referência à etnia, tendo a 

crer que ele qualificava principalmente a própria cachoeira. Não só pela ausência de 

indígenas de etnia Jaguaretê no restante das fontes coloniais, mas, sobretudo, devido ao 

componente ideológico associado à onça pintada, ou, de outro modo, da relação 

semântica entre esse marcador, a cultura e a natureza.  

 Por isso, busco a relação toponímica a partir do significado da onça na 

cosmologia ameríndia como uma saída interpretativa. No item 1.4 já fiz referência à 

importância das cachoeiras nos mitos indígenas, dando como exemplo uma cachoeira no 
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rio Negro – lembrem só a coincidência – que se chama na língua local Iauaretê, ou 

cachoeira das onças. O perspectivismo ameríndio e a ideia de predação (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2002) da qual a onça desempenha papel central na cosmologia (FAUSTO, 

2008: p. 332) é outro elemento que reforça a significância de um topônimo como esse. 

Na própria cerâmica, de outro lado, começa-se a perceber a fabricação desses índices, 

com diversos elementos associados à cobra, aos pássaros e também à onça (OLIVEIRA, 

2015; BELLETTI, 2015; BARRETO, 2016). Como mostra a citação que abre esse 

capítulo, o próprio Cunhambebe diz para Hans Staden que é uma onça (VIVEIROS DE 

CASTRO, 1984; AGUIAR, 2005). Poderia, ainda, estender esse exemplo com o mito 

Guarani, partilhado de diferentes formas e por distintos grupos, do homem-onça e seu 

papel dentro da formação e organização do mundo (GOLDSTEIN, 2009).  

 Alfred Métraux (1948), em etnografias mais antigas, já destacava que em 

diversas áreas do alto rio Madeira e do sudoeste amazônico, como um todo, havia o 

compartilhamento de práticas xamânicas e o ‘culto’ à onça. Ao que ele denominou por 

religião (sic) dos indígenas de Mojos, na Bolívia, o jaguar, desempenhava papel 

fundamental dentro da cosmogonia. Além disso, em grupos falantes da família 

linguística Tupi-Arikém, o rito funerário constituía-se da seguinte forma: 

 

The Arikem buried their dead in the hut under hammocks. They 

kept the bones of famous chiefs in a special hut; the skeleton 

was enclosed in a bark-cloth bag and the skull in a special three-

legged, feather-trimmed basket. These relics were decorated 

with feathers and shells and were hung in a hammock under a 

jaguar skin (METRAUX, 1948: p. 407. Grifo meu). 

 

Tais discursos narrativos associados às práticas culturais e implícitos na 

denominação dos lugares são ressaltados pela etnologia (SANTOS-GRANERO, 1998; 

HILL & SANTOS-GRANERO, 2002) e integram parte da discussão que propus sobre 

paisagem. Dentre essas realizações:  

One of the most impressive ethnographic demonstrations of 

indigenous placemaking in lowland South America is the use of 

toponymy to construct geographic images of mythic 

consecration and historical desecration […] place-naming and 
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the more general process of attributing significance to specific 

features of the landscape are centrally concerned with ways of 

making history (HILL, 2011: p. 260). 

 

Se essa hipótese estiver correta, a toponímia então indica, vista pelo contexto 

mais amplo da cosmologia ameríndia, e amparada a partir do primeiro relato escrito a 

respeito do sítio Teotônio, um reforço ainda mais evidente da significância do lugar! 

Mesmo que a etnia existente na cachoeira durante a passagem da expedição de Palheta 

se auto referenciasse como os Iaguerites, nada impede que eles fossem o povo da 

cachoeira das onças, ou ainda a cachoeira do povo que o dono era a onça (FAUSTO, 

2008), em ambos os casos um etnotopônimo (PESSOA & COSTA, 2014). Com a 

intensificação da presença portuguesa, ao menos parte desse 'mundo', diria Chinua 

Achebe, se despedaçaria. 

A consolidação de Mato Grosso como polo minerador e a decorrente 

necessidade de escoamento e comunicação com a metrópole, conferiram ao rio Guaporé 

e Madeira uma importante posição estratégica, nas vistas da coroa portuguesa. A 

viagem de Manoel de Lima, em 1742, saindo de Vila Bela da Santíssima Trindade (a 

então capital do Mato Grosso) faz o inverso caminho de Palheta, com o intuito de 

comercializar pelo trajeto, chegando até Belém pelos rios Madeira e Amazonas 

(MENÉNDEZ, 1981: p. 298). Em 1746, a mando do governo provincial, e em nome do 

rei, João de Souza Azevedo parte de Belém para o Mato Grosso pelo rio Madeira, a fim 

de garantir a presença real nas minas. Buscando consolidar o rio Madeira como um 

caminho viável e demarcado, o objetivo envolvia propor novas logísticas para o que 

antes era feito apenas por São Paulo (Idem: p. 298-9/p. 305). 

 Essas incursões mais recorrentes corroboram a visão de que a partir de meados 

do século XVIII, a região do Madeira era cada vez mais conhecida e de interesse do 

colonizador. E dois elementos reforçam essa perspectiva, já que estimularam esse 

processo: a assinatura do Trato de Madri em 1750 e a adoção da política pombalina a 

partir de 1755.  

Não é à toa que, a cachoeira dos Iaguerites, passa a ser chamada de Salto 

Grande nas fontes desse período (MENÉNDEZ, 1981; HUTTER, 1996; ALMEIDA, 

2013; PESSOA & COSTA, 2014; MONGELÓ, 2015). É, mais uma vez, a toponímia 

evidenciando o substrato político-ideológico por trás de um nome (DICK, 1994, 1998; 

FONSECA, 1997), que deixa de ser em tupi e passa a ser em português.  
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 A assinatura do Tratado de Madri provocava a necessidade de uma ocupação 

mais efetiva nas áreas correspondentes a cada nação, principalmente nessas regiões de 

fronteira. Ao mesmo tempo, decorre da política pombalina, até como uma resposta a 

essa necessidade, a criação, em 1755, da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e 

Maranhã, monopolizadora de todo o comércio da bacia amazônica e também das Minas 

do Mato Grosso.  

Nesse cenário de intensificação do tráfego colonizante, o rio Madeira se torna, 

como já sugeri, espaço central dessa rota. E a área encachoeirada, um fator físico a ser 

vencido.  

 

Iniciam-se assim viagens periódicas, pelo sistema monçoeiro, 

entre Vila Bela e Belém, sempre a cargo da companhia. E destas 

viagens começam a surgir diversas povoações no setor 

encachoeirado do rio Madeira, pontos de apoio e de 

fornecimento de alimentos (com o plantio de roças) para os 

viajantes das monções. A primeira delas, Nossa Senhora da Boa 

Viagem do Salto Grande, fundada pelo juiz de fora de Vila Bela, 

Theotonio da Silva Gusmão, em 1757. Que na verdade era um 

aldeamento de índios Pâma, que desde o início pareciam 

predispostos a um contato pacífico (MENÉNDEZ, 1981: p. 

305). 

 

A predisposição dos indígenas Pâma a um contanto pacífico é polissêmico e o 

principal é que não seja visto como uma subserviência natural, mas um jogo de 

estratégia política no quadro das relações entre si próprios, diante do colonizador e das 

demais relações inter-étnicas estabelecidas naquele momento. Do lado português, a 

criação da vila de Nossa Senhora da Boa Viagem do Salto Grande, a primeira na área, 

além do fornecimento de víveres e ajuda logística, já aludida por Menéndez, parece ser 

um indicativo, diante dessa associação laica com grupos indígenas, da expulsão dos 

jesuítas missioneiros do território lusitano nas Américas, em 1759, e um sintoma da 

política pombalina de ocupação do território, sendo um ponto de parada importante 

nessa rota, agora também colonial – como sugere a escolha do nome e da padroeira da 

vila, aquela que intercede por uma boa viagem.  
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A exata data de fundação da vila, no entanto, é pouco precisa. João Severiano da 

Fonseca, no fim do século XIX, relata que ela se deu em 1758, por Theotonio da Silva 

Gusmão, antigo juiz de fora de Vila Bela, e com complacência do então governador do 

Mato Grosso, Antonio Rolim de Moura (FONSECA, 1881a, 1881b). A confusão, como 

bem coloca Almeida (2013) e Mongeló (2015), deve-se ao fato de existir um silêncio 

nas fontes. Sabe-se que, em 1753, Gusmão, ainda juiz de fora de Vila Bela, havia 

solicitado através de um pedido formal ao rei, seu afastamento do cargo. Em 1758, o 

governador Rolim de Moura envia notícias ao Conselho Ultramarino a respeito da vila 

de Nossa Senhora da Boa Viagem do Salto Grande (1881a: p. 79). Portanto, é entre o 

ano de 1753 e 1758 que a Vila de Teotônio é fundada. 

Pouco também se sabe quando a vila foi formalmente abandonada. Em 1769, o 

governador da província do Pará, Luis Pinto de Sousa Coutinho, por meio de um ofício 

ao Conselho Ultramarino solicita um projeto para se estabelecer uma nova vila na 

cachoeira do Salto (Idem: p. 80). Não há, após isso, pelos relatos, qualquer menção a 

uma ocupação humana efetiva na cachoeira, que a partir de então, passaria a ser 

chamada pelo nome do fundador da primeira vila colonial no lugar: Teotônio. 

Para Menéndez (1981: p. 306-7), o que explica o declínio da navegação do 

Madeira foram as hostilidades dos Muras e Mundurukus, que se dava tanto às frotas 

quanto aos estabelecimentos e vilas (FONSECA, 1881a: p. 306), como muito 

provavelmente deve ter ocorrido na vila fundada por Theotonio Gusmão. Outro fator, 

ainda, é que em 1788 se extingue a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, diminuindo a 

intensidade das viagens. 

Entretanto, é desse período, através dos documentadores e riscadores (os 

desenhistas) levados pela viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira, as primeiras 

imagens iconográficas da cachoeira dos Iaguerites, ou Teotônio. Essa viagem se 

diferencia das restantes pelo típico cunho científico em vigor na época, o naturalismo, 

fazendo uma ampla coleção de desenhos não só das condições físicas da paisagem, dos 

minérios e constituição vegetal, mas também de diversos tipos de animais, muitos 

desses catalogados e empalhados, o que gerou uma vasta coleção de referência, levada à 

Europa (COSTA, 2001). Da cachoeira do Teotônio, três vistas distintas foram tomadas 

pelo documentador (Figuras 5, 6 e 7).  
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Figura 5 “Vista da cachoeira do Salto do Theotonio, tirada da margem do Sul, aos 22 de Novembro” (FERREIRA, 2006: p. 15). 

 

 
Figura 6 “Vista do primeiro Canal da cachoeira do Salto do Theotonio, contanto do Sul para norte: Feita aos 27 de Novembro” 

(FERREIRA, 2006: p. 15). 
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Figura 7 “Vista da Cachoeira do Sato [sic] do Theotonio, a 2ª do Madeira, em 20 de Janeiro de 1789” (FERREIRA, 2006: p. 15). 

 

Das três, um elemento se destaca na figura sete: duas pessoas de dorso nu, 

remando uma pequena canoa, que arrisco dizer, quase sem nenhuma dúvida, indígenas.  

Imagens, tal quais fragmentos cerâmicos ou registros escritos, são documentos 

históricos que precisam ser analisados em sua historicidade e em sua especificidade.  

Uma primeira crítica desavisada seria dizer que a presença dessa canoa com os 

indígenas era ‘apenas um artifício para compor a aquarela’. Tenho dois argumentos 

contrários a essa ressalva. O primeiro se centra em olhar interno dentro da coletânea 

iconográfica da viagem. O segundo parte para um olhar externo, ligando esses registros 

visuais ao contexto histórico – mais especificamente, ao regime visual (MENESES, 

2003) – das publicações iconográficas naturalistas desse período.  

Ao observar o restante das imagens desenhadas, o que se percebe, em boa parte 

delas, é uma marcada ausência da presença humana nas aquarelas.  Dos 38 fólios 

(alguns estão mais para esboço) das cachoeiras, somente cinco, contabilizando esta, 

possuem de forma clara, seres humanos. Se esse fosse um recurso comumente utilizado 

pelo riscador, como um estilo próprio, certamente esse elemento apareceria em vários 

outros desenhos. O segundo argumento envolve um pouco mais de elucubração teórica. 

Como não é esse o intuito, não me delongarei em pormenores.  

O emprego da categoria regime visual, implica a compreensão da visualidade na 

dinâmica social (MENESES, 2003; MARQUESE, 2010). Para que seja efetivo, três 
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níveis analíticos devem ser criados: (I) o visual (sistemas de comunicação visual); (II) o 

visível (o domínio do poder e do controle, o que se mostra e o que não se mostra) e, por 

fim, (III) a visão (os instrumentos e técnicas de observação, os modos de olhar) 

(MENESES, 2005 apud MARQUESE, 2010). 

A conjunção dos três elementos explicaria em si o motivo de levantar tal 

problemática, a saber, o significado da presença indígena na aquarela. Quanto ao 

sistema de comunicação visual, no caso, o naturalismo, mesmo nesse inicial, é 

praticamente interdito inserir imagens ‘exteriores à realidade’ nos desenhos 

(ANTUNES et al, 2015). Muitos são os motivos, os principais envolvem um retrato 

‘fiel’ do que se vê, evitando-se uma composição pautada estritamente pelo artístico, mas 

privilegiando a ‘documentação’ (KURY, 2001). Por esse mesmo argumento, se 

houvesse indígenas auxiliando a expedição, esses não seriam retratados na aquarela, 

pois seriam elementos alóctones à paisagem. Disso decorre o segundo ponto, o jogo do 

que se mostra e o que não se mostra. Ao colocar a figura da canoa com os indígenas, 

faz-se em dois sentidos: (a) confrontar a grandiosidade da natureza em proporção ao ser 

humano (vide a proporção, a escolha do foco, o enquadramento), colocando-os 

enquanto um elemento constituinte e inserido no ambiente e (b) subjaz, pela aquarela, 

indicar as prováveis ameaças da expedição, ou mesmo, na contramão, dos auxílios que 

poderiam receber dos ‘gentios’ – longe de ser uma figura neutra, ela implica uma 

tomada de decisão dos viajantes em como se comportar e se relacionar com os povos 

nativos. E de como eles reportariam isso aos seus empregadores. 

Mas por qual motivo isso é importante? Esse é o terceiro elemento, e que me 

envolve enquanto observador. Meu modo de olhar destaca, é claro, a presença indígena. 

Contudo essa não é, necessariamente, a regra, pois há uma ‘lente’ que direciona o olhar.  

O que fica, em síntese, é que, enquanto as fontes escritas citam um 

despovoamento da região da cachoeira de Teotônio nessa virada do século XVIII, a 

análise iconográfica, por sua vez, insinua que, pelo contrário, há sim uma presença 

indígena, mesmo que seja esporádica, na cachoeira de Teotônio. E motivos, como se 

sabe desde tempos antigos, não faltam! Uma pescaria ou uma motivação simbólica seria 

um bom pretexto para uma visita. 

Do início até o último quarto do século XIX é marcante a ausência de fontes 

coloniais históricas para o alto rio Madeira. Somente com o ciclo da borracha que se 

reativa uma navegação mais intensa no rio Madeira, realizada principalmente por 

bolivianos e alguns indígenas aldeados, do qual muitos Pano foram cativos 
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(MENÉNDEZ, 1981). Com a dificuldade causada pelo trecho encachoeirado, tenta-se, 

desde 1869, a construção de uma ferrovia que ligasse a região do Beni, na Bolívia, até a 

primeira cachoeira, a de Santo Antonio, a fim de se facilitar o escoamento da borracha e 

o trabalho das embarcações. Com Franz Keller, um dos engenheiros enviados para 

verificar o quão executável era o projeto, volta-se a ter relatos e descrições a respeito 

das cachoeiras, dentre elas, o Teotônio: 

 

[…] The rising water-spray of the mighty fall of THEOTONIO. 

Between low hills running down to the water’s edge on both 

sides, the river has hollowed a course of 2,300 feet in breadth, 

through which it dashes at furious speed, terminating in a 

majestic fall 36 feet high. Not only the cargo, but the canoes 

themselves, had to be transported hence on land for more 760 

yards to the quiet water above the fall, a heavy task which took 

us three complete days of hard labour, our Mojos working with 

right good will, although the passage of the boats was facilitated 

by cylinders being placed under them. No wonder, by the way, 

that one or the other of the canoes, after encountering so rough a 

transport, was so damaged as to require immediate repair, 

caulking, and even the addition of new ribs. On the ridge of a 

rocky hill on the right bank, we saw the remains of some walls, 

covered almost completely by shrubs, low palms, and thorny 

torch-thistles. (KELLER, 1875: p. 83).  

 

O grande diferencial desse relato, conforme já bem notado por Guilherme 

Mongeló (2015: p. 55), é a descrição da presença das ruínas do muro da antiga vila, 

dotando a paisagem, ela mesma, de uma conotação não só ‘natural’, mas também 

cultural – apesar dele ser ausente na gravura (Figura 8).  
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Figura 8 Gravura cachoeira do Teotônio (KELLER, 1875: p. 82). 

  
Com o impeditivo do Império do Brasil à construção da ferrovia inicialmente 

planejada, outro projeto, em 1878, sugere a implantação a partir de Santo Antônio, da 

que seria nomeada estrada de ferro Madeira-Mamoré, com o território boliviano de 

destino (MENÉNDEZ, 1981), mas essa proposta demora a se consolidar. Não cabe aqui 

entrar em detalhes desse tenso processo de tentativa de se escapar, por linha férrea, do 

trecho encachoeirado do rio Madeira.  

Três anos depois, o relato de outra viagem produziria mais uma fonte sobre a 

cachoeira (FONSECA, 1881a, 1881b). Partindo de Mato Grosso, Fonseca relata a vasta 

presença de seringueiros no rio Madeira, com os quais estabelece certo contato. Como 

se vê pela iconografia da cachoeira de Teotônio, mais uma vez uma embarcação é 

representada (Figura 9). Apesar de não afirmar no texto que se trata de um barco de 

seringueiros ou colonos, alguns elementos sugerem essa suposição. 

Tanto o barco representado nessa ilustração como na anterior, de Keller (1878: 

p.82), diferenciam-se daquele identificado nas aquarelas da viagem de Ferreira (2006) 

(i.e. Figura 7). Pensado como artefatos arqueológicos, as embarcações pintadas nas 

viagens de Keller e Fonseca, possuem características em comum: a cobertura e a 

posição dos remos. Se Fonseca omite a quem pertence o barco representado, Keller 

deixa claro que o barco desenhado é o da sua expedição. Sendo assim, pela distância de 

apenas três anos entre os desenhos, pode-se supor que o barco na gravura da viagem de 

Fonseca também se trate de um barco de uso de colonos, expedicionários e seringueiros. 
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Mesmo que esses últimos sejam indígenas, a motivação que os leva a frequentar a 

cachoeira é a priori, nesse momento, diferente, sendo a coleta de seringa o grande 

chamariz. A cachoeira tem assim, nesse espaço de tempo, seu significado alterado.  

 

 
Figura 9 Desenho da cachoeira de Teotônio (FONSECA, 1881b: p. 304). 

 

Só em 1912 que a tentativa de se aplicar, goela abaixo, a ‘modernidade’ na 

floresta amazônica foi concluída (HARDMAN, 2005). Mesmo que a linha-férrea nunca 

tenha tido seu traçado planejado para passar muito próximo à cachoeira de Teotônio, ela 

sempre se constituía como um marco referente aos engenheiros e operários 

(MONGELÓ, 2015: 55-56). Não à toa, que é muito provavelmente desse final de século 

a refundação de uma vila no local, possivelmente por conta do aumento da circulação e 

necessidade de apoio logístico causado pela procura da borracha. Na foto abaixo (Figura 

10), que já foi capa de dissertação (Idem), tirada entre 1908 e 1911, pelo médico suíço 

Dr. Bauler, veem-se as casas e os trilhos usados para puxar os barcos cachoeira acima.  
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Figura 10 Cachoeira do Teotônio. Fotógrafo: Dr. Bauler (1908-1911). 

 

Cem anos depois, a vila manteve-se quase no mesmo lugar, mas cresceu (Figura 

11).  É notável a proximidade com que ela se implantava da cachoeira. A parte mais alta 

e plana, o platô não visível pela foto, no entanto, parece que não foi densamente 

ocupado, e chegou a se tornar uma fazenda experimental para a plantação de seringa do 

INCRA (SIMÕES, 1983). Essas estruturas de madeira vistas próximas às casas são os 

famosos jiraus, utilizados para tornar a pesca menos arriscada em correnteza tão bravia. 

Dentro das novas formas de relações sociais que surgiam em Porto Velho, pautadas por 

uma dinâmica social do trabalho capitalista, a cachoeira, tendo suas margens ainda 

como moradia para inúmeras famílias, tornou-se cenário favorito para campeonatos de 

pesca esportiva, um espaço de lazer aos finais de semana, que ainda atraia a atenção dos 

viajantes por sua monumentalidade e piscosidade. 
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Figura 11 Vila e cachoeira do Teotônio. Wilson Dias, 2007. 

 

Até que, por fim, em 2012, a barragem para a construção da UHE Santo Antonio 

foi erguida, a cachoeira inundou (Figura 12), a vila mudou de lugar, e arqueólogos, 

carapanãs e saqueadores de terra preta (e agora a Procuradoria Geral da República, mas 

por motivos não arqueológicos!), ao que tudo indica, são os que hoje mais se interessam 

pelo que restou da finada cachoeira. 

Para uma síntese dessa descrição histórica dos diferentes relatos coloniais a 

respeito do Teotônio e áreas circunvizinhas, pode-se dizer que a partir das fontes, alguns 

elementos são os que mais chamam a atenção: (a) a grande variabilidade cultural; (b) a 

evidência de contatos inter-étnicos; (c) a diminuta presença colonial favoreceu a 

manutenção de certos padrões indígenas no início da colonização; (d) o reforço do 

Teotônio como lugar significativo; (e) grupos indígenas que habitam próximos a 

algumas cachoeiras, mas não exatamente nelas; (f) menor presença, no momento do 

contato, de grupos vivendo na margem esquerda do rio Madeira e (g) a constante 

necessidade dos colonos em utilizar o auxílio e os caminhos fluviais que os indígenas 

conheciam tão bem.  
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Figura 12 Lago da UHE Santo Antonio, exatamente onde se localizava a cachoeira do Teotônio. Eduardo Neves, 2016. 

 

2.2 Um panorama etnográfico e linguístico 
 

Aqui, o objetivo é traçar um panorama de tempo social, de grupos e 

agrupamentos humanos, um meio termo entre os eventos e a longa-duração. Apesar de 

questionável, utilizarei a língua como um critério de diferenciação cultural, mas sem 

presumir um essencialismo entre ambas (HILL & SANTOS-GRANERO, 2002). 

Mesmo que não seja possível afirmar que as classificações linguísticas e genéticas se 

correspondam, tampouco se deve descartar a priori a investigação de possíveis 

correlações entre a história da transformação de uma língua e a cultura, a política e a 

economia de seus (antigos) falantes (e.g. RODRIGUES, 1964, 2004; BROCHADO, 

1984; NOELLI, 1993, 2004; NEVES, 1999, 2012; RENFREW, 2000; MOORE & 

STORTO, 2002; ANTHONY, 2007; ALMEIDA, 2008, 2013; CORRÊA, 2013, 2014; 

ALMEIDA & NEVES, 2015; GARCIA, 2016).  
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Línguas faladas hoje também são evidências e resquícios do passado. A maneira 

pela qual elas chegaram à configuração atual, seja linguística ou geograficamente, é 

resultado de processos históricos que gestaram mudanças e produziram diversidade. 

Assim como há espaço para a agência individual na confecção de vasos cerâmicos, 

também há para as seguidas gerações que aprendem sua língua materna, modificando-a. 

Sendo os principais mecanismos de mudança a alteração fonética, a criação analógica, 

os empréstimos e a simples perda (MOORE & STORTO, 2012: p. 64-5), são elas que, 

com o passar do tempo, produzem diversidade linguística: 

 

Se um subgrupo de falantes é separado do grupo, 

geograficamente ou por razões sociopolíticas, as mudanças 

linguísticas deixam de ser compartilhadas, criando divergências 

de fala entre os dois grupos. Assim, com a passagem do tempo, 

criam-se dialetos diferentes. Com mais tempo, a divergência é 

tanta que não há inteligibilidade entre as duas variantes 

linguísticas, e pode-se falar, então, no aparecimento de duas 

línguas diferentes (Idem: p. 67). 

 

De certa maneira, a Linguística é solidária à Arqueologia, pois compartilha de 

questionamentos teóricos comuns. Explicar a variabilidade, assim como classificar e 

categorizar seus objetos de análise, são debates que se replicam ao estudo da cultura 

material, sobretudo quando se trata da linguística histórica (ou linguística diacrônica), 

que aborda a trajetória de mudança e variação das línguas ao longo do tempo. No 

sudoeste amazônico, onde a incrível variabilidade arqueológica, vista no item anterior, é 

correlata a diversidade cultural e linguística existente nessa região, a dificuldade de 

estabelecer essas relações torna-se ainda maior. 

Saussure (1955 [1916]), ao apontar o caráter arbitrário da língua e colocá-la não 

como algo imanente a determinado povo, mas sim como uma estrutura, um sistema do 

qual ele se utiliza, torna-as objetos comparáveis. É através dessas comparações que se 

torna possível associá-las historicamente e indicar uma cronologia relativa à sua 

separação. Isso é possível, pois, certas palavras são mais resistentes à mudança do que 

outras (DIXON, 1997: p. 24-27), como aquelas correlacionadas ao meio ambiente e às 

relações parentais, por exemplo, que tendem a se modificar muito menos que a 

gramática (BALÉE, 2000: p. 404). 
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Assim, ao se comparar palavras em línguas aparentadas, e se reconstituir esse 

vocabulário em uma protolíngua, fica visível não só suas correlações genealógicas, mas, 

também, torna-se acessível um inventário da cultura dos seus falantes (MOORE & 

STORTO, 2002: p. 70). Um dos grandes linguistas brasileiros, Aryon Rodrigues, 

exemplifica bem como se dá esse processo: 

 

São reconstruíveis para as protolínguas as palavras e outros 

elementos linguísticos que se encontram preservados em todas 

ou na maioria das línguas de uma família – ou das famílias de 

um tronco – com forma e significado regularmente deriváveis de 

uma só forma mais antiga. A comparação da palavra para ‘faca’ 

nas línguas da família Tupi-Guaraní, p. ex., Tupinambá kysé, 

Guaraní antigo kytsé, Mbyá kytxé, Ka’apór kyhé, etc., leva à 

reconstrução para o Proto-Tupí Guaraní da forma *kytxé com o 

mesmo significado de ‘faca’. Por aí podemos concluir que os 

falantes pré-históricos da proto-língua da família Tupí-Guaraní 

utilizavam facas como instrumentos cortantes, embora nada 

possamos dizer sobre a natureza de tais facas (é possível que se 

tratasse de facas feitas de taquara, já que nas línguas da família 

Tuparí – aparentada com a família Tupí-Guaraní dentro do 

tronco Tupí – a forma correspondente, kyté na língua Tuparí, 

significa ‘taquara’). A presença não ambígua de um conceito 

numa proto-língua implica a existência da coisa correspondente, 

de modo que, ao reconstruir formas lingüísticas, estamos 

reconstruindo também fragmentos de cultura pré-histórica 

(RODRIGUES, 2004: p. 2-3). 

 

Por isso, pensando em uma classificação interna das línguas descendentes de um 

mesmo tronco linguístico, (1) quanto maior a variação entre elas, tanto mais distante é a 

cronologia relativa à sua separação e (2) áreas geográficas com maior diversidade são 

também aquelas em que as línguas se encontram há mais tempo, enquanto locais em que 

línguas são mais padronizadas significa uma presença mais recente, pois não houve 

tempo hábil para se modificarem (RODRIGUES & CABRAL, 2012; MOORE & 

STORTO, 2012). Línguas não são estáticas e estão sempre em transformação, assim, é 
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através da análise diacrônica, ao observar esse fenômeno alargado temporalmente, que 

se encontram similitudes e continuidades entre línguas com uma origem comum.  

Dessa forma, retornando ao sudoeste amazônico, especificamente ao alto rio 

Madeira e seus afluentes, por meio desses pressupostos teóricos da Linguística, é 

possível delimitar a região como centro de origem e expansão de povos de língua Tupi 

(RODRIGUES, 1964, 2004; MIGLIAZZA, 1982; URBAN, 1992, 1996; RODRIGUES 

& CABRAL, 2012; MOORE & STORTO, 2012). Nessa área se encontram falantes de 

cinco das dez famílias linguísticas associadas ao Tronco Tupi, agrupadas no ramo 

ocidental: Arikém, Mondé, Puruborá, Ramaráma e Tupari (RODRIGUES, 1964, 2004) 

(Figura 13).   

 Uma característica das línguas pertencentes e que compõe o ramo ocidental é 

que elas seriam mais conservadoras, ocupando um espaço geográfico reduzido, se 

comparadas à área total em que se nota a presença de falantes desse tronco linguístico. 

Por outro lado, as demais línguas, do ramo oriental, que curiosamente foram as que se 

expandiram, trariam elementos menos conservadores e ocupariam grandes extensões 

territoriais (Idem).  

 

 
Figura 13 Árvore genealógica do Tronco linguístico Tupi (RODRIGUES & CABRAL, 2012: p. 2). 

 

A léxico-estatística indica que a protolíngua (reconstruída hipoteticamente) do 

tronco Tupi é datada de cerca de 5000 anos atrás (RODRIGUES & CABRAL, 2012: p. 

6).  Dentre as dez famílias linguísticas originárias desse Tronco, duas delas, que se 
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encontram no atual estado de Rondônia, Mondé e Tupari, têm a maior profundidade 

temporal identificada, de aproximadamente dois mil anos (MOORE & STORTO, 2012: 

p. 70), o que reforça a tese de que essa região é o centro de origem Tupi (Figura 14).  

 

 
Figura 14 Schmitz (1991: p. 56) indicando a diversificação das línguas do tronco Tupi em anos AP, de acordo com 

Migliazza (1982) (apud ZIMPEL NETO, 2009: p. 159). 
 

As demais famílias, não localizadas na área do alto rio Madeira, pelo que se 

sugere, estão associadas a processos de migração:  

 

Mundurukú, even though with some communities on the middle 

Madeira river itself, have moved mainly more eastward to the 

Tapajós river (the Mundurukú language) and a part of them to 

the Xingú river basin (the Kuruáya language). The Mawé have 

established themselves between the lower Madeira and the 

lower Tapajós, also to the east of the dispersion center. The 

members of the Jurúna family, Jurúna (Yurúna) itself and 

Xipáya (Shipaya), have advanced to the Tapajós and Xingú. 

Further east and southwards live today the Awetí on the upper 

Xingú river. The longest and most diversified migrations were 

undertaken by the members of the Tupí-Guaraní family 

(RODRIGUES & CABRAL, 2012: p. 6). 
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E se a família Tupi-Guarani possui não só o maior número de línguas Tupi, 

como o processo mais diverso e longo de expansão linguística, com três subfamílias – 

Tupinambá, Guarani e Guaráyo – deixando a Amazônia em tempos anteriores à 

colonização, ocupando áreas ao sul, na bacia do rio Paraguai e ao longo de boa parte do 

litoral Atlântico, a arqueologia nos fornece importantes aportes na compreensão desse 

processo. Como sugeri no início desse item, a questão não é simplesmente aceitar ou 

descartar de forma indelével a associação entre os processos de transformação e 

expansão linguística, sua história e a cultura material relacionada, mas vislumbrar os 

contextos em que isso é possível (e.g. BROCHADO, 1984; WÜST, I. 1990; NOELLI, 

1993, 2004; NEVES, 1999, 2012; RENFREW, 2000; HECKENBERGER, 2001; 

EREMITES DE OLIVEIRA, 2003; BESPALEZ, 2009; ANTHONY, 2007; ALMEIDA, 

2008, 2013; CORRÊA, 2013, 2014; MORAES, 2013; ZUSE, 2014; ALMEIDA & 

NEVES, 2015; GARCIA, 2016). Como apontam Fernando Almeida e Eduardo Neves: 

 

A principal premissa dessa proposta é que por mais que as 

correlações entre cultura material e línguas sejam extremamente 

complexas e conjunturais, não se pode negar que existe uma 

relação entre a transmissão de conhecimento, a linguagem e os 

elementos estilísticos (i.e., uma coerência de elementos 

politéticos). Não se trata, portanto, de indagar sobre possíveis 

correlações entre línguas e grupos de objetos, mas sim em quais 

contextos é possível investigar como operaram tais correlações 

(ALMEIDA & NEVES, 2015: p. 501-2).  

 

No caso da família Tupi-Guarani, dados linguísticos, históricos e arqueológicos 

indicam a região entre o baixo-médio rio Xingu e Tocantins, o sudeste amazônico, 

como provável centro de expansão dessa família (ALMEIDA, 2008; ALMEIDA & 

NEVES, 2015; GARCIA, 2016). É no sudeste amazônico que se encontra a maior 

concentração e variabilidade de línguas pertencentes a essa família (MICHAEL et al., 

2015), dado que é reforçado por diversas referências históricas que atestam a presença 

de grupos falantes de línguas Tupi-Guarani na área. Quanto à arqueologia, há evidências 

tanto a partir de datas antigas associadas ao material arqueológico, sobretudo cerâmico, 

correlacionado aos contextos históricos e etnográficos de Tupinambás e Guaranis, 
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quanto a padrões de reocupação e formato dos assentamentos (ALMEIDA & NEVES, 

2015). 

Há um longo histórico de debate a respeito da dispersão e/ou expansão de povos 

de língua Tupi. Não cabe aqui retomar todo esse debate, que começa, mesmo que 

discretamente, desde o início da colonização e da intelecção, pelos colonizadores-

caranguejos, como diria frei Vicente do Salvador, das semelhanças das línguas entre 

grupos muito afastados geograficamente, da Amazônia ao planalto meridional, 

incluindo aí o litoral Atlântico. Não à toa, permitam-me uma digressão, que o 

imaginário em torno de um indígena Tupi, ainda que genérico, é bem presente na 

mentalidade brasileira – desde a literatura, com I-Juca-Pirama de Gonçalves Dias; 

Iracema e O Guarani, de José de Alencar; a proposta de Policarpo Quaresma, de Lima 

Barreto, em colocar o Tupi-Guarani como língua oficial do Brasil ou a sarcástica 

assertiva modernista do Tupi or not tupi; à adoção por inúmeras marcas comerciais ou 

associações esportivas com analogias ou explicitamente referenciando-os; ou mesmo há 

pouco, em 2011, quando a seleção brasileira de rugby adotou o “Tupi” como seu 

símbolo maior.  

Retornando, nota-se que expansão e dispersão/migração são conceitos diferentes 

do ponto de vista demográfico e refletem as formas e modelos para se entender o 

processo. Diferente de migração e dispersão, em que pressupõe um movimento em que 

o local de origem é abandonado, o conceito de expansão implica a incursão em novos 

territórios sem o abandono dos antigos.  

Métraux (1948), para quem as canoas seriam apetrechos fundamentais para o 

deslocamento dos povos indígenas, partilhou da visão de Nordenskiöld (1930), “que via 

nas três grandes bacias hidrográficas na América do Sul (Amazonas, Orinoco e Paraná) 

uma rede de conexões que teria permitido grandes movimentos populacionais pelo 

continente” (ALMEIDA & NEVES, 2015: p. 504). Realizadas de forma descontínua e 

rápida, explicariam a ampla presença de povos de língua Tupi por tão amplo território. 

Por outro lado, os modelos de Lathrap (1970) e Brochado (1984, 1991), 

baseados na afirmação de Noble (1965), de que existe uma relação genética próxima 

entre os troncos Tupi e Arawak (apud MOORE & STORTO, 2012: p. 70), postulam o 

curso principal do Amazonas como o centro de origem do tronco Tupi. O modelo, que 

se pautava por dados arqueológicos, sobretudo a cerâmica pertencente à Tradição Borda 

Incisa, Barrancóide e TPA, explicava e traçava as prováveis rotas da expansão de povos 

falantes tanto de Arawak quanto de Tupi. Estes, impulsionados pela expansão 
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populacional causada pela agricultura intensiva, partiriam da região da Amazônia 

central em direção ao sul, através do sudoeste amazônico; a outra rota seguiria pela 

calha do rio Amazonas até o litoral, e em seguida, ocuparia as áreas litorâneas da costa 

(LATHRAP, 1970; BROCHADO, 1984, 1991).  

Se a hipótese de Rodrigues (1964) estiver correta, assim como as conclusões 

apresentadas por Neves e colegas do Projeto Amazônia Central (e.g. LIMA, 2008; 

NEVES, 2009, 2010; TAMANAHA, 2012; MORAES, 2013), esses modelos anteriores 

devem ser (e já foram) revistos. O que se coloca é que tanto a expansão da TPA quanto 

a dispersão de povos de língua Tupi não foi contínua e/ou linear, nem simples resultado 

de pressões ambientais ou de adaptação (HECKENBERGER et al., 1998) – e nem um 

fenômeno intimamente relacionado (BELLETTI, 2015; OLIVEIRA, 2015). 

A principal contribuição de Brochado (1984, 1991) e Noelli (1996, 1998), no 

entanto, diz respeito à temporalidade da expansão. Para descartar a hipótese que a 

divisão e expansão das diversas famílias linguísticas Tupi eram recentes, Noelli 

apresentou datas rádio carbônicas do material cerâmico histórica e etnograficamente 

associadas a esses grupos, indicando a antiguidade dessa cisão (datações de 2000 anos 

AP evidenciam que os Tupi já estavam espalhados) (1996, 1998) (e.g. Figura 14). 

Por conta dessas cisões, algumas interpretações sugeriram que seria provável a 

cada derivação linguística, que como nos casos da família Tupi-Guarani, entre as 

línguas Guarani e Tupinambá, tenha havido também uma diferenciação cerâmica 

(BROCHADO, 1984; SCATAMACCHIA, 2004), mas sem que, entretanto, tenha 

havido perda das características gerais (NOELLI, 1996: p. 31). É com base nessas 

mesmas premissas que Eurico Miller irá associar diversos conjuntos cerâmicos 

identificados no alto rio Madeira a outras famílias linguísticas Tupi. Um exemplo são as 

cerâmicas da Tradição Jamari, que ele liga aos falantes da família Arikém (2009).  

Não é possível, no entanto, assumir prontamente essas posições. Ângelo Corrêa, 

em uma grande síntese e apanhado do estado da arte da ‘Arqueologia Tupi’, divide o 

material arqueológico cerâmico relacionado a ela em cinco grandes conjuntos. O 

primeiro deles é o Tupi Norte-Ocidental, geograficamente localizado ao sul do rio 

Amazonas, entre as bacias do rio Madeira-Guaporé e Tapajós. A grande ironia é que, 

“apesar de localizado no provável centro de origem de povos de língua Tupi, é o 

conjunto de cerâmicas menos conhecido dentre todos” (2004: p. 216). 

A pesquisa de Carlos Augusto Zimpel Neto (2009), que aborda a arqueologia da 

região do médio rio Ji-Paraná, identificou tanto terra preta, quanto cerâmica corrugada, 
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com datações de 4400 anos AP no sítio Encontro (p. 161), e outras cerâmicas que 

poderiam ser inseridas na Tradição “Tupiguarani” (p. 183). Daniel da Cruz (2009), 

trabalhando no mesmo contexto, também relacionou a cerâmica encontrada por ele à 

Tradição Tupiguarani, por conta da presença de pintura policrômica, do corrugado e da 

morfologia (p. 162-5). Rodrigo Suñer (2015), por sua vez, apesar de identificar o 

compartilhamento de características cerâmicas entre vários sítios nas cabeceiras e 

afluentes secundários do rio Ji-Paraná, assim como nos critérios de implantação e no 

uso do espaço, não estabelece conexões tecnológicas com nenhuma fase ou tradição 

estabelecida por Miller (1987a, 1987b) ou com a “Tupiguarani” identificada e descrita 

por Zimpel Neto (2009) e Cruz (2009), cogitando, então, em se tratar de uma expressão 

regional específica, associada à ampla categoria Tupi (SUÑER, 2015: p. 234-5).  

Em síntese, apesar das cerâmicas identificadas na região do alto rio Madeira e 

principalmente de seus afluentes (MILLER, 1992; CRUZ, 2009; ZIMPEL NETO, 2009) 

possuírem alguns elementos comuns com as cerâmicas produzidas por grupos 

linguísticos associados às famílias linguísticas Tupi-Guarani (CORRÊA, 2014: p. 221), 

chama a atenção que a maioria das descrições, tanto de morfologia quanto de 

tratamentos de superfícies e padrões de implantação de sítios (MILLER, 1992; CRUZ, 

2009; ZIMPEL NETO, 2009; SUÑER, 2015) “são comuns à maioria dos grupos do 

tronco Tupi, principalmente aqueles não ligados à família Tupi-Guarani” (CORRÊA, 

2014: p. 222). Isso reforça a tese de que essa família tenha se expandido a partir do 

sudeste amazônico (ALMEIDA & NEVES, 2015; GARCIA, 2016) e presume-se que os 

demais conjuntos encontrados no sudoeste amazônico sejam cerâmicas muito mais 

antigas (e.g. proto-Tupi?) e/ou não associadas aos grupos da família Tupi-Guarani 

(CORRÊA, 2014: p. 218). De toda forma, os dados reforçam o papel que a arqueologia 

do sudoeste da Amazônia possui na problemática da origem e expansão de povos 

falantes de línguas Tupi (ALMEIDA, 2016). 

Mas não só em Tupi se comunica – ou se comunicava – no alto rio Madeira! Já 

que destaquei a grande diversidade linguística e cultural, que para Silvana Zuse (2014), 

por exemplo, está correlacionada com os mesmos processos históricos que geraram a 

grande diversidade arqueológica observada hoje, no sudoeste amazônico se constata a 

presença de povos falantes de línguas pertencentes a outros troncos linguísticos, como o 

Arawak. 

Nimuendajú (1987), Métraux (1948) e Nordenskiöld (1930) já haviam notado a 

variabilidade linguística da região do rio Madeira, compreendendo-a, principalmente os 
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dois últimos, como uma zona de trânsito entre o Llanos de Mojos da Bolívia, nas áreas 

dos afluentes do Guaporé, do chaco paraguaio e o rio Xingu (METRAUX, 1948: p. 

396). A existência desse caminho foi sugerida não só pela presença de muitas línguas 

semelhantes entre esses dois polos, mas também por certa homogeneidade cultural entre 

os seus falantes, havendo poucos elementos que os distinguissem (Idem). Como já 

sugeri, essa diversidade linguística diagnosticada inclusive por Métraux e seus 

antecessores (Figura 15), foi reiterada por outros linguistas e etno-historiadores 

(MENÉNDEZ, 1981; ROQUETTE-PINTO, 1919; URBAN, 1992, 1996).  

Seguindo o que já havia sido postulado tanto por Nimuendajú (1987) e 

Nordenskiöld (1930), Métraux associa parte dessas populações identificadas nos Mojos 

como pertencentes ao tronco linguístico Arawak, enquanto em áreas das cabeceiras de 

afluentes do rio Madeira, haveria o predomínio de grupos de língua Tupi. Desde então, 

assim como aconteceu com o tronco Tupi, os debates a respeito da migração de povos 

de língua Arawak ganharam força, visto que ela possui a mais ampla distribuição 

linguística-espacial de todo o continente (DANIELSEN et al., 2011: p. 173).  

 

 
Figura 15 “Tribes of eastern Bolivia” (METRAUX, 1948: p. 382). 
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Há, no entanto, duas áreas principais em que se concentram as populações de 

língua Arawak. A primeira delas é a área que compreende desde o alto rio Negro, o rio 

Orinoco e a área caribenha, inclusive em seu litoral.  Novamente, através das premissas 

da Linguística, pesquisadores a apontam como provável centro de origem e dispersão 

dos povos dessa língua (e.g. PAYNE, 1991; AIKHENVALD, 2001, 2002; RAMIREZ, 

2001; HILL & SANTOS-GRANERO, 2002; HORNBORG & HILL, 2011; 

DANIELSEN et al., 2011; HORNBORG, 2015). O outro polo de presença Arawak 

seriam as regiões sub-andinas, como o Mojos, as cabeceiras do rio Ucayalli e nos 

formadores do rio Madeira, no sudoeste amazônico, como o rio Guaporé e Beni (HILL 

& SANTOS-GRANERO, 2002: p. 12) (Figura 16). No rio Xingu, por sua vez, há três 

línguas pertencentes ao tronco Arawak (HECKENBERGER, 2001, 2005, 2008). Essas 

divisões geográficas refletem, em certa medida, uma divisão em dois grandes 

agrupamentos linguísticos do tronco Arawak. 

 

 
Figura 16 A dispersão de línguas Arawak (DANIELSEN et al, 2011: p. 183). 
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Payne (1991) identifica em sua classificação linguística, seis diferentes grupos, 

os quais separa geograficamente, sendo que dois estariam nas áreas do sudoeste 

amazônico e os demais à norte e leste da bacia amazônica e Circuncaribe. Ramirez 

(2001: p. 3), por sua vez, através muito mais da proximidade geográfica do que somente 

evidências estritamente linguísticas, separa o tronco Arawak em dois, (a) um grande 

conjunto de línguas no ocidente (quarenta e oito línguas em oito subáreas geográficas) e 

(b) um pequeno aglomerado oriental, com apenas sete línguas divididas em dois 

subgrupos. 

Aikhenvald (1999, 2001, 2002) mantém a proposta de reconstrução de “núcleos 

arcaicos” para as línguas Arawak, através do estudo de características supostamente 

presentes em uma língua proto-Arawak. Sua pesquisa estende a comparação lexical para 

uma análise fonética, morfológica e, por vezes, sintáticas das línguas. Seus resultados 

mostram que apesar da divisão em pequenos subgrupos, esses podem ser unidos em 

dois grandes agrupamentos geneticamente derivados, os do norte e os do sudoeste da 

Amazônia (Figura 17) – o que coincide com a proposta de Ramirez (1991).  

 

 
Figura 17 Localização de povos Arawak e vizinhos no Sudoeste amazônico (HILL & SANTOS-GRANERO, 2002: p. 11). 
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Hoje, os desdobramentos e continuidades das pesquisas a respeito das 

classificações do tronco Arawak sugerem que: 

 

There is an overall clustering of a northern and a southern 

group. We may hypothesize that the Arawakan diaspora is a 

relatively recent phenomenon, that the languages did not spread 

successively in one big migration phase but rather in waves (cf. 

Hornborg 2005: 603), and that spread was from north to south. 

The fact that many Arawakan languages were in intense contact 

with their neighbors further complicates the classification. 

(DANIELSEN et al., 2011: p. 189). 
 

Essa perspectiva corrobora a hipótese de Hornborg (2005), de que a expansão 

Arawak foi, ao menos em parte, um fenômeno relativamente recente (aproximadamente 

2000 anos AP) e que as línguas não se espalharam sucessivamente através de uma 

grande migração, mas sim em múltiplas ondas.  Entretanto, nenhuma distinção 

extremamente clara entre as línguas do norte e do sul pode ser postulada, pois os 

resultados sugerem ramificações relativamente limitadas (DANIELSEN et al., 2011: p. 

189) (Figura 18). Não obstante, as línguas da área norte continuariam a ser mais 

diversificadas entre si, sendo, por isso, considerada como o centro de origem desse 

tronco linguístico (Idem: p. 188-9).  
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Figura 18 A expansão e separação das línguas Arawak (DANIELSEN et al., 2011: p. 185). 

 

Hornborg cogita, ainda, para explicar essa configuração, uma hipótese de 

etnogênese para a família linguística Arawak: “In view of its conspicuously riverine 

distribution, there is a distinct possibility that the Arawakan language family (i.e., 

proto-Arawak) […] originated as a trade language of prehistoric Amazonia” 

(HORNBORG, 2005: p. 602). A expansão de grupos Arawak tem sido analisada por 

inúmeras frentes (e.g. PAYNE, 1991; AIKHENVALD, 2001, 2002; RAMIREZ, 2001; 

HILL & SANTOS-GRANERO, 2002; HECKENBERGER, 2001, 2005, 2008; 

HORNBORG & HILL, 2011; HORNBORG, 2015), e boa parte delas, parece concordar 

com a proposta de Santos-Granero, que reforça a de Hornborg (2005), e indica a 

existência de um ethos Arawak, caracterizado por uma (a) preferência à recusa de 

guerras endêmicas em prol de alianças com outros povos de língua Arawak, e mesmo 

alianças transversais ou inter-étnicas; (b) uma ênfase na descendência hereditária (o que 

levava a certa hierarquia social); (c) um forte apelo a práticas rituais e xamanísticas, e, 

por fim, (d) a manutenção de intensas relações comerciais, inclusive de longa distância 

(2002: p. 44-6). E por conta disso, diante de tantas relações, uma classificação 

esmiuçada do tronco Arawak é mais complicada (DANIELSEN et al., 2011: p. 189).   
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O sudoeste amazônico seria, então, uma dessas áreas ocupadas por essas intensas 

redes de trocas e comércio levadas a cabo por populações Arawak. A falta de evidências 

mais confiáveis, sobretudo linguísticas, para um deslocamento e expansão como 

acontece, mesmo que incompletas, com o caso do tronco Tupi, pode sugerir a existência 

de diversos processos históricos para explicar a expansão dessa família linguística, que 

engendraram práticas culturais distintas, produzidas elas também, historicamente (HILL 

& SANTOS-GRANERO, 2002: p. 12). 

Perto da junção do rio Guaporé e Madre de Diós, na parte ocidental da bacia do 

rio Madeira, estendendo-se como um arco e atravessando o alto rio Purus e o médio rio 

Ucayali, já no sopé dos Andes peruanos, localiza-se boa parte da família linguística 

Pano (LATHRAP, 1970; BROCHADO, 1984; SANTOS-GRANERO, 2002). Esse 

tronco, que remonta há pelo menos 4500 anos AP (BELLWOOD, 1994: p. 395), é – em 

comparação aos Tupi e Arawak – relativamente pequeno em termos de número e 

diversidade de línguas constituintes, na área geográfica que abrange e na quantidade 

atual de falantes (SUÁREZ, 1973). 

Apesar disso, Lathrap (1970) e Brochado (1984), por exemplo, consideravam 

que os povos de língua Pano possuíam papel central no passado amazônico. Em um 

modelo já criticado (e.g. LIMA, 2008; NEVES, 2008, 2012; TAMANAHA, 2012; 

MORAES, 2013), os autores apontavam que os Pano, produtores das cerâmicas 

pertencentes à Tradição Cumancaya, emprestariam elementos decorativos, como o 

corrugado, influenciando na transformação da TPA na Tradição Guarani. A existência 

de uma alta diversidade cerâmica, marcada pela presença de policromias e corrugados 

(ALMEIDA, 2013: p. 103-5), além da grande heterogeneidade artefatual interna 

(METRAUX, 1948), estaria relacionado à forma como essa família linguística se 

dispersou:  

Unlike the distribution of Arawakan and Tupi-Guaranian, the 

major axis of Panoan distribution is neither riverine nor coastal: 

it extends across the upper watersheds of several major rivers, 

the Madre de Dios, the Purús, the Juruá and the Ucayali. The 

total distribution suggests that the major part of Panoan 

expansion was on foot rather than by watercraft, an impression 

strengthened by the fact that many Panoan groups have poorly 
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developed watercraft or lack them completely (LATHRAP, 

1970: p. 81). 

 

Como Nimuendajú (1987) e as fontes etno-históricas sugerem (MENÉNDEZ, 

1981), houve uma entrada tardia de grupos Pano no médio-baixo rio Madeira no 

período colonial, que só passaram a estar na esfera de contato do colonizador, ao menos 

nessa área, a partir do século XVIII. Nesses relatos históricos, têm-se notícia de que 

viviam em aldeias comunais, plantavam milho, batata doce, banana e mandioca, com a 

qual faziam chicha, e ainda, se locomoviam ora a pé, ora em pequenas canoas feitas 

com cascas de árvores (KELLER, 1874: p. 114). Como sugere Almeida (2013: p. 105), 

os Pano parecem reproduzir uma maneira de locomoção típica do alto rio Madeira, que 

são as redes de conexões que extrapolam os caminhos pela via ribeirinha, indo por via 

terrestre, por passagens perpendiculares entre os rios (Figura 19). 

 

104 
 



 
Figura 19 A localização dos maiores troncos linguísticos no século XVIII (HILL & SANTOS-GRANERO, 2002, p. 2). 

 

 Além desses três troncos linguísticos maiores, há ainda no sudoeste amazônico 

mais três famílias com menor quantidade de línguas em cada uma delas. As famílias 

Txapacura, Nambikwara e Jabuti (Macro-Gê), além de mais onze línguas isoladas 

(CREVELS & VAN DER VOORT, 2008: p. 151-2), compõem esse incrível mosaico 

etnolinguístico, um dos mais variados do mundo. Juntas, são faladas hoje na região, 

cerca de 50 línguas indígenas diferentes.  
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2.3 Um cenário arqueológico 
 

 

Minha intensão nesse item é modesta, apesar de temporalmente ser mais extensa 

e recuada em relação às histórias narradas nos itens anteriores. A proposta é apresentar 

uma caracterização arqueológica da região do alto rio Madeira. Adoto estratégias 

diferentes para cada um dos ‘objetos’ que compõe esse diverso cenário.  Espero que ao 

fim desse exercício, as três assertivas que compõem a argumentação a respeito do 

interesse de pesquisa nessa região – a antiguidade, continuidade e diversidade da 

ocupação humana – estejam claras.  

Dessa forma, o enfoque é apresentar uma interpretação desse contexto de forma 

mais esmiuçada, a fim de que o leitor menos familiarizado com a arqueologia da região 

possa ter um esboço do panorama local. Enfatizando principalmente a cronologia a 

respeito dos conjuntos cerâmicos, busco, ao cabo, pontuar perspectivas pelas quais será 

possível sugerir correlações regionais entre o material presente no sítio Teotônio e 

aquele espalhado pelo alto rio Madeira.  

Antes, porém, é importante apontar que o estado da arte aqui apresentado como 

algo coeso, foi realizado paulatinamente, através de diversas pesquisas, em diferentes 

momentos (MILLER, 1987a, 1987b, 1992, 1999; ALEMIDA, 2013; ZUSE, 2014; 

MONGELÓ, 2015; PESSOA, 2015; COSTA, 2016; VASSOLER, 2016). Uma leitura 

cronológica desses resultados permitiria a visualização de inflexões, discordâncias e 

reinterpretações. No entanto, ao mesmo tempo em que uma releitura conjunta me 

proporciona um texto menos confuso, devido aos inevitáveis vaivéns, coloco-me como 

alguém que também interpreta os dados anteriores.  

 

2.3.1 Ocupações pré-ceramistas 

 

O que ofereço como reflexão a respeito do material lítico é um quadro 

generalista, que não se detém em especificidades tecnológicas de cada um dos 

conjuntos, pois tal exercício já foi feito nas respectivas pesquisas (MILLER, 1978, 

1987, 1992, 1999; MONGELÓ, 2015).   

 Eurico Miller foi o primeiro arqueólogo a fazer intervenções nessa ampla região 

do sudoeste amazônico, indo desde o rio Guaporé até outros afluentes secundários do 

Madeira, como os rios Jaci-Paraná, Ji-Paraná e Jamari. Através da classificação dos 

materiais em sequências culturais, associando-os às fases e tradições, esse pesquisador 
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identificou uma longa cronologia para a região (MILLER, 1978, 1987, 1992, 1999). 

Percorrendo boa parte daquele que ainda era o território federal de Rondônia, Miller 

detectou alguns complexos líticos sem cerâmica.  

 Durantes anos as datas sugeridas por Miller tiveram pouca credibilidade. Datas 

que remontam ao fim do Pleistoceno, como em sítios na área urbana do município de 

Porto Velho, no Cai n’Água, indicam uma ocupação muito antiga na região (Tabela 1), 

o que contrastava com a visão que se tinha até então do processo de ocupação da 

América como um todo. Entretanto, a partir das datações obtidas pelo PALMA, pode-se 

perceber que parte desse quadro cronológico posto por Miller se confirma. 

MILLER, 1992: p. 221

MILLER, 1978, 1987 / 
WATLING, 2018

Presença lâminas finas, lascas e percutores em quartzito e/ou 
sílex, bem como outras rochas alteradas.

Sítios a céu aberto, com líticos (quartzo em grande parte) 
lascados, em solo não antropizado.

Fase 
Periquitos

Fase Girau

12000 anos AP 

9500 – 6000 
anos AP

 
Tabela 1 Características da Fase Periquitos e Girau. 

 
Os resultados de Miller no rio Jamari, afluente da margem direita, e do PALMA 

no sítio Teotônio, reafirmam as evidências de ocupações humanas durante todo o 

Holoceno (Tabela 1 e 2), o que distingue a região do alto rio Madeira, em conjunção 

com seus afluentes, de parte do restante das terras baixas sul-americanas, em especial da 

Amazônia (NEVES, 2005, 2102). No sítio Teotônio, as datas obtidas pelo PALMA 

também sugerem uma ocupação antiga, que se inicia por volta de 9500 anos AP, 

relacionada à fase Girau (WATLING, 2018) e também à fase Massangana, com 6500 

anos AP (MONGELÓ, 2015) e 5700 anos AP (WATLING, 2018). 

 

Fase Itapipoca 
(3 sítios) 

Lascas e percutores de quartzito e sílex, pré-formas e 
raspadores. 8230 - 4780 anos AP 

Fase Pacatuba 
(4 sítios) 

Lascas, percutores e calhaus de quartzo, quartzito e sílex, 
nota-se ainda, no topo dessa ocupação, polidores e lâminas 

de machado. 
8300 - 6950 anos AP  

Fase Massangana 
(9 sítios) 

Micro lascas em quartzo, mão de pilão, mós e afiadores de 
machados, encontrados em terra preta. 6500 -2700 anos AP  

    Fonte: MILLER, 1992: p. 221-
222 / MONGELÓ, 2015 

Tabela 2 Características das fases Itapipoca, Pacatuba e Massangana. 
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A discussão pormenorizada da tecnologia dos artefatos líticos e o 

enquadramento deles em tais ‘fases’ foram realizadas pelo mestrado de Guilherme 

Mongeló (2015) e por seu doutorado, ainda em andamento. No entanto, esses dados 

preliminares fornecem subsídios para se refletir a respeito de categorias explicativas 

como Formativo e/ou Revolução Neolítica (MONGELÓ, 2015; NEVES, 2012, 2016), 

já que a existência de populações sedentárias, intuído por seu comprometimento com 

alimentos de origem vegetal (domesticados ou não), relacionados à formação de terras 

pretas (ARROYO-KALIN, 2010), ocorre sem a presença de elementos vistos como 

interdependentes em outros contextos, como a cerâmica, agricultura ou a centralização 

política (NEVES, 2012, 2016).  

A estratigrafia do sítio Teotônio apresenta assim, contextos privilegiados para se 

pensar não só a continuidade da ocupação do alto rio Madeira, mas das terras baixas 

como um todo. Datações recuadas de 9500 anos AP para a fase Girau, assim como a 

existência de contextos líticos subsequentes em terra preta sem cerâmica – fase 

Massangana – indicam um processo particular na região, que se contrapõe aos modelos 

vigentes de interpretação arqueológica.    

 

2.3.2 As ocupações ceramistas  

 

Quando se trata de cerâmica arqueológica do alto rio Madeira, a busca por uma 

classificação coerente convive com o desafio de se dar conta de uma grande 

variabilidade e uma extensa cronologia, que perdura por pelo menos 4500 anos AP 

(ZUSE, 2014: p. 381). Três ressalvas, no entanto, são necessárias: (I) os dados relativos 

à cerâmica do Teotônio, mesmo precedentes a essa pesquisa, não são incorporados 

nesse subitem; (II) a caracterização tecnológica dos conjuntos apresentados também não 

é esmiuçada, visto que essa descrição será realizada em momento oportuno (Capítulo 4), 

ao se correlacionar esses materiais ao pesquisado e (III) a discussão a respeito desses 

conjuntos em âmbito macro será realizada a partir do enfoque no sítio Teotônio, ainda 

que utilize as reflexões realizadas aqui.  

O intento, então, é modesto e visa apenas sugerir um panorama crono-espacial 

dos conjuntos definidos pelas demais pesquisas (MILLER, 1992; ALMEIDA, 2013; 

ZUSE, 2014; PESSOA, 2015; COSTA, 2016; VASSOLER, 2016), a fim de se entender 

de que forma se comportam fora do Teotônio. Assim, é preciso retirar o foco do próprio 

Teotônio, mesmo que por um instante. Em Hibisco Roxo, a escritora nigeriana 
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Chimamanda Ngozi Adichie (2011) narra a história da adolescente Kambili e seu irmão 

caçula Jaja, filhos de uma abastada família, cujo pai, Eugene, um famoso industrial e 

cristão fervoroso, impõe aos filhos uma rígida disciplina. A fim de apagar qualquer 

traço das crenças tradicionais na família, Eugene restringe o convívio dos filhos com o 

avô, não convertido ao cristianismo. Ifeoma, professora em uma universidade em crise 

financeira, solteira e mãe de três filhos, convence seu irmão que Kambili e Jaja passem 

uma temporada em sua residência.  

Afastada da rigidez disciplinar e cerceadora do pai, Kambili se atenta para a 

existência de outra Nigéria, que apesar de bem mais pobre, é menos austera e com 

muitas possibilidades. Ao voltar para residência paterna, o mundo já não se parecia o 

mesmo para Kambili. Durante a interpretação dos dados dessa pesquisa, ao mirar fora 

do Teotônio alguns elementos já não se pareciam os mesmos. 
 

• Cerâmica antiga 
 
A existência de um contexto arqueológico com cerâmicas antigas, datadas de 

mais de 4000 anos AP, parece segura. Falta, no entanto, uma compreensão mais bem 

estruturada das características tecnológicas e estratigráficas desse material, bem como 

de uma cronologia mais robusta, a fim de se entender como se dá esse processo. Há a 

data de 4910 ± 100 anos AP, no sítio Garbin, por exemplo, que provavelmente está 

associada à transição da camada cerâmica para a camada pré-cerâmica do sítio (ZUSE, 

2014: p. 384).  

Em geral, devido ao estado do material, quase sempre muito erodido, não se 

pôde avançar nas análises (Idem: p. 382). Devido ao intervalo cronológico entre a data 

mais antiga e a posterior (Tabela 3), e, pelo menos por enquanto, de uma sequência 

entre essas evidências, também é possível inferir uma não correlação entre esses 

processos de produção cerâmica mais antiga. A datação de 3.140 ± 40 anos AP pode 

ainda estar ligada ao início da ocupação ceramista apresentada no subitem subsequente.   

A existência das duas datações do quarto milênio para sítios distintos sugere que, 

apesar da aparente continuidade da ocupação humana no sítio Teotônio, diferenciando 

dos demais, ele não era o único a estar na esfera de atuação naquele período. São essas 

ocorrências no alto rio Madeira que corroboram a interpretação proposta para ele.   
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C
er

âm
ic

a 
an

tig
a Características Sítio Data Fonte 

Material muito erodido e 
fragmentado Boa Vista 4470 ±40 anos AP ZUSE, 2014: 

p. 382 

Material muito erodido, pasta 
com inclusão de caraipé e 
carvão, queima reduzida  

Vista Alegre 3140 ± 40 anos AP ZUSE, 2014: 
p. 382 

Tabela 3 Informações sobre cerâmica antiga no alto rio Madeira. 
 

 • Cerâmica Pocó-Açutuba 
 

Neves et al (2014) definiram um novo conjunto cerâmico para a arqueologia 

amazônica. A partir de dados de pesquisas que se iniciaram nos anos 70, como os de 

Hilbert e Hilbert (e.g. 1980) até publicações atuais, um conjunto cerâmico com 

características peculiares, padronizadas e distintas das produzidas anteriormente, em 

uma área geográfica que abrange desde a bacia do rio Trombetas até o baixo rio Japurá, 

foi nomeado por tradição Pocó-Açutuba.   

Além de proporem a criação dessa tradição com base nos atributos cerâmicos, os 

autores, incorporando discussões a respeito de paisagem e ecologia histórica, propõem 

que as “ocupações Pocó-Açutuba seriam os marcadores visíveis mais antigos e 

disseminados de formas de antropização da natureza e formação de paisagens ao longo 

da Amazônia” (Idem: p. 138). 

No alto rio Madeira, há uma diferença deposicional entre os sítios em que se 

localizam essas cerâmicas: aqueles mais afastados das cachoeiras, como o sítio Vista 

Alegre, Boa Vista e Foz do Jatuarana, as cerâmicas associadas a esse conjunto estão em 

camadas de terra preta menos espessas, profundas e em menor densidade de material, do 

que aqueles próximos às cachoeiras (ZUSE, 2014: p. 383). 

 

Sítio Data Fonte 
Ilha Dionísio 2851 ±28 anos AP COSTA, 2016 

Foz do Jatuarana 2780 ±40 anos AP ZUSE, 2014, 2016 
Ilha Dionísio 2510 ±30 anos AP COSTA, 2016 

Igapó I 2340 ±90 anos AP MILLER, 1992 
Vista Alegre 2080 ±30 anos AP ZUSE, 2014, 2016 

Boa Vista 2010 ± 30 anos AP ZUSE, 2014, 2016 
Ilha Dionísio 1811 ±34 anos AP COSTA, 2016 

Tabela 4 Cronologia da Tradição Pocó-Açutuba no alto rio Madeira. 
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A cronologia existente sugere uma longa permanência de produção dessa 

tecnologia cerâmica na região (Tabela 4). Advirto, no entanto, que a data proveniente da 

pesquisa de Miller (1992) foi originalmente relacionada a outro conjunto cerâmico, mas 

devido à incongruência em relação às demais datas, assim como semelhanças estilísticas 

entre ambos, os pesquisadores têm optado por realocá-la como referente à Tradição 

Pocó-Açutuba (ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014; PESSOA, 2015; COSTA, 2016). 

Dessa forma, durante 2900 e 1800 anos AP, parece ter havido no rio Madeira, 

um predomínio de produtores da cerâmica com características associadas à Pocó. Ao 

que tudo indica, durante esse intervalo temporal, havia uma padronização (ao menos 

relativa) dessa tipologia cerâmica, concentrando-se, sobretudo, em sítios a jusante da 

cachoeira do Teotônio, sendo a ilha Dionísio, uma exceção a montante.  

Por volta de 1500 anos AP, no sítio Santa Paula, surgem evidências de um 

material cerâmico com características de difícil classificação, tanto por possuírem 

características do conjunto Pocó como do mais recente que ele, quanto por ter sido 

escavado em uma unidade com presença de diversas feições, dificultando a 

interpretação (ZUSE, 2014: p. 384). Voltarei a isso em momento oportuno. 
 

• Cerâmicas de 1800 anos AP 
 

Nem todos os conjuntos cerâmicos identificados próximos à calha do alto rio 

Madeira tem seus correlatos pan-amazônicos. Esse é o caso desse conjunto, que foi 

encontrado de maneira pontual em três sítios e dentro de um recorte temporal bem 

específico (Tabela 5).  

 

Sítio Data Fonte 
Morro dos Macacos I 1810 ± 40 anos AP ZUSE, 2014 
Vista Alegre Após 2080 ± 30 anos AP ZUSE, 2014 
Foz do Jatuarana 1890 ± 30 anos AP ZUSE, 2014 

Tabela 5 Cronologia da cerâmica de 1800 anos AP no alto rio Madeira. 
 

O que de pode sugerir, ao menos de início, para esse conjunto, é que ele aparece 

na cronologia da região bem no momento em que se notam as últimas datas da cerâmica 

vinculada à Tradição Pocó-Açutuba. No sítio Morro dos Macacos I essa cerâmica foi 

encontrada em uma unidade escavada na planície de inundação, em uma camada com 
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sedimento bruno-amarelado pouco espesso, sem presença de cerâmicas relacionadas a 

outros conjuntos (ZUSE, 2014: p. 388). 

No sítio Vista Alegre esse material não foi datado, mas é encontrado nos níveis 

subsequentes à camada datada em 2080 ±30 anos AP associada à Tradição Pocó 

Açutuba (Idem). Enquanto isso, no sítio Foz do Jatuarana essa cerâmica datada em1890 

± 30 anos AP parece se tratar de uma evidência de reocupação do sítio, já que a data 

existente para esse contexto é quase um milênio mais antiga, data relacionada, mais uma 

vez, ao contexto Pocó (Idem). 

Em síntese, a cerâmica associada a esse conjunto é encontrada em camadas 

finas, pouco densas e com não mais de vinte centímetros de espessura, acima de 

camadas contendo cerâmica Pocó ou em depósitos em que ela aparece sozinha. Zuse 

interpretou esse registro como resultado de ocupações rápidas e realizadas por grupos 

pouco numerosos (Idem: p. 389). 

 

• Cerâmica Barrancóide 

 

Após a maciça presença da cerâmica Pocó no alto rio Madeira, um conjunto 

cerâmico mais recente que os dois anteriores, datado entre 1.500 e 890 anos AP, tem a 

predominância na região (Tabela 6). Esse conjunto, mais um definido por Silvana Zuse 

(Idem: p. 389-397) parece possuir algumas variações internas de acordo com a 

distribuição dos sítios da paisagem e as diferentes áreas de atividades (Idem: p. 392). 

Nota-se também uma recorrência desse material em ilhas. 
 

 

Sítio Data Fonte 
Santa Paula Após 1500 anos AP ZUSE, 2014, 2016 
Brejo 1390 ± 40 anos AP ZUSE, 2014, 2016 
Brejo 1160 ± 40 anos AP ZUSE, 2014, 2016 
Brejo 1120 ± 40 anos AP ZUSE, 2014, 2016 
Brejo 1040 ± 60 anos AP ZUSE, 2014, 2016 
Brejo 1040 ± 40 anos AP ZUSE, 2014, 2016 
Ilha de Santo Antonio  990 ± 40 anos AP ZUSE, 2014, 2016 
Brejo 940 ± 30 anos AP ZUSE, 2014, 2016 
Brejo 890 ± 40 anos AP ZUSE, 2014, 2016 

Tabela 6 Cronologia da cerâmica Barrancóide no alto rio Madeira 
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Além disso, Zuse aponta outro motivo para explicar as diferenças entre o 

material desse conjunto. Apesar de nem todos os sítios terem sido datados, a maior 

variabilidade do material cerâmico por volta de 990 anos AP (Ilha de Santo Antonio) e 

940 anos AP (Brejo), representaria “não somente o adensamento populacional nesse 

período, mas um maior envolvimento em redes regionais de relações e trocas” (Idem: p. 

392). 

A semelhança entre características dessa cerâmica com aquelas encontradas no 

baixo rio Orinoco, do estilo Los Barrancos, que definirem a Tradição Barrancóide 

(LATHRAP, 1970), assim como material das fases Manacapuru e Paredão da Tradição 

Borda Incisa na Amazônia Central (LIMA, 2008) ou mesmo no baixo rio Madeira, com 

a fase Axinim (MORAES, 2013), é que permitiram essa associação (ZUSE, 2014: p. 

390). A autora sugere, no entanto, que se pode ainda correlacionar esse conjunto 

artefatual a Tradição Borda Incisa ou Inciso Modelada. 
 

• Tradição Jamari 
 

Este é um caso a parte, e por isso mesmo, importante. Vamos para o interior da 

bacia do rio Madeira, mais especificamente, para o rio Jamari, o primeiro afluente mais 

caudaloso após as cachoeiras do Madeira, cem quilômetros a jusante da UHE de Santo 

Antonio. Durante os anos 1980, pesquisas arqueológicas foram realizadas (MILLER et 

al, 1992) por conta do licenciamento da UHE de Samuel, no médio curso do rio Jamari.  

Dos dados apresentados existentes, os que mais chamam a atenção são relativos 

à antiguidade e continuidade das ocupações humanas nesse rio. No início desse item, 

datações relativas aos contextos pré-cerâmicos dessa área foram expostas, como a fase 

Massangana. Quanto à cerâmica, Miller (Idem) definiu uma longa Tradição, dividida 

em quatro fases, e que perduraria de 2500 anos AP até o século XVIII (Tabela 7). 
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Fase/Sítio Datação (Idade convencional) Fonte
Matapi 230+-80 anos AP MILLER et al, 1992
Matapi 460 anos AP (?) MILLER et al, 1992
Jamari 470+-70 anos AP MILLER et al, 1992
Jacarezinho 660+-40 anos AP ALMEIDA, 2013, 2017
Jacarezinho 970+-40 anos AP ALMEIDA, 2013, 2017
Jacarezinho 980+-40 anos AP ALMEIDA, 2013, 2017
Cupuí 1350+-60 anos AP MILLER et al, 1992
Jamari 2070+-70 anos AP MILLER et al, 1992
Jamari 2130+-50 anos AP MILLER et al, 1992
Urucuri 2260+-100 anos AP MILLER et al, 1992
Urucuri 2410+-50 anos AP MILLER et al, 1992
Urucuri 2500+-90 anos AP MILLER et al, 1992   

Tabela 7 Cronologia Tradição Jamari, localizada no rio homônimo (MILLER et al, 1992 apud 
ALMEIDA, 2017: p. 79-80. Modificado). 

 
A pertinência dessas fases será discutida em momento posterior. O sítio 

Jacarezinho, no entanto, merece destaque por sua posição estratégica, pois está 

localizado no baixo curso desse rio, às margens de um lago homônimo, há pouco mais 

de vinte quilômetros da foz no rio Madeira (ALMEIDA, 2013). A importância disso se 

dá pela ausência de cerâmicas associadas à Tradição Jamari nos sítios arqueológicos do 

alto rio Madeira (ZUSE, 2014; PESSOA, 2015; COSTA, 2016; VASSOLER, 2016). 

Como uma personagem discreta, aparentemente deslocada do enredo e da 

narrativa, o contexto associado à cerâmica da Tradição Jamari pode influenciar no 

desfecho final e fazer alguma diferença. Sem mais ‘spoilers’, esperemos pelos próximos 

capítulos.  
 

• Cerâmica das ilhas a montante  
 

Esse é mais um caso no qual o conjunto cerâmico não pôde ser associado a 

nenhuma outra Tradição da Amazônia (ZUSE, 2014; COSTA, 2016). Essa cerâmica só 

foi encontrada, recorrentemente, nos níveis superiores dos sítios Ilha São Francisco, Ilha 

das Cobras, Ilha do Japó e Ilha Dionísio. Todos os sítios estão a montante da cachoeira 

do Teotônio.  

Um padrão observado por Zuse é que as ocupações em que se nota esse conjunto 

cerâmico estão na parte oeste dessas ilhas, sempre em frente a montante, junto à pedrais 
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com gravuras rupestres e feições de polimento. Essa recorrência parece representar uma 

escolha semelhante do espaço a ser ocupado (2014: p. 397-401).  

  Todas as datas obtidas se referem ao sítio Ilha Dionísio (Tabela 8) e indicam 

uma ocupação contínua de quase dois séculos (COSTA, 2016: p. 159). Além disso, de 

forma pouco comum para o contexto do alto rio Madeira, é possível identificar, no sítio 

Dionísio, áreas de atividade, pois:  

 

Apresenta uma morfologia semicircular, na qual o grupo utilizou 

as áreas periféricas, em lados opostos sentindo norte e sul, que 

seriam os limites da ilha em direção ao rio, para uso funerário. A 

área habitacional é evidenciada na porção mais central do sítio 

onde foram encontradas áreas domésticas (COSTA, 2016: p. 

159). 

 

Sítio Data Fonte 
Ilha Dionísio 1005 ± 26 anos AP COSTA, 2016 
Ilha Dionísio 1001 ± 30 anos AP  COSTA, 2016 
Ilha Dionísio 930 ± 30 anos AP  COSTA, 2016 
Ilha Dionísio 924 ± 29 anos AP  COSTA, 2016 
Ilha Dionísio 882 ± 25 anos AP  COSTA, 2016 
Ilha Dionísio 780 ± 30 anos AP  COSTA, 2016 

Tabela 8 Cronologia das cerâmicas das ilhas a montante no sítio Ilha Dionísio. 
 

Localizada principalmente nas ilhas a montante do Teotônio, a cerâmica 

pertencente a esse conjunto começa a ser mais bem entendida (COSTA, 2016). Pelo 

sítio Ilha do Dionísio ser o alvo mais intenso de pesquisas e ter um contexto bem 

preservado para essa cerâmica, com evidências de padrões de implantação do sítio, com 

área doméstica e funerária (Idem), torna-se uma importante referência para os estudos 

da região.    
 

• Subtradição Jatuarana - TPA 
 

A tão debatida Tradição Polícroma da Amazônia não poderia ficar de fora do 

alto rio Madeira. Identificada desde as pesquisas de Miller (1992), este é o conjunto 

mais recente na região (Tabela 9). Muito provavelmente, quando os colonizadores 
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iniciaram as primeiras incursões na área, foram com os produtores dessa cerâmica que 

tiveram contato – como acontece em outros rios da Amazônia.  

É consenso em artigos recém-publicados (ALMEIDA & NEVES, 2014; 

ALMEIDA & MORAES, 2016; ZUSE; 2016) que a Subtradição Jatuarana realmente se 

espalha por boa parte do rio Madeira até a cachoeira do Teotônio (MILLER, 1992; 

ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014; PESSOA, 2015). Acima dessa cachoeira, por outro 

lado, foram identificados somente alguns poucos sítios, sendo um deles cemitérios, 

contendo vasilhames (que serviam para enterramentos secundários) associados ao 

conjunto TPA (VASSOLER, 2016). Outro apontamento dessas pesquisas é de que as 

ocupações com cerâmica Jatuarana eram heterogêneas, com estilos distintos entre si, 

tanto em relação à espacialidade dos sítios (i.e. Novo Engenho Velho, formado por 

montículos, enquanto Ilha de Santo Antônio e outros não), como em termos 

tecnológicos da cerâmica (PESSOA, 2015). 

Assim, em uma vasta extensão do rio Madeira, que vai da foz do rio Marmelos 

até a cachoeira de Teotônio, sítios-habitação, sítios-oficina e um sítio cemitério, com a 

presença de urnas funerárias e enterramentos secundários, configuram as ocupações 

Jatuarana. Os sítios-habitação possuem profundas camadas de terra preta, com formas 

elipsoides e retangulares, sendo marcante em seus limites a presença de pés de urucurís 

(Attalea excelsa), marajá (Pyrenoglyphis marajá) em áreas com concentração de 

cerâmica, bem como babaçu (Orbygnia martiana) (MILLER, 1992: p. 221). 

 

Sítio Data Fonte 
Ilha de Santo Antonio 990 ± 40 anos AP PESSOA, 2015 
Associação Calderita 980 ± 40 anos AP ALMEIDA, 2013 
Associação Calderita 940 ± 40 anos AP ALMEIDA, 2013 
Associação Calderita 620 ± 60 anos AP ALMEIDA, 2013 
Itapirema 620 ± 40 anos AP ALMEIDA, 2013 
Itapirema 590 ± 40 anos AP ALMEIDA, 2013 
Itapirema 540 ± 40 anos AP ALMEIDA, 2013 
São Domingos 500 ± 30 anos AP ZUSE, 2014 
Novo Engenho Velho 490 ± 50 anos AP PESSOA, 2015 
Campelo 370 ± 40 anos AP ZUSE, 2014 
São Domingos 360 ± 30 anos AP ZUSE, 2014 

Tabela 9 Cronologia da Subtradição Jatuarana no alto rio Madeira. 
 

A comparação entre esses conjuntos cerâmicos e os padrões de implantação de 

sítios permite inferir elementos a respeito dos modos de vida e da adaptação desses 
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grupos indígenas. Percebe-se que, por esse cenário, há uma preferência de produtores de 

cerâmica Jatuarana em ocuparem locais predominantemente próximos ao rio Madeira 

(em especial as cachoeiras), da mesma forma que havia sido feito pelas ocupações Pocó 

e Barrancóide.  Uma exceção é o sítio Associação Calderita, localizado no rio Jamari, 

que possui material TPA, o que sugere relações entre os produtores dessas cerâmicas 

com o interflúvio (ALMEIDA, 2013). Já os grupos associados à cerâmica de 1800 anos 

AP e aos das cerâmicas das ilhas a montante, apesar de identificadas na calha do 

Madeira, não estariam tão próximas das cachoeiras e de sítios intensa e repetidamente 

ocupados.  Enquanto isso, os grupos associados à produção de cerâmica Jamari 

escolheriam, prioritariamente, áreas de drenagens secundárias ou de interflúvio 

(ALMEIDA, 2017a: p. 297-8). 

Apesar de ter identificado bem menos conjuntos, ou ter interpretado uma grande 

variabilidade como parte de um todo coeso (voltarei a isso depois), Miller (1992) já 

havia visto esse padrão entre as ocupações Jatuarana e Jamari (Figura 20). As demais 

fases cerâmicas de Miller, que não foram não reiteradas pelas pesquisas posteriores e 

que se encontram no mapa a seguir, não foram detalhadas nessa contextualização 

arqueológica. 
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Figura 20 Mapa de dispersão de sítios arqueológicos com respectiva fase/tradição cerâmica (MILLER, 1992: p. 226). 

 

Um próximo mapa evidencia essa mesma região do mapa elaborado por Miller 

(1992), que acrescenta, além dos sítios levantados por ele, os identificados pela Scientia 

Consultoria e pelo PALMA, como pode ser vista na Figura 21 (ALMEIDA, 2013). Por 

fim, adapto um mapa elaborado por Tizuka (2013) e Zuse (2014) focando 

exclusivamente a região do entorno do sítio Teotônio (Figura 22). O intuito é mostrar a 

espacialidade da dispersão dos conjuntos cerâmicos apresentados aqui. Nesse primeiro 

momento, como já adverti, os identificados no Teotônio não são apresentados. 

Posteriormente, esse mesmo mapa será reapresentado com essas informações. Tendo em 

mente a cronologia sugerida, o mapa serve também à compreensão das escolhas que as 

populações indígenas realizaram, a fim de se buscar padrões e recorrências que serão 

utilizadas durante a interpretação.  
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Figura 21 Mapa de localização dos sítios arqueológicos identificados por Miller (1978, 1992), Scientia (2011) e PALMA (ALMEIDA, 2013). 
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Figura 22 Mapa de dispersão de sítios arqueológicos com respectivo conjunto cerâmico (TIZUKA, 2013; ZUSE, 2014 adaptado). 
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2.3.3 Registro rupestre  

 

  Além das grandes edificações e monumentos, o registro rupestre talvez seja um 

dos mais reconhecíveis registros arqueológicos para as pessoas de maneira geral. Não à 

toa que também interessa a inúmeras disciplinas científicas, desde a semiótica e história 

da arte até a neurociência (BEDNARIK, 2013). No alto rio Madeira, tanto fontes 

históricas quanto pesquisas arqueológicas, ambas em pouca quantidade, destacam a 

existência desses registros ao longo do trecho encachoeirado. Os pedrais da cachoeira 

de Teotônio possuíam bacias abauladas e alongadas, associadas ao polimento de líticos, 

mas não foram identificados outros registros rupestres (ALMEIDA, MONGELÓ, 

NEVES, comunicação pessoal).  

  Propostas teóricas e metodológicas sugerem a necessidade de se refletir a 

respeito da organização espacial entre os registros e o local onde cada um deles se 

encontra no suporte rochoso, levando em conta que diferentes processos e situações 

motivaram cada uma daquelas intervenções (PASTOORS & WENIGER, 2011). Além 

disso, para a interpretação, não só uma visão interna, mas também externa, vista em 

correlação com (I) a disposição do registro, (II) a conformação da paisagem e (III) as 

possíveis ressignificações que teve ao longo do tempo, precisam ser levadas em conta 

(BEDNARIK, 2013). 

Na Amazônia, por exemplo, Marta Cavallini (2014), estudando a bacia do baixo 

rio Urubu, associou a implantação de sítios arqueológicos com a dispersão e localização 

do registro rupestre regional. Através de um banco de dados extenso, Cavallini 

caracterizou o registro rupestre a partir de sua inserção na paisagem arqueológica e de 

sua relação crono-cultural com sítios de terra preta e cerâmica, identificando, apesar da 

variabilidade formal do registro rupestre, certa homogeneidade.  
No rio Negro, por outro lado, Raoni Valle (2012) abordou a variabilidade e 

heterogeneidade do registro rupestre, a partir de duas abordagens: (1) uma embasada na 

linguagem gráfico-simbólica das comunidades que produziram o registro, focando na 

análise formal, em aspectos técnicos e formais, e (2) na interpretação de um dos estilos 

gráficos através de um complexo ritualístico regional existente hoje no alto rio Negro. 

Correlacionando a variabilidade dos padrões estilísticos encontrados no registro à 

litologia e conformações pedogênicas do suporte rochoso, Valle sugere que há um 

padrão nessa distribuição, o que deve refletir escolhas culturais, motivadas por diversas 

razões. Assim, mesmo em sítios em que há sobreposição, ela ainda indica diferentes 
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gramáticas operacionais sobre a rocha, reforçando a hipótese da existência e criação de 

fronteiras identitárias (VALLE, 2012: p. 455-6).  

  Apesar de não conseguir realizar um estudo desse porte nesta dissertação, penso 

ser válido apresentar, a partir de fontes históricas e da pesquisa arqueológica, as 

ocorrências de registro rupestre no trecho próximo ao sítio Teotônio. A constatação de 

sua existência pode fornecer mais dados para a interpretação. 

  O relato da já citada viagem de Fonseca, no fim do século XIX, retoma as 

informações presentes nos livros de Franz Keller para se referir a esse cenário: 

 

Nem aqui [Canal dos Perdidos], nem nas cachoeiras da Lage e 

do Ribeirão, encontrei as pedras com inscripções de que falla 

Keller, “roch corvered with spiral lines and concentric rings, 

evenly carved in the black gneiss... a perfect inscription whose 

straight orderly lines can be thought the result of lasy Indianus 

(sic) – House of Idleness” (FONSECA, 1881b: p. 300). 

 

Afora as motivações colocadas por Keller para explicar a existência do registro 

rupestre, é interessante notar, que mesmo implicitamente, ele já coloca a paisagem 

enquanto uma construção histórica e cultural, resultada do manejo e intencionalidade 

desses povos indígenas. Mesmo a olhos alóctones, é notável perceber que esses 

registros se distinguem, apesar de Fonseca não os ter encontrado.  

No baixo rio Abunã e na parte central do alto rio Madeira, por exemplo, próximo 

às cachoeiras e corredeiras intermediárias, Miller aponta a ocorrência de sítios com 

registro rupestre, realizado através de duas técnicas distintas: 

 

“Uma é caracterisada (sic) por linhas e áreas picoteadas e 

alisadas, largas (21 a 28 mm) e profundas (4 a 8 mm), como 

motivo de círculos concêntricos, espirais, linhas onduladas, 

linhas retas, figuras geométricas quadrangulares, figuras 

zoomórficas complexas e abstratas, máscaras estilizadas (estilo 

‘A’), e figuras humanas frontais em baixo relevo (3 a 6 mm) em 

‘sombra’ ou ‘silhueta’ (estilo ‘B’), de 11 a 136 cm de altura, e 

ocorrem nos dois rios. A outra, caracterizada por incisões finas 

de seção en (sic) ‘V’, largura de até 2 mm e prof. até 7 mm, 
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motivos de linhas retas e curvas, linhas em zig-zag paralelas 

conformando painéis quadrangulares, séries de pontos alinhados 

em retas e curvas, máscaras ou rostos antropomórficos com 

formato triangular (topo plano e lados convexos) e figuras 

geométricas (estilo ‘C’, técnica e motivos), ocorre no Baixo-

Abunã, dentro de pequeno abrigo-sob-rocha formado por 

amontoado natural de grandes blocos graníticos, num volume 

irregular de 2,5m³ de espaço. Petróglifos do estilo ‘A’, ao ar 

livre, circundam este abrigo, junto a uma cachoeira pequena 

(RO-GM-01: Três Esses)” (MILLER, 1992: p. 227). 

 

 Silvana Zuse também assinala que a região encachoeirada, depois da cachoeira 

de Teotônio, sobretudo nos sítios nas ilhas fluviais como na Ilha Santo Antônio, Ilha 

São Francisco, Ilha das Cobras, Ilha do Japó e Ilha Dionísio, há, de maneira geral, 

muitos registros rupestres (2013: p. 90). No sítio Ilha São Francisco, como já apresentei, 

as evidências das ocupações como fragmentos cerâmicos e terra preta estão em sua 

“parte oeste, de frente para a montante, e junto aos pedrais com gravuras rupestres e 

feições de polimento, portanto representa uma escolha semelhante do espaço a ser 

ocupado” (Idem: p. 397). 

Assim, para Zuse, nas ilhas localizadas acima da cachoeira do Teotônio, parece 

haver alguns contextos diferentes daqueles localizados a jusante, não só por essa 

presença marcante de registros rupestres – e em lugares específicos da paisagem, como 

as ilhas – mas também em relação à cerâmica, que não pôde ser inserida em nenhum 

grande conjunto tecnológico conhecido da Amazônia (Idem: p. 185). Saber se ambos os 

elementos estão integrados, ou se grupos ceramistas escolheram o local pela presença 

do registro rupestre é um dos desafios a ser trabalhado futuramente. Da mesma forma 

será preciso entender se havia, e em caso positivo, de que maneira se davam, as relações 

entre àqueles acima e abaixo da cachoeira do Teotônio.  

 

2.3.4 O sudoeste amazônico  

 

 Expando as considerações a respeito do alto rio Madeira para uma área 

geográfica mais ampla, e por isso mesmo, apresentada de maneira superficial, sem 

detalhar todos os contextos e debates que o envolvem. A ideia é simples e só tem o 

123 
 



intuito de pontuar os diferentes componentes arqueológicos encontrados no sudoeste 

amazônico.  

Conforme já sugeri na ‘Introdução’, é no sudoeste amazônico que se evidenciam 

as terras pretas mais profundas e umas das mais antigas da Amazônia (NEVES, 

2005, 2009; TIZUKA, 2013). Correlata a essa antiguidade, estão conjuntos cerâmicos, 

que apesar de não serem os mais recuados temporalmente, como o conjunto Mina ou 

Taperinha, possuem antiguidade e uma continuidade cronológica. 

Dentre eles, há se destacar a fase Bacabal definida por Eurico Miller, datada 

entre 4000 e 700 anos AP (1999). Essa cerâmica encontra-se em sítios na planície 

alagável do pantanal do rio Guaporé, e muitas vezes estão associadas a sambaquis 

fluviais. Os dados parecem indicar que esses sambaquis foram previamente construídos, 

provavelmente por grupos de caçadores e coletores, sendo assim multicomponenciais 

(ZIMPEL NETO & PUGLIESI JR., 2016). A maneira pela qual se configuram essas 

diversas e distintas ocupações vem sendo alvo de parte da equipe do Arqueotrop.  

Nessa região do Guaporé, no Llanos de Mojos na Bolívia, arqueólogos como 

Prüemers (2004) e Carla Betancourt (2016a; 2016b) tem colaborado para a 

compreensão de sítios arqueológicos com evidências de trabalhos em terra, chamados 

de lomas. A significação dessas estruturas de terra, que foram interpretadas como 

diques e canais de irrigação para plantio até a realização ritual, tem recebido crescente 

atenção por parte da arqueologia por conta de seus múltiplos significados e funções que 

teve ao longo do tempo. 

Diferente das lomas, em que se nota presença de artefatos cerâmicos, há também 

no cenário arqueológico do sudoeste amazônico a presença de geoglifos, conhecidos 

ainda por zanjas ou earthworks. O efeito trazido pela construção desses geoglifos e o 

motivo de sua própria configuração, havendo muitas vezes caminhos e estradas os 

ligando, ainda é tema de debate. A própria variabilidade de formas e maneiras de 

configurá-los – criados pela presença de montículos ou pela retirada de sedimento, 

formando um relevo negativo, ou uma associação entre ambos – denota essa diversidade 

dentro de estruturas aparentemente interligadas (SCHAAN et al, 2007; 

SAUNALUOMA & SCHAAN, 2012; TRINDADE, 2015; WATLING et al, 2017). 

 Ainda, nas áreas de cabeceira de afluentes secundários do rio Madeira, como o 

rio Ji-Paraná, Jamari ou Jaciparaná, pesquisas identificaram, já na fronteira amazônica, 

sítios em terra-firme, distantes dos grandes rios e com formas distintas de 

implantação (SUÑER, 2015). Nessas áreas, longe da várzea dos principais afluentes e 

124 
 



formadores do rio Amazonas, identificaram-se sítios com datações para material 

cerâmico que recuam até 4400 anos AP (ZIMPEL NETO, 2009). 

Área fundamental de ligação entre a bacia amazônica e o pantanal, até hoje, o 

sudoeste amazônico possui, como se pode perceber, uma configuração plural e distinta 

em relação à boa parte do restante das terras baixas sul-americanas (NEVES, 2012). 

Provável rota de expansão e migração de povos indígenas pelo continente, a existência 

de diversos cenários arqueológicos sugere um processo histórico particular, que pode ter 

engendrado, por sua vez, muitos outros.  

2.4 Breves considerações sobre o sítio Teotônio no cenário regional 
 

O emaranhado de línguas e práticas culturais que formam a colcha de retalhos 

cultural que caracteriza o cenário do sudoeste amazônico impõe dificuldades analíticas e 

interpretativas para quem se interessa pela história da região. Ao que tudo indica, pelos 

relatos históricos, até a cachoeira de Teotônio, visto também por seu etnotopônimo 

Iaguerites, havia povos com os quais se podia falar em Tupi. Acima dela, no entanto, a 

dificuldade de se estabelecer o diálogo era marcante. As implicações dessa informação 

deixam de ser essencialistas quando se presume que os coletivos indígenas não eram 

isolados. 

Como as evidências arqueológicas, linguísticas, antropológicas e históricas 

sugerem, essas populações eram caracterizadas, em diversas ocasiões, pela integração, 

comércio e trocas a longas distâncias. Imersas em diversos níveis de relações sociais, é 

difícil postular qualquer “identidade coletiva, uniforme e essencializada” (EWART, 

2015: p. 202). 

 Ainda assim, se não é possível adotar a premissa de grupos étnicos homogêneos 

e coesos, as constituições identitárias indígenas na Amazônia, em sua enorme 

diversidade, não deve ser respaldada por explicações deterministas ecológicas ou 

culturais. Resultado de interações multivariadas entre ambiente, economia, política e 

cultura, tais grupos compunham através dessas diversas variáveis sua própria narrativa 

mito-histórica (HORNBORG, 2005; HILL, 2015), pela qual podiam se “refazer 

autenticamente” em etnogêneses (CLIFFORD, 2004: p. 20), tanto em relação à cultura e 

a identidade quanto ao passado, presente e futuro. 

Novamente, o sítio Teotônio se apresenta como um desses lugares, em que o 

apego a tradições, a cultura, a memória e a história podem ser remanejadas. Nele, 
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grupos culturalmente distintos podiam compartilhar visões, (re)definindo-se, 

transformando um espaço em paisagem e dando continuidade à seu modo. Assim, se 

Fernando Almeida já indicava o sítio Teotônio como central na compreensão da história 

antiga da Amazônia, Silvana Zuse também aborda esse tema. Um dos grandes 

problemas que ambos se depararam, e também os trabalhos posteriores ao deles 

(PESSOA, 2015; COSTA, 2016), foi mostrar, ao contrário do que postulou Miller 

(1992), que havia, sim, uma grande diversidade cultural no alto rio Madeira, percebida 

não só etnográfica e linguisticamente, mas arqueologicamente. Diante de toda a 

variabilidade encontrada:  

 

Os dados têm demonstrado que os sítios maiores e mais 

complexos estão nas cachoeiras, conforme sugeriu Miller 

(1992), indicando ocupações densas e duradouras, com espessos 

pacotes de terra preta e datações de um longo período. As 

cachoeiras constituem-se em lugares que se destacam na 

paisagem local, em função da pesca abundante e do valor 

simbólico atribuído (até recentemente pela população de Porto 

Velho), e no passado estes locais foram intensamente 

transformados (ZUSE, 2014: p. 184). 

 

Minha tarefa se posta a partir daí. 
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3. OS MÉTODOS DE CAMPO  
 

 

E os seis, de ferramentas debaixo do braço, 

partiram, tendo de voltar a andar dois 

quilômetros [...] pelo mesmo caminho que 

haviam seguido pela manhã. 

(ZOLA, 2014: p. 69) 

 

 

 Em O Processo, de Franz Kafka (2006), Josef K. é acordado, certa manhã, sendo 

informado de sua futura detenção. Devido a uma acusação e um decorrente processo 

que incidiria sobre ele, sem saber mesmo – ou pelo menos dando isso a entender – quais 

eram as reais denúncias, deveria cumprir os conformes dos trâmites processuais. Kafka, 

através de uma narrativa, por vezes, angustiante, expõe o senhor K. seguindo o 

inexorável passo-a-passo do processo de maneira quase inconsciente, parecendo 

antever, e até ironizando, a crescente burocracia impessoal do Estado e o autoritarismo 

de sistemas políticos, econômicos e judiciários, em que ordens são seguidas de maneira 

mecânica e acrítica.  

Reféns do método, ao menos em parte, arqueólogos podem, no entanto, assim 

como Josef K., perder-se nos imbróglios e nuances de sua própria criação. Afinal, se 

basta repetir os passos, sem se importar como e por qual motivo, o método deixa de ser 

aquilo para que se destina: a construção de uma maneira, ou uma proposta, de se retirar 

da ‘realidade’ informações e dados a serem interpretados por pesquisadores.    

 

3.1 As primeiras intervenções arqueológicas no sítio Teotônio 
 

A provocação feita no primeiro item do capítulo anterior advém do fato da 

cachoeira do Teotônio ter sido, como vimos pelas fontes coloniais, um marco 

referencial conhecido em todo o Madeira. É pena que, à exceção de Keller (1875), que 

cita as ruínas do muro da antiga vila, nenhuma outra mencione o material arqueológico 

presente no sítio. Em toda a superfície do sítio há grande concentração de fragmentos 

cerâmicos e artefatos líticos, como lâminas de machado.  
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Mesmo que essa informação esteja omissa nas fontes dos viajantes e 

colonizadores, é certo que ao fazerem suas roças e remexerem a terra, os moradores da 

vila refundada entre os séculos XIX e XX, encontraram esses vestígios arqueológicos. 

Por isso, é de se suspeitar que, quando Eurico Miller começou a fazer o seu amplo 

levantamentos e prospecções no alto rio Madeira, um dos primeiros locais indicados 

como sítio tenha sido o Teotônio. Apesar de não se saber ao certo se foi realmente isso 

que aconteceu, considero bem provável, já que pela sigla de identificação e cadastro 

arqueológico junto aos órgãos responsáveis, o Teotônio é o primeiro da sub-bacia do rio 

Madeira/Ji-Paraná: RO-JP-01.  

Eurico Miller, além de colaborador, partilhava das mesmas perspectivas teóricas 

de Betty Meggers. Com o objetivo de testar tais hipóteses, esse arqueólogo se voltou 

para o contexto do alto rio Madeira, que começava a se delinear, devido a datações de 

12000 anos AP (MILLER, 1992), como particular. Cobrindo todo o Holoceno, as ideias 

adaptativistas e da insuficiência da biota amazônica em prover condições básicas para a 

ocupação humana, poderiam ser testadas em uma longa escala temporal.  

Para Miller (1999), as flutuações sazonais dos recursos de subsistência e a 

possibilidade – ou a inaptidão – de estocagem de alimentos para o consumo em 

períodos de difícil predação e produtividade eram os fatores básicos na compreensão 

das diferentes ocupações humanas no sudoeste amazônico. Lidando com pressupostos 

teóricos como o ótimo climático, esse autor submetia totalmente a presença humana às 

condições ambientais. Assim, em períodos secos e menos abundantes em recursos, a 

população sofreria, por exemplo, um decréscimo.  

No entanto, exclusivamente na calha do alto Madeira, havia a possibilidade de 

reposição nutricional do solo, devido às suas brancas e ricas águas vindas do Andes. 

Dessa forma, áreas de habitação poderiam ser reocupadas, gerando solos antrópicos (i.e. 

terra preta de índio), mesmo que por populações baseadas em caça, pesca e coleta, como 

aquelas que geraram o registro arqueológico classificado como Jirau (material lítico 

lascado em latossolo) e Massangana (material lítico lascado em terra preta) (1992, 

1999).  

 Assim, é através desse raciocínio que Miller explica a existência de contextos 

líticos sem cerâmica, mas associados à terra preta de índio (TPI), um indício de 

sedentarização para muitos autores (PETERSEN et al, 2001; NEVES et al, 2003; 

KÄMPF & KERN, 2005; GRAHAM, 2006). Guilherme Mongeló se deteve nesses 
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contextos em seu mestrado (2015), dando continuidade ao mesmo problema durante o 

doutorado. 

As áreas de cachoeiras, a partir do pressuposto de reposição nutricional dos 

solos, seriam sempre reocupadas por oferecerem condições de sustento às populações 

humanas caçadoras-coletoras, criando ao redor delas um microambiente, que por sua 

vez sofria de maneira mais amena as drásticas oscilações climáticas (1999), entretanto, 

“mesmo aí, culturas complexas não ocorreram” (Idem: p. 337). As margens das 

cachoeiras eram então, sítios habitação constantemente reocupados, fruto da 

concentração sazonal de populações humanas em decorrência das migrações de peixes 

e quelônios (1992).  

 Esse mesmo duo (a facilidade de predação nesses ecossistemas com água branca 

+ fonte proteica abundante) era o que explicaria o surgimento da cerâmica nas áreas das 

cachoeiras, onde um incipiente sedentarismo se forjou, mas sem conseguir se 

desenvolver (MILLER, 1999: p. 337). Para o autor, esse processo de ‘semi-

sedentarização’ deve ter começado com a Subtradição Jatuarana, que apresentavam 

cerâmicas que já surgiram elaboradas, um produto de difusão, e que pouco se 

diversificou e/ou evoluiu através do tempo.  

 Não se tem muitos detalhes do método utilizado por Eurico Miller em sua 

escavação no sítio Teotônio. Ao que parece, Miller nunca finalizou a delimitação do 

sítio, mas delimitou a existência de uma mancha de terra preta de 1100m x 300m no 

topo do platô (MILLER, 1978).  

O que se sabe é que uma unidade de 2x2m, em área desconhecida do sítio, foi 

aberta, chegando até 240 centímetros de profundidade. De uma amostra 30 cm acima da 

base da terra preta, que se iniciava diretamente sobre a rocha base granito-laterítica, 

obteve-se uma data de 2700 anos AP para uma cerâmica que Miller correlacionou à 

Subtradição Jatuarana, filiada à Tradição Polícroma da Amazônia (TPA), a mais antiga 

data que já havia sido encontrada para esse conjunto (1992: p. 224). 

 A Subtradição Jatuarana teria ocupado, assim: 

 

 O rio Madeira (água branca andina) até pouco acima das 

cachoeiras de jusante (Teotônio e Morrinhos), lagos e baixo 

curso de rios afluentes (águas transparentes preta, e claras), até 

onde ocorriam a tartaruga, o pirarucu e o peixe-boi. Nesses 

ambientes, a jusante das grandes cachoeiras, a apreensão de 
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proteína animal aquática (por caça, pesca e coleta), seja em 

biótopos de águas transparentes ou branca, é muito mais 

produtiva que a caça e coleta terrestres. A biomassa dos peixes e 

da tartaruga era muito maior, facilmente renovável e 

dificilmente exaurível. Nos sítios-habitação das Cachoeiras do 

Teotônio (RO-JP-01 e 03) e Santo Antonio (RO-JP-19), as terras 

pretas antropogênicas atingem até 680x440 m de área e até 2,40 

m de espessura. A diversidade dos tipos decorados é muito 

grande e engloba quase tudo que existe nessa microrregião, 

sugerindo que eles foram centros de convergência, recepção e 

aprimoramento de forma, técnicas e motivos plásticos e/ou 

policromos (MILLER, 1999: p. 336). 

  

 Estranhamente, Miller não cita a mancha de terra preta de 1100m x 300m no 

topo do platô, como outrora fizera (1978). Independente disso, em meio a todos aquelas 

fases e tradições elencadas por ele, como vimos no capítulo anterior vislumbra-se o sítio 

Teotônio como um receptáculo primário de influências exteriores que não poderiam se 

desenvolver localmente (i.e. complexificando-se, na visão de Miller), mesmo com a 

abundante fauna aquática disponível. Alterando algumas características cerâmicas, 

redistribuiria esses elementos em escala regional, perceptível pelo material cerâmico 

espalhado pelo rio Madeira e seus afluentes. 

  É esse panorama que explica por qual motivo ressurge o interesse do PALMA 

em reescavar o sítio. Antes de partir efetivamente para os métodos que utilizamos em 

campo, farei uma breve descrição dos resultados obtidos pela intervenção realizada pela 

empresa de arqueologia, responsável pelo laudo arqueológico durante a implantação da 

UHE Santo Antonio (SCIENTIA, 2009-2010). 

  

3.2 A construção da UHE Santo Antonio e a arqueologia de contrato 
 

Com a formalização do projeto para a construção da UHE Santo Antonio, 

pesquisas de arqueologia preventiva tiveram que ser realizadas ao longo da calha do rio 

Madeira. Alguns trabalhos resultaram desse processo, todos eles utilizados durante a 

contextualização arqueológica que fiz no capítulo anterior (SCIENTIA, 2011; TIZUKA, 

130 
 



2013; ZUZE, 2014; PESSOA, 2015; COSTA, 2016). No que toca o sítio Teotônio, duas 

contribuições advindas dessas pesquisas devem ser pontuadas.  

Por um lado, como a cota do reservatório da usina não atingiria boa parte do 

sítio Teotônio – a não ser a área onde a vila estava assentada, e a própria cachoeira, que 

era parte constituinte e fundamental para sua configuração – não foram realizadas etapas 

duradouras e intensivas no local. Assim, em 2009, os trabalhos de salvamento se 

concentraram na estrada vicinal de terra batida que dava acesso à cachoeira. Ao notarem 

duas vasilhas cerâmicas aflorando na estrada, os moradores contataram a equipe de 

arqueologia.  

Decorre daí a abertura de um setor de escavação de 2 m por 2,6 m, escavado em 

níveis artificias de 20 cm, chamado de ‘Setor Estrada’ pela equipe que realizou o 

trabalho (SCIENTIA, 2011). Nele, evidenciaram-se três vasilhas cerâmicas, depositadas 

em um pacote de terra preta de 60 cm de espessura, que continha mais fragmentos 

cerâmicos (tanto internos quanto externos às vasilhas), material lítico em quartzo e 

carvões. O sedimento terminava em uma crosta laterítica, que é o embasamento rochoso 

comum a todo o sítio (ZUSE, 2014: p. 145).  

Além da delimitação do sítio e dessa intervenção, a equipe da Scientia não 

realizou mais nenhuma escavação no sítio Teotônio. No entanto, é valida essa rápida 

descrição por conta das futuras comparações que farei tanto de contexto deposicional 

quanto das características cerâmicas identificadas nessas urnas (ZUSE, 2014: p. 316-

23). 

Por outro lado, a arqueologia de contrato foi responsável por gerar dados e 

interpretações mais regionais a respeito do alto rio Madeira (TIZUKA, 2013; ZUZE, 

2014; PESSOA, 2015; COSTA, 2016). Além das pesquisas de Eurico Miller (1992, 

1996) e do próprio PALMA (ALMEIDA, 2013), boa parte dos conjuntos tecnológicos 

cerâmicos identificados na área, como já foi esboçado no capítulo anterior, foi resultado 

dessas intervenções. Muito das recorrências e comparações com os quais se torna 

possível contextualizar e particularizar o Teotônio recorre desses trabalhos, seja pela 

composição estratigráfica do sítio, seja pelo material cerâmico neles encontrados 

(SCIENTIA, 2011; ALMEIDA, 2013; TIZUKA, 2013; ZUZE, 2014; PESSOA, 2015).  
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3.3 O PALMA no sítio Teotônio e os métodos de campo  
 

 Em algum momento no final de 2010, Fernando Almeida, ainda aluno de 

doutorado, deve ter ficado um tanto apreensivo. Passada a qualificação e com o fim do 

projeto temático do professor Eduardo Neves (2005), tanto o tempo quanto o dinheiro 

minguaram, tornando-se um problema.  

 Mas ainda havia mais uma coisa que o afligia: a cronologia a respeito da 

Tradição Polícroma da Amazônia (TPA) no alto rio Madeira, um de seus problemas 

básicos de pesquisa. Ainda não integrava o Arqueotrop, mas posso imaginar sua alegria, 

regada a muito guaraná zero (como não?), quando soube que o sítio Teotônio não seria 

escavado de maneira intensiva pela Scientia Consultoria, pelo fato de que o platô onde 

se encontra o sítio não seria diretamente impactado pela hidrelétrica, e mais ainda, pelo 

que as escavações realizadas por sua equipe indicavam. 

A existência de uma provável buffer zone entre as fozes do rio Jamari e do rio 

Candeias, ambos afluentes do rio Madeira (i.e. um vazio de sítio na área piloto de 

pesquisa); e a ausência de datas antigas para a TPA nos sítios até então pesquisados (ver 

mais em ALMEIDA, 2013: p. 188-206), certamente o inquietavam. Assim, a falta de 

tempo e dinheiro (o projeto temático acabou em 2010) para campos em locais pouco 

acessíveis e a data antiga para TPA obtida por Miller (1992), de 2700 anos AP, 

tornaram o sítio Teotônio o lugar preferido a ser retrabalhado. 

O acesso ao sítio Teotônio é simples e não carece de grandes esforços de 

deslocamento, com dias a fio no barco, por exemplo. Feita por automóvel e com 

infraestrutura no local, a logística das equipes de arqueologia é facilitada. Só que como 

nem tudo são flores, havia um detalhe: o sítio era (e ainda é) altamente impactado pela 

retirada ilegal de terra preta de índio (TPI); pela retificação do terreno; por 

terraplanagem e pela abertura de uma estrada que corta o sítio (Figura 23), ligando a 

vila até a BR 364; o que tinha, em um momento anterior, desencorajado tanto o 

professor Eduardo Neves quanto Fernando a nele se deterem.    
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Figura 23 Vista da estrada que chegava até a cachoeira e antiga Vila do Teotônio. Guilherme Mongeló, 2013. 

 

 Mas pelas corriqueiras conversas que existiam entre os colegas de doutorado 

alto-madeirenses, Fernando Almeida e Silvana Zuse, despontou outro incentivo para a 

decisão de se voltar a escavar o Teotônio. Após a breve etapa de campo da Scientia 

Consultoria, Silvana Zuse informou que havia uma provável presença de material não 

atrelado à TPA, convencendo, de vez, Fernando Almeida a reescavar esse sítio. Para 

Almeida (2013: p. 190) abriu-se a possibilidade de Miller (1992) ter datado uma 

cerâmica proveniente de uma ocupação anterior a Jatuarana, interpretando-a como 

pertencente à TPA – o que explicaria a ausência de datas antigas nos demais sítios. 

Voltarei a isso em momento oportuno.  

 Os procedimentos e métodos de escavação empregados pelo PALMA nessa 

primeira etapa, em 2011, foram repetidos, por conta de coerência, em todas as demais. 

Esse método já vem sendo usado, descrito e aprimorado, desde 1995, pelo Projeto 

Amazônia Central, coordenado pelo professor Eduardo Neves (i.e. 2000, 2012), e até 

agora, parece se adequar muito bem para os contextos arqueológicos amazônicos (i.e. 

sítios a céu aberto com grande quantidade de material arqueológico em terra preta). 
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A partir de um ponto aleatório, no caso do Teotônio, um marco do INCRA (20L 

383214 9019992 - WGS84), cria-se um sistema de coordenadas cartesianas, ou seja, um 

eixo x e um eixo y, utilizando-se nível topográfico. Esse ponto recebeu o nome de 

N10000E10000 e partir dele todos os demais pontos se referenciam. Dessas linhas 

axiais iniciais, derivam-se linhas paralelas, que formam o restante das linhas do grid. A 

cada vinte metros de distância, de acordo com o grid e em direção aos quatro pontos 

cardiais, plotam-se tradagens, que são nomeadas de acordo com sua posição em relação 

à tradagem N10000E10000. Assim, ao se caminhar para o norte, soma-se a quantidade 

de metros percorridos, ao sul, subtrai-se. O mesmo procedimento vale para o eixo leste 

e oeste. Para leste (E da inicial, em inglês, east) soma-se, e a oeste, subtrai-se.  

As tradagens são escavadas com cavadeira articulada (mais conhecida como 

boca de lobo) de 20 em 20 centímetros, até atingirem 1 metro de profundidade ou o 

embasamento rochoso. Através desse método, é possível obter informações tanto 

estratigráficas quanto de dispersão de material por nível, obtendo, dessa forma, um 

controle tanto horizontal quanto vertical do sítio arqueológico. As tradagens são 

registradas tanto em fichas quanto em croquis esquemáticos, anotando-se a quantidade 

de artefatos em cada nível, assim como textura e cor de solo, de acordo com a tabela de 

cor de solo Munsell. 

A partir desse plano cartesiano também é possível dividir o sítio em quadras de 

1m², respeitando o mesmo critério de nomeação, a não ser pela particularidade de que 

esse código sempre se refere ao vértice sudeste da quadra. Unidades básicas, essas 

quadras são escavadas com o uso de colher de pedreiro e/ou ferro de cova, em níveis 

artificiais de 10 centímetros, até atingir camadas estéreis ou o substrato rochoso (Idem; 

ALMEIDA, 2013; MONGELÓ, 2015).  

Todo o sedimento, tanto das tradagens, quanto das unidades, são peneirados em 

malha de 6mm (NEVES, 2012). O material é coletado em sacos plásticos de acordo 

com a tradagem ou unidade de origem, mas também em relação ao nível estratigráfico 

artificial a que pertence. A esse conjunto é dado um número de proveniência (PN), 

invariável e único para cada um desses contextos específicos, resumindo boa parte das 

informações (posição horizontal e vertical da peça no sítio) através de um só número – 

que por sua vez é anotado em uma ficha a parte com todas as informações a ele 

associadas. Nesses sacos são escritos o nome do projeto, o sítio, a unidade de escavação 

ou tradagem, o nível, o PN e o tipo de material coletado. Para garantir que as 

informações não se percam, uma etiqueta de papel replicando todas as informações 
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citadas é preenchida a lápis (para não borrar) e colocada em um pequeno saco zip, que 

por sua vez é inserido dentro do saco contendo o material coletado10 (ALMEIDA, 

2013).  

Também foram realizadas, sobretudo nas áreas mais impactadas do sítio, onde o 

controle sistemático é menos relevante, coletas assistemáticas de superfície, também 

chamadas de uncontrolled grab bag approach (ZEIDLER, 1995: p. 13 apud 

ALMEIDA, 2013: p. 148), tanto para material cerâmico quanto lítico. O objetivo desse 

tipo de coleta é aumentar a amostra de elementos diagnósticos, colaborando 

qualitativamente para a compreensão dos conjuntos identificados pelas análises.  

Em todas as cinco etapas de campo realizadas pelo PALMA no sítio Teotônio 

foi repetido esse protocolo11. Em cada uma delas havia, como deveria ser, uma pergunta 

norteadora. Como os resultados das escavações alteravam nossa compreensão a respeito 

do sítio, já se aludiam novas perguntas para as próximas etapas. Apresentar assim, de 

uma só vez, todos os resultados sem esse panorama histórico pode prejudicar a 

compreensão de como e por qual motivo seguimos esse ou aquele caminho. Optarei por 

um relato histórico para detalhar a aplicação do método e os resultados dele derivado 

em cada uma das etapas de campo, compondo, por fim, a perspectiva atual que se 

vislumbra a respeito do sítio Teotônio e de sua configuração arqueológica e 

estratigráfica.  

Resta um apontamento. A compreensão do sítio Teotônio envolve, sem nenhuma 

dúvida, um esforço coletivo de várias pessoas, não só daquelas que efetivamente o 

estudam de maneira mais detalhada (FÉLIX, 2012; ALMEIDA, 2013; MONGELÓ, 

2015; WATLING, 2016; MOURA; 2016), mas de todas as pessoas, colaboradoras e 

colegas, que já participaram de alguma etapa de escavação ou da curadoria e estudo do 

material proveniente das intervenções do PALMA.  

 

 

10 A instituição de guarda responsável pelo acervo é o Museu de Arqueologia e Etnologia da 
Universidade de São Paulo (com exceção do material proveniente das tradagens realizadas em 2013 e das 
unidades N9761E10195, N9761E10198 e N9761E10200, que se encontram na reserva técnica da UNIR), 
cuja documentação posterior às análises e armazenamento foram feitas de acordo com as normas 
estabelecidas pelo IPHAN e pelo próprio MAE/USP. E também há o material na reserva técnica da 
Scientia Consultoria.  
11 A metodologia de campo foi, no entanto, sendo ajustada de acordo com o contexto e a conjuntura, mas 
não alteraram significativamente a proposta metodológica, tornando-a incoerente. Situações em que 
ocorreram tais mudanças serão descritas caso a caso.  
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3.4 As intervenções do PALMA  
 

Nesse item, abordarei de maneira mais sistemática cada uma das cinco etapas de 

campo realizadas no sítio Teotônio. Já vale ressaltar que as tradagens foram realizadas 

somente em duas etapas. As primeiras ocorreram na intervenção de 2011, tendo em 

vista o doutorado de Almeida (2013) e a outra na etapa de julho de 2013, a fim de 

complementá-las, suprindo de dados as perguntas envolvendo o mestrado de Guilherme 

Mongeló (2015).  

Isso alude à outra questão. Muitas dessas intervenções (e também o material 

delas provenientes) já foram bem descritos nos trabalhos que a partir delas se 

embasaram. Apesar de apresentá-las, não vejo motivo para retomá-las detalhadamente. 

Principalmente aquelas compostas exclusivamente por material lítico, pois isso já foi 

competentemente realizado por Guilherme Mongeló em seu mestrado (2015) e foge ao 

escopo da minha proposta.   

 

3.4.1 O PALMA debuta no sítio Teotônio: a etapa de julho/agosto de 2011 

 

 Nessa primeira etapa, houve uma pergunta base que perpassou as intervenções: 

em um local tão impactado, como dar conta do processo deposicional do sítio? A 

principal medida adotada foi buscar as áreas menos alteradas (diferentes daquelas vistas 

na Figura 24), a fim de se ter uma estratigrafia e cronologia mais controlada. 
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Figura 24 Área impactada pela retirada ilegal de terra preta. Fernando Almeida, 2011. 

 
 Nesse sentido, a equipe do PALMA, na etapa entre julho e agosto de 2011, 

concentrou-se, sobretudo, na identificação dessas áreas menos impactadas. O objetivo 

não era fazer uma delimitação completa do sítio, mas obter um controle a respeito da 

configuração arqueológica do Teotônio, a fim de inseri-lo no debate a respeito da TPA 

no alto rio Madeira: haveria um conjunto cerâmico mais antigo que o policromo? 

Quanto à delimitação mais refinada, esta seria deixada para um momento futuro. 

 Para se obter as informações cronológicas desejadas, mas sem gerar um excesso 

de material, dois métodos foram empregados. O primeiro constitui-se nas já citadas 

tradagens, organizadas no grid por uma malha de vinte metros de distância uma para a 

outra, na procura de um quinhão menos impactado – para orientar a escolha de onde 

realizar as unidades básicas de escavação; o segundo pautou-se pela identificação de 

áreas em que fosse viável a realização de limpezas de perfis, tornando-se, sem grandes 

ônus, observar a estratigrafia (ALMEIDA, 2013: p. 193). Por isso, um caminhamento 

para prospectar tais áreas foi realizado (Figura 25). 

 Não bastassem as alterações contemporâneas no sítio, houve outro detalhe que 

atravancou a realização de tradagens em algumas áreas. À época, o sítio Teotônio era 

dividido em três diferentes propriedades. Somente a permissão da família do senhor 

Paulinho ‘Doido’ foi conseguida rapidamente, liberando o trabalho da equipe em sua 

chácara. O contato e aceite tardio do senhor Paulão e do senhor Márcio, proprietários da 
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porção oeste e leste do sítio, respectivamente, não permitiu uma prospecção intensiva. 

No terreno do senhor Paulão havia uma particularidade importante: conforme relato de 

um dos antigos moradores da vila, aquela tinha sido a única área que não sofrera ação 

de maquinário, o que era de certa forma visível pela mata secundária e densa capoeira 

existentes. 

 

 
Figura 25 Mapa esquemático, de 2011, com a delimitação aproximada da área prospectada e do perfil com 

sedimento escuro (Fonte: Google Earth, modificado). 
 

 Outro dado relevante é que cerca de 1 km a sudeste do sítio, local próximo da 

construção da Nova Vila de Teotônio, foi identificada uma área com uma mancha de 

sedimento escuro (PUGLIESE, com. pessoal apud ALMEIDA, 2013: p. 191), onde 

intervenções foram realizadas pela Scientia, mas nenhum artefato lítico ou cerâmico foi 

identificado (Figura 25). Conforme sugere Almeida (Idem: p. 192), com base na 

bibliografia específica (PETERSEN et al, 2001; NEVES et al, 2003; KÄMPF & KERN, 

2005; GRAHAM, 2006), é bem provável que se trate de uma área de roça de uma ou 

mais ocupações humanas no Teotônio, algo que Jennifer Watling também está de 

acordo (2018). 

Diante de todo esse cenário, 57 tradagens foram realizadas nessa etapa de campo 

(Figura 26), coletando um total de 3845 fragmentos cerâmicos (ALMEIDA: p. 194). 
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Percebeu-se, a partir dessas tradagens, que uma camada laterítica era a matriz e base 

rochosa do sítio.  Ora esses afloramentos de rocha laterítica, que por vezes eram 

desagregados, apareciam de maneira mais superficial, sobretudo na área norte e 

nordeste do sítio, ora – principalmente a leste e a sul – sua profundidade variava, sendo 

que algumas vezes não foi alcançada pela sondagem. Notou-se ainda que o material 

cerâmico estava muito fragmentado.   

Há de se relembrar que há áreas muito impactadas por ação antrópica moderna. 

Essas ações se fazem visíveis também pelas tradagens, seja pela profundidade atingida 

ou pela quantidade de material coletado. Um ponto relevante é que na estrada vicinal 

que corta o sítio até a cachoeira, por conta da escavação das urnas pela Scientia, 

vislumbrou-se a ocorrência de material (sobretudo lítico), de até um metro de 

profundidade, sugerindo que se tratava de uma área relativamente bem preservada, 

como se tivesse sido ‘selada’ pela abertura da estrada (MONGELÓ, 2015). 

Próxima a essa mesma estrada vicinal, foi realizada uma limpeza de perfil em 

uma área de barranco. O perfil N10045E9986 apresentou as seguintes camadas 

estratigráficas: a camada (I) era estéril arqueologicamente, sendo formada por grandes 

blocos de laterita; (II) era uma camada de transição, com material arqueológico e 

sedimento cinza-escuro, com 50 cm de espessura, aproximadamente; (III) camada 

arqueológica, com terra preta e material cerâmico aparentemente não revirado, com 

cerca de 40 cm de espessura; a camada (IV) era de transição; enquanto a última camada, 

a (V), ia da superfície até, aproximadamente, 20 cm de profundidade, e possuía material 

arqueológico revirado e radículas, em solo com coloração marrom-acinzentada. Notou-

se, durante a limpeza do perfil, uma diferenciação entre o material cerâmico das 

camadas (II) e (III), esta com material TPA e aquela com o material teoricamente mais 

antigo. 
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Figura 26 Mapa do sítio Teotônio com tradagens realizadas em 2011 e plano altimétrico estimado (ALMEIDA, 2013). 
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Aproveitando-se de uma obra para implantação de uma piscina, no terreno do 

senhor Márcio, na porção sudeste do sítio, alguns resultados restritos foram gerados. De 

um perfil de 5m de comprimento feito com trator, evidentemente não alinhado com os 

pontos cardeais, chamado pela equipe PALMA de Perfil A, foi realizado um croqui 

esquemático e coletado de forma semi-sistemática (sem nível) material cerâmico 

(aproximadamente 360 fragmentos). Pelo perfil via-se que se tratava de uma área com 

camadas sedimentares reviradas, onde a terra preta se misturava com o latossolo 

amarelo-alaranjado. Diante disso que não foi feito um registro acurado (ver mais em 

ALMEIDA, 2013: p. 199). 

Muito mais relevantes, em termos analíticos, são as unidades de escavações 

realizadas nessa etapa. Três unidades foram escavadas: todas com o intuito de responder 

ao problema proposto sobre a possível existência de material cerâmico mais antigo do 

que aquele associado à TPA.  

A unidade N9979E10041 foi escavada devido ao resultado da tradagem 

próxima (N9980E10040), em que se identificou a presença de material menos 

fragmentado que as demais. As camadas estratigráficas identificadas foram: (I) camada 

estéril de laterita com início aos 50 cm de profundidade; (II) uma camada de transição 

entre a terra preta de índio e a laterita, entre 30 e 50 cm de profundidade; (III) a camada 

arqueológica propriamente dita, entre 30 e 10 cm, com cerâmica, lítico e carvões em 

terra preta e, por fim (IV), com início aos 10 cm até a superfície, uma camada de 

sedimento escuro com material arqueológico revirado. Entretanto, o material cerâmico, 

como era esperado, não estava mais bem preservado (Idem: p. 197).  

A unidade N10000E9902, localizada na porção oeste do sítio (liberada para 

intervenções arqueológicas no final da etapa de campo), foi consequência de uma única 

‘linha’ de tradagem, com 120 metros, realizada nessa área. Além da tardia liberação, a 

densa vegetação de capoeira, cuja poda é bem mais custosa, dificultou mais 

intervenções no local. Das seis tradagens realizadas, a que apresentou maior quantidade 

de fragmentos cerâmicos e terra preta mais profunda (N10000E9900) levou a abertura 

da unidade em questão (Idem: p. 199).   

Pela estratigrafia observou-se: (I) camada estéril, formada por lateritas 

desarticuladas entre 70 e 90 cm de profundidade; (II) camada de cerca de 10 cm de 

espessura, com material arqueológico, lítico principalmente, em sedimento escuro; (III) 

camada também arqueológica, em terra preta, entre 60 e 20 cm aproximadamente, com 

grande densidade de material cerâmico e bem menor quantidade de material lítico e (IV) 
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a camada que atinge a superfície, também composta por terra preta e material cerâmico, 

mas com muita presença de raízes e radículas. Nessa unidade foi realizada uma coluna 

de sedimento para estudos posteriores em arqueobotânica e composição química do solo 

(FÉLIX, 2012). Em termos de perspectivas futuras, essa unidade foi de suma 

importância, pois veio ao encontro do que disse seu Isaias, um antigo (e ainda) morador 

da Vila: a porção oeste era a que menos sofrera impacto por maquinário, estando – 

deduzia-se – arqueologicamente mais preservada (Idem). 

Por fim, foi aberta a unidade N10001E10003, bem próxima ao marco ‘zero’ 

referencial do sítio. Ela foi escavada devido ao resultado proveniente da tradagem 

N10000E10000. Nela, a sondagem foi até os 140 cm de profundidade, sem chegar ao 

encontro dos blocos de laterita. Quanto à presença de material arqueológico, após os 

três primeiros níveis com material e uma interrupção no nível 60-80 cm, voltou a 

aparecer material no nível 80-100 cm. Um forte indicativo de que poderia ser um 

contexto com a cerâmica mais antiga que se procurava.  

A unidade teve 205 cm de profundidade. Ela chama a atenção pela presença de 

uma feição (F1, situada no perfil leste), uma mancha de terra preta com micro lascas 

líticas que se inicia aos 110 cm, adentrado ao latossolo estéril até os 200 cm de 

profundidade. Pelo contexto, pode ser considerado um evento único – escavada à parte 

em um momento determinado. Por estar escorada na laterita, sugeriu-se que se tratava 

de um local para a colocação de um poste ou mastro (ALMEIDA, 2013: p. 202). 

Cinco camadas foram identificadas: (I) camada estéril de 5 cm de espessura, 

formada por blocos desarticulados de laterita e latossolo; (II) uma camada entre 200 e 

190 cm de profundidade, com sedimento escuro, possivelmente ligada à Feição 1, por se 

encontrar na base desta; (III) camada entre 190 e 100 cm, formada por sedimento 

amarelado, onde foi encontrado material lítico em pequena quantidade e diminutos 

fragmentos cerâmicos (menores que 1 cm). A camada (IV), entre 100 e 20 cm, possuía 

terra preta. Havia, predominantemente, na base dessa camada, lascas de quartzo hialino 

(a cerâmica era quase ausente), enquanto nos níveis superiores dessa camada observou-

se a presença de material cerâmico policrômico e pouco material lítico. Por fim, na 

camada (V), dos 20 cm de profundidade até a superfície, era visível uma camada de 

terra preta com material cerâmico revirado, em posições verticais e transversais (Idem: 

p. 203).  

Essa etapa de campo encerrou-se então, com algumas questões em aberto, 

mesmo não levando ainda em consideração a análise do material cerâmico (que será 
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discutida no capítulo seguinte). A porção oeste era a área realmente mais preservada, já 

que apenas uma linha de tradagens foi feita ali? Só novas intervenções confirmariam ou 

não essa hipótese. Havia realmente a presença de uma camada predominantemente lítica 

em terra preta, como já havia proposto Miller (1992)?   

 

3.4.2 O segundo ato  

 

No inverno amazônico, em que as chuvas são constantes, o PALMA realizou seu 

segundo ato no sítio Teotônio. Passado dois anos da primeira escavação, já com 

Fernando Almeida nas vésperas de entregar seu doutorado e Guilherme Mongeló dando 

o pontapé inicial ao seu mestrado, voltou-se a campo. Na mente, as perguntas que 

ficaram a ser respondidas.  

Em parceria com os docentes do Departamento de Arqueologia da UNIR, entre 

16 e 28 de fevereiro de 2013, organizou-se essa etapa como um sítio escola para os 

discentes de graduação. Por falta de tempo e recursos financeiros, adiou-se a 

delimitação do sítio. Duas outras intervenções, no entanto, foram realizadas a fim de se 

averiguar as questões postas pela etapa anterior. 

Aproveitando-se dos já citados barrancos resultantes da construção da estrada 

vicinal que corta o Teotônio, e no intuito de se compreender melhor as camadas 

estratigráficas do sítio, decidiu-se retificar um desses cortes de barrando de acordo com 

o grid. Foi empregada nessa atividade uma pá mecânica. O uso de maquinário pesado 

na Arqueologia já não é algo incomum e tem mesmo alguns casos bem conhecidos na 

Amazônia (e.g. SALDANHA & CABRAL, 2012; SILVA, M. 2016). 

O uso da pá mecânica permitiu a rápida retificação do perfil com base na linha 

E9987, retirando de modo controlado e monitorado o excesso de sedimento acumulado 

ao longo dos anos entre a estrada e o barranco. O resultado final desse método gerou o 

perfil leste da linha E9987, com 15 m de comprimento, e a coleta de material 

arqueológico e de carvões para datações. Em termos de resultado viu-se que quatro 

camadas se distinguiam no perfil, sendo somente as duas intermediárias, entre a base e a 

superficial, arqueológicas. O material identificado era, sobretudo, cerâmico, associado à 

terra preta que variava de coloração de acordo com a profundidade (Ver mais em 

MONGELÓ, 2015: p. 88-93).   

As unidades N10004E10004, N10004E10003, N10003E10004 e 

N10003E10003 foram abertas contiguamente, formando um 2x2 m (Figura 27). O 
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objetivo era se entender melhor o contexto delineado através da unidade 

N10001E10003, realizada na etapa anterior. Obtendo uma superfície ampliada, seria 

possível uma melhor compreensão da estratigrafia e dos diferentes componentes 

culturais presentes nas camadas de terra preta, ora majoritariamente com líticos lascados 

(camada V) e ora com predominância de cerâmica arqueológica (camada IV). Por conta 

das intempéries do inverno amazônico, nem todas as unidades foram escavadas até a 

rocha base. Somente as quadrículas N10003E10004 e N10003E10003 atingiram os 

níveis estéreis. O material lítico lascado em terra preta dessas unidades remetiam à fase 

Massangana postulada por Miller (1992), que foi estudada detalhadamente no mestrado 

de Guilherme Mongeló (2015).  
 

 

 
Figura 27 Perfil sul das unidades N10003E10003 e N10003E10004 (MONGELÓ, 2015). 

 

O que se delineou a partir dessas unidades foi que, apesar de distar apenas um 

metro da unidade N10001E10003, havia uma estratigrafia distinta. Mas se percebe 

também que a constituição das camadas arqueológicas é similar entre as unidades 

N10003E10003 e N10003E10004. A base é composta por uma camada de laterita, 

sendo algumas desagregadas; em seguida há uma camada de terra preta com 

predominância de material lítico lascado e quase ausência de cerâmica; uma camada de 
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terra preta com cerâmica bem fragmentada (Gráfico 1) e, finalmente, uma fina camada 

antrópica moderna (Idem). 

 

  

  
Gráfico 1 Quantificação cerâmica das unidades N10003E10003, N10003E10004, N10004E10004 e 

N10004E10003. 
 

 Percebe-se, através dos gráficos das unidades que há uma dispersão 

relativamente padronizada, alterando, no entanto, a densidade de material cerâmico em 

cada uma delas, com maior quantidade na N10003E10003, N10003E10004 e 

N10004E10003. Os níveis inferiores o material lítico seria o predominante. 

Através desses contextos observados durante essa etapa de campo, três 

apontamentos puderam ser postos. O primeiro é a existência de uma camada 

arqueológica composta por terra preta e lítica lascados, nomeada por fase Massangana 

(MILLER, 1992): assim, uma ocupação não produtora de cerâmica, mas com indícios 

de sedentarismo (i.e. terra preta), ocorreu nas margens da cachoeira.  O segundo é a 

presença de uma camada laterítica formando a base rochosa da área, notando-se, de 

forma esparsa, algumas delas rochas desagregadas e/ou friáveis. Isso nos leva a crer que 

esse solo laterítico foi a base na qual as primeiras ocupações humanas se assentaram. 

Por fim, algo que se tornou uma sina a cada intervenção no sítio Teotônio: a 

heterogeneidade das camadas de ocupação, pois cada área do sítio parece possuir – seja 

pelo uso do espaço ou pelas ações humanas modernas – uma história diferente, 

particular, que precisa ser reencaixada em uma rede de eventos.  
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3.4.3 O sítio escola no Teotônio  

 

 Durante 23 dias, uma equipe com 34 pessoas realizou diversas atividades a fim 

de melhor responder as questões levantadas pelas outras etapas de campo. Em estágio 

supervisionado em trabalho de campo coordenado pelo professor Carlos Zimpel, 23 

alunos da primeira turma de Arqueologia do DARQ/UNIR participaram do segundo 

sítio escola no Teotônio, acompanhados ainda pelos professores Silvana Zuse e Eduardo 

Bespalez. Além deles, mais sete membros do PALMA e/ou do Arqueotrop vindos de 

São Paulo e a pesquisadora Michelle Tizuka incorporaram-se ao grupo. 

 O caráter pedagógico ligado aos sítios escolas propiciou uma ampliação das 

atividades propostas pela parceria entre os docentes do DARQ e pelos pesquisadores do 

PALMA. As intervenções realizadas conciliaram a atuação em diversas frentes dos 

alunos (inclusive desse que vos escreve, na época, estagiário do Arqueotrop) e a 

necessidade de se gerar dados para a continuidade da pesquisa no sítio. Diante disso, 

cinco tarefas principais foram eleitas: (a) terminar a delimitação do sítio, através das 

tradagens, o que implicava a abertura de picadas em áreas com capoeira densa, para se 

colocar a malha de sondagem (Figuras 28 e 29); (b) a identificação de áreas mais 

preservadas, tanto nos contextos cerâmicos, como aqueles com predominância de 

artefatos líticos lascados, para abertura de mais unidades de escavação; (c) retirada de 

dois vasos identificados na superfície da estrada vicinal que corta o sítio; (d) 

caminhamento e coleta assistemática de material diagnóstico, lítico e cerâmico, em 

superfície e, por fim, (e) a realização da topografia com Estação Total.  
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Figura 28 Realização de tradagem. Guilherme Mongeló, 2013 
Figura 29 Trecho de abertura de picada em capoeira. Fernando Almeida, 2013. 
 

 Como os resultados da atividade (a) influenciavam diretamente a feitura de (b), 

as conclusões advindas das tradagens eram analisadas diariamente a fim de se pensar 

estratégias e áreas para a alocação das unidades de escavação. Conforme as tradagens 

indicavam a presença de contextos de interesse para a pesquisa, as quadrículas eram 

iniciadas. Ao total, mais 104 tradagens foram feitas, findando assim a delimitação do 

sítio. Incluindo as tradagens realizadas em 2011, 161 tradagens foram realizadas (Figura 

30) (Cortesia de Guilherme Mongeló).  
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Figura 30 Mapa esquemático com localização de todas tradagens e unidades realizadas no sítio Teotônio na etapa de junho e julho de 2013 (Cortesia G. MONGELÓ). 
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De um lado, a configuração espacial do sítio, através da análise das tradagens, 

reforçou a impressão obtida na etapa anterior a respeito da não homogeneidade das 

camadas arqueológicas. Uma das maneiras de se visualizar essa configuração se dá 

pela correlação entre as diferentes colorações de solo (de acordo com a escala 

Munsell) e a profundidade dos mesmos, bem como os diferentes níveis – nas 

diferentes áreas – em que se notam camadas estéreis arqueologicamente ou a presença 

de afloramento rochoso laterítico.  

Por outro, terminadas as tradagens, pôde-se também notar a dispersão e 

densidade do material cerâmico e lítico pelo sítio (Figuras 31 e 32). De pronto, chama a 

atenção de que há, pelo menos, três áreas de concentração lítica, enquanto para a 

cerâmica há evidentemente apenas uma, na porção oeste do sítio, como já se suspeitava, 

graças à informação dada pelos moradores. Além disso, não há concomitância entre 

áreas de concentração de material lítico e cerâmico. De fato, em nenhuma área do sítio 

elas parecem estar sobrepostas.  

O que fica para ser respondido em capítulos seguintes é quais são os fatores (i.e. 

naturais, antrópicos?) que geraram tal gramática deposicional, por quais parâmetros 

devemos observar a atual configuração do registro arqueológico. Adianto que somente 

através de uma correlação entre essa espacialidade, o resultado das escavações 

sistemáticas das unidades e dispersão entre os diferentes conjuntos cerâmicos é que será 

possível responder essa questão.  

 

 
Figura 31 Mapa de distribuição e densidade de material cerâmico de lítico (MONGELÓ, 2015). 
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Conforme já foi dito, o campo de fevereiro de 2013 ainda deixou algumas 

questões a serem respondidas. Basicamente, a cada um desses problemas específicos, 

tendo em mente a configuração espacial de dispersão do material arqueológico, foi 

proposta a realização de uma unidade de escavação. Ao todo, cinco intervenções foram 

feitas.  

Duas delas tinham um caráter mais pontual, cujo intuito era se retirar os 

possíveis vasos enterrados, vistos por conta de seu bordo que despontava na superfície 

da estrada. As demais unidades foram alocadas segundo os seguintes critérios: uma pela 

concentração e profundidade de material cerâmico (Figura 31), outra pelo adensamento 

de material lítico nos níveis mais profundos da tradagem próxima e por fim uma área 

que aparentava possuir ambos os contextos mais bem preservados.  
 

 
Figura 32 Mapa de distribuição e densidade de material cerâmico (MONGELÓ, 2015). 

 

 A unidade N9920E9940 foi plotada em decorrência de uma tradagem 

que sugeria a existência de grande quantidade de fragmentos cerâmicos nas camadas 

superficiais e um provável contexto lítico sem cerâmica em camadas mais profundas. 
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Além disso, essa área não havia recebido intervenções e possuía uma densa mata de 

capoeira, o que indicava um contexto menos perturbado contemporaneamente. 

Em termos de resultado, confirmou-se parte daquilo percebido durante a 

tradagem. Os trinta primeiros centímetros possuíam uma alta densidade de material 

cerâmico, escasseando a partir desse nível (Gráfico 2). Mesmo assim não se pode 

confirmar a existência de um contexto pré-cerâmico nessa unidade, apesar de se notar a 

presença de líticos lascados misturados a pequenos e desagregados seixos lateríticos e 

solo de cor mais amarelada, até a base da unidade, aos 110 cm de profundidade. 
 

 
Gráfico 2 Quantificação cerâmica N9920E9940 

   

A unidade N10041E9824 também foi realizada em área de densa mata de 

capoeira, quase no limite oeste do sítio, bem próximo ao barranco que chega às margens 

do rio Madeira. O principal motivo de se realizar uma intervenção nesse local foi o 

indício, mediante tradagem, de que existia um contexto pré-cerâmico em solo antrópico 

em níveis mais profundos. Nos primeiros quatro níveis havia presença de material 

cerâmico, mas em pouca quantidade (não mais que 60 fragmentos em cada um). No 

nível 40-50 cm houve uma inversão, passando a haver uma predominância de 

fragmentos líticos. O nível 50-60 cm é o último com presença de material cerâmico 

(Gráfico 3). A unidade encerrou-se aos 100 cm de profundidade e nos últimos níveis era 

marcante a presença de rochas de laterita friáveis de tamanho pequeno e mediano. 

151 
 



 
Gráfico 3 Quantificação cerâmica N10041E9824 

 
A unidade N9947E10005 foi colocada sobre uma das bordas dos vasos 

cerâmicas que afloravam na estrada. O objetivo principal da intervenção não era 

somente evitar maiores danos à provável vasilha, mas também coletar uma amostra de 

vaso inteiro, permitindo uma reconstituição morfológica confiável. Devido à alta 

compactação do solo, a unidade teve que ser escavada com ferro de cova e picareta. O 

método escolhido para retirada da vasilha era evidenciá-la através de um pedestal e 

posteriormente tirá-la em bloco, que seria escavado em laboratório. 

 No entanto, aos 30 cm o solo antrópico terminou, com a unidade atingindo a 

rocha laterítica, impedindo a retirada em bloco. Diante disso, optou-se por desmontar 

controladamente a vasilha no local, recolhendo, de 10 em 10 cm, o sedimento em seu 

interior (Figura 33). O que se interpretou ao fim da coleta de sedimento é que a vasilha 

não foi depositada após sua fabricação. Ao contrário, ela foi construída sobre uma 

protuberância existente na rocha laterítica (que parece ser corroborado pela ausência de 

alisamento na face interna) e queimada nesse mesmo local (Figura 34). Diante da 

presença de muitos carvões e pequeninos fragmentos ósseos, torna-se possível inferir 

que se tratava de uma estrutura funerária (MONGELÓ, 2015: p. 102-4). A presença de 

cerâmica não relacionada à vasilha é muito diminuta. 
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Figura 33 Vaso da unidade N9947E10005. Foto Guilherme Mongeló, 2013. 
Figura 34 Protuberância laterítica na qual o vaso foi construído. Foto Guilherme Mongeló, 2013. 

 
No outro contexto em que um bordo cerâmico aflorava na estrada, plotou-se a 

unidade N9882E10022. O mesmo método proposto para o outro caso foi repetido nesse 

contexto. O vaso cerâmico foi retirado em bloco, após ser deixado em pedestal, aos 40 

cm de profundidade. Algo relevante que se notou foi a grande presença de líticos 

lascados de quartzo desde os primeiros níveis de escavação, junto com alguns poucos 

fragmentos cerâmicos. Isso permitiu inferir que talvez o vaso se trate de uma ação de 

algum grupo ceramista que o depositou nesse contexto pré-cerâmico, sendo os níveis 

superiores, cerâmicos, removidos pela construção da estrada (MONGELÓ, 2015: p. 

105).  

A presença de líticos lascados continuou durante todo o restante da escavação, 

havendo uma pequena diminuição nos níveis finais, ao mesmo tempo em que a 

coloração do sedimento se alterava, não sendo mais um solo escuro Munsell, mas 

passando para um tom mais amarelado – o que sugere a existência de outra ocupação, 

muito provavelmente pretérita a esta. A escavação se encerrou aos 145 cm de 

profundidade, com a presença de rocha laterítica em toda a base. Vale ressaltar que aos 

100 cm de profundidade, na transição entre a terra preta e o que parece ser o latossolo, 

foi evidenciado um conglomerado de grandes carvões e terra queimada, que se cogita 

ser uma estrutura de combustão. Essa estrutura foi datada em 6500 anos AP, sendo 

encarada como a base dessa camada de terra preta com lítico lascado (fase Massangana) 

(Idem: p. 109).  

 Se o contexto anterior foi de suma importância para o desenvolvimento do 

mestrado de Guilherme Mongeló, o mesmo se pode dizer da unidade N10041E9955 

para o meu caso. Ao revermos a figura 31, como já destaquei, nota-se uma grande 
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concentração cerâmica na área em que essa unidade foi escavada. Pelas tradagens havia-

se notado que essa porção do sítio, com aproximadamente 60 m², possuía material 

cerâmico em grande quantidade e pouco fragmentado em todos os níveis (Idem).  

 Miller (1992) relatou que quando escavou o sítio Teotônio, no final dos anos 

1970, evidenciou uma camada de 2 m de terra preta sem interrupção de material. Como 

em nenhuma das outras etapas se encontrou um contexto com essas características, logo 

se decidiu fazer uma intervenção nessa área (Figura 35). Além disso, a grande presença 

de material cerâmico poderia testar a hipótese proposta por Fernando Almeida em seu 

doutorado (2013), de que havia uma cerâmica distinta e mais antiga do que aquela 

associada à Tradição Polícroma da Amazônia.  

  

 
Figura 35 Vista geral e quadrícula delimitada da unidade N10041E9955. Foto Fernando Almeida, 2013. 

 

 Conforme esperado, esse contexto era realmente mais preservado do que os 

demais. A unidade atingiu a rocha laterítica aos 300 cm de profundidade (Figura 36). 

Quanto ao material arqueológico, ocorre presença predominante de cerâmica até os 240 

cm de profundidade (Gráfico 4), com pelo menos três concentrações com diferentes 

densidades. Houve sutis variações na coloração do sedimento na estratigrafia, mas 

sempre se manteve como terra preta Munsell. Os níveis 250 até os 290 cm foram 
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arqueologicamente estéreis, apesar do sedimento antrópico, e com presença esparsa de 

medianos blocos de laterita. 

 Uma primeira hipótese interpretativa sobre tamanha concentração de cerâmica e 

terra preta era que se tratava de um montículo de grandes proporções, como ocorre na 

Amazônia Central. Entretanto, como a topografia mostra (Figura 36), essa área do sítio 

se encontra na mesma altitude do que o restante do platô, a priori, inviabilizando essa 

hipótese (KATER, 2014; MONGELÓ, 2015; KATER, ALMEIDA & ZUSE, 2015). 

 Mais uma vez, repetiu-se a impressão de que não há em uma área sequer do sítio 

com a estratigrafia ‘completa’, afinal, ali não foram identificadas as ocupações pré-

cerâmicas. Inferiu-se, a princípio, que a heterogeneidade das camadas estratigráficas 

deve ser correlata as diversas e múltiplas (re)ocupações no sítio Teotônio, inclusive, 

remodelando-as de acordo com critérios próprios. Ainda, confirmou-se que há, 

certamente, outros conjuntos tipológicos cerâmicos distintos da TPA, como proposto 

por Almeida (2013).  

 

 
Gráfico 4 Quantificação cerâmica N10041E9824 
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Figura 36 Perfil sul da unidade N10041E9955. Foto Eduardo Neves, 2013. 

 

O resultado das análises da flotação da coleta de sedimento realizadas pela 

pesquisa relacionada à monografia de Igor Moura (2016), a fim de se verificar a 

existência de possíveis ossos de peixe, identificou apenas 215 fragmentos nos níveis 

artificiais dessa unidade. Como no caso da cerâmica, no nível 220-230 cm o 

aparecimento desses vestígios cessou (Idem). Os ossos estão bastante fragmentados, o 

que dificultou sua identificação, mas Moura (Idem) sugere que haja alguns semelhantes 

a dentes, carapaças e ossos de tartaruga, bem como ossos de peixe (p. 56). Outra 
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hipótese levantada devido à alta porcentagem de ossos calcinados, é que a área tenha 

sido alvo de descarte intencional desse material ao fogo, locais mais eficazes de 

‘cremação do refugo alimentar do que simplesmente descarte em local aberto (Idem: p. 

49). 

 A planta topográfica (Figura 37) além de delimitar a cota do reservatório da 

UHE Santo Antonio, insere cada uma das unidades efetuadas em fevereiro e julho de 

2013, em relação às curvas de níveis. Elas são: [A] N9982E10022; [B] N9920E9940; 

[C] N9947E10005; [D] N10003E10004/N10003E10003; [E] N10041E9955 e, por fim, 

[F] N10041E9824. A unidade [E] é a de terra preta profunda, bem próxima do início do 

declive mais acentuado.  

 

 
Figura 37 Topografia do sítio Teotônio. Elaborada por Francisco Pugliese (MONGELÓ, 2015). 

 

Em agosto, se encerraram as atividades realizadas pelo PALMA nessa etapa. 

Não obstante, ainda em 2013, uma breve intervenção deu continuidade às pesquisas no 

sítio Teotônio. Coordenados pelo professor Carlos Augusto Zimpel, um grupo reduzido 
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de discentes do DARQ/UNIR realizou a escavação de três unidades, em uma área com 

grande quantidade de material em superfície.  

As unidades N9761E10195, N9761E10198 e N9761E10200, no entanto, 

evidenciaram a existência de um contexto revirado, com predomínio de material 

cerâmico somente dos primeiros vinte ou trinta centímetros, escasseando em níveis mais 

profundos. Em contrapartida, no entanto, na unidade N9761E10200, um fragmento 

quase completo da borda até a base foi coletado, permitindo assim uma reconstituição 

morfológica confiável. 

 

3.4.4 A etapa de 2016 

 

O ano de 2016 se iniciou com meu ingresso no mestrado. Seis meses antes 

Guilherme Mongeló havia entrado no doutorado. Fernando Almeida tinha se tornado 

docente da UFS e Jennifer Watling já reforçava a equipe do PALMA. Mais uma vez, 

então, voltamos ao Teotônio. Com uma equipe pequena e flutuante, que contou com a 

participação do professor Eduardo Neves, de discentes da UNIR e da UFS, assim como 

dos próprios docentes da UNIR, planejamos uma nova intervenção para responder 

questões deixadas em aberto desde a etapa de julho/agosto de 2013.  

Duas frentes de escavação foram criadas: cada uma delas tinha o intuito de 

prover mais materiais tanto para o doutorado de Mongeló quanto para o meu mestrado. 

Nesse sentido, áreas próximas às unidades N9982E10022 e N10041E9955 foram 

escolhidas para serem novamente escavadas. A estratégia foi estabelecida a partir de 

critérios próprios a cada uma delas e refletiram os contextos com os quais esperávamos 

encontrar.  

Na área de predominância de material lítico, a partir da data de 6500 anos AP, e 

considerando a existência de vestígios antrópicos (i.e. quartzos lascados) em níveis 

inferiores ao contexto datado, buscou-se uma melhor compreensão do horizonte que 

engloba o Holoceno médio e inicial. Por isso, a fim de se apreender de forma mais 

detalhada esse contexto, cinco unidades, sendo a primeira delas distante um metro a sul 

da unidade N9982E10022, foram abertas de forma contígua, formando uma trincheira 

(Figura 38 e 39).  

Alguns fatores, mesmo em uma etapa não tão longa e com uma equipe reduzida, 

permitiam essa tomada de decisão: (a) inferia-se que não haveria camadas arqueológicas 

muito profundas; (b) por se tratar de um contexto predominantemente lítico, a 
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intervenção não geraria a coleta de grandes volumes de material; (c) ser possível 

concentrar boa parte da equipe nessa atividade, sendo viáveis escavações simultâneas na 

trincheira, e, por fim, (d) era desnecessário realizar o desmate da área, já que se 

localizava na estrada vicinal que levava até a cachoeira. 

Ao fim da escavação da trincheira, confirmou-se a presença de uma camada de 

sedimento antrópico (i.e. terra preta), onde se percebiam a deposição de líticos lascados, 

e até os primeiros níveis, alguns poucos fragmentos cerâmicos. Após uma camada de 

transição abaixo dessa, notou-se uma camada de latossolo amarelado, com contínua 

presença de líticos lascados até rocha base, que também se compunha por alguns 

grandes seixos de laterita desagregada. Concentrações de carvões foram coletadas para 

datação e confirmaram as expectativas. Dois carvões localizados na camada 

Massangana foram datados em 5700 anos AP (nível 30-40 cm) e 5040 anos AP (z: 20 

cm), enquanto outro, próximo à base da fase Jirau foi datado em 9500 anos AP 

(WATLING, 2018). Os detalhes e a análise desse contexto, sobretudo no que toca as 

questões a respeito das ocupações humanas ao longo do Holoceno e seus padrões de 

ocupação, serão trabalhadas no doutorado de Guilherme Mongeló.  
   

 
Figura 38 Vista parcial das unidades N9980E10022, N9979E10022, N9978E10022, N9977E10022 e N9976E10022. 

Foto Eduardo Neves, 2013. 
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Figura 39 Perfil das unidades N9980E10022, N9979E10022, N9978E10022, N9977E10022 e N9976E10022. 

(Cortesia e autoria Guilherme Mongeló). 
 

A segunda frente de escavação se encarregou da área onde se tinha identificado 

o contexto cerâmico bem preservado e em terra preta profunda. Se na trincheira se 

induzia a pouca profundidade das camadas arqueológicas, o mesmo não podia se 

esperar para esse contexto. O mesmo se repete para o volume esperado de coleta de 

material arqueológico. 

A falta de uma numerosa equipe, incluindo aí o ônus de se escavar uma área 

ampla (pelo volume do material coletado e talvez sua redundância) e até mesmo a 

consideração de que desmatar uma área ampla poderia ‘incentivar’ mais retirada de terra 

preta, fez-nos optar pela realização de uma unidade de 1x1 m, como já havia sido feito 

em julho de 2013. A unidade N10049E9956 foi plotada em uma área em que se 

percebia uma declividade do terreno em direção ao barranco do rio (rever figura 37; 

próximo à unidade nomeada por [E]).  

Oito metros a norte e um a leste da outra unidade, a N10049E9956 estava, no 

perfil S, 11 cm mais baixa. Para se ter uma ideia geral, quatro metros à frente, já seriam 

50 cm de desnível. Mesmo assim, ainda descartávamos a hipótese de que se tratava de 

um grande montículo. Exceto em direção ao norte, em todos os demais pontos cardeais, 

o nível altimétrico pouco se alterava.   
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Com isso em mente, nossa hipótese era que a unidade N10049E9956 fosse 

igualmente, ou um pouco menos profunda do que a N10041E9955. Nossa perspectiva 

considerava que a rocha base estaria relativamente uniforme em toda essa área. Através 

disso, seria possível perceber e comparar a disposição das camadas sedimentares 

(descartando de vez a hipótese do montículo) e se havia uma correlação ou coerência 

entre os conjuntos tecnológicos cerâmicos definidos e os níveis estratigráficos entre as 

duas unidades.    

 Durante os primeiros dezoito níveis, a escavação se comportou conforme o 

esperado, com a existência de dois picos de densidade de cerâmica nos primeiros seis 

níveis, seguido por uma diminuição acentuada do material. No entanto, a partir do nível 

180-190 cm, após quase um metro de baixa densidade de material, começou-se a 

identificar a presença de seixos pequenos e medianos (não maiores que 7 cm) de 

laterita.  

Revendo o gráfico 4, é possível perceber que enquanto na unidade de 2013, no 

nível 240-250 cm a cerâmica tornara-se ausente, nessa, a densidade do material 

arqueológico cerâmico aumentava (Gráfico 5). Houve uma tendência do solo tornar-se 

mais argiloso e dos seixos de laterita, apesar de variadas dimensões, aumentarem – mas 

sempre misturados a material arqueológico. O que se percebeu foi a existência de duas 

‘faixas’ (180-200 cm e 240-260 cm) com maior densidade de laterita e de material 

cerâmico, inversamente proporcional à densidade de material orgânico – apesar da 

laterita se manter presente em todas os níveis. 

A partir da base dos 290 cm houve uma mudança do contexto, o que levou a 

uma mudança no método de escavação. A partir desse nível os grandes blocos de 

laterita se tornaram predominantes, o que dificultou muito a escavação através dos 

níveis artificiais de 10 cm. Abandonando diversas vezes a colher e usando as mãos para 

retirar os blocos, passou-se a escavar em níveis artificiais de 20 cm. Quando se percebia 

que um bloco ultrapassaria o nível, o sedimento argiloso que o envolvia era retirado até 

atingir a base do nível para ser então coletado. O bloco, por sua vez, permanecia lá até 

que fosse completamente exposto. Apesar da boa vontade e das diversas tentativas, era 

muito complicado deixar os perfis exatamente regulares, já que diversas lateritas 

ficavam presas a eles. Essa configuração manteve-se assim até atingir os 375 cm de 

profundidade, em que se identificou a presença de um latossolo amarelo-alaranjado de 

alta granulometria e o fim abrupto das lateritas (Figuras 40 e 41). 
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Jenny, ao cortar sobre um toco de madeira, próximo à unidade, um pedaço de 

fitilho para amarrar as alças dos baldes, fez os perfis da unidade vibrarem, fazendo-me, 

após pedir (aos berros) para ela parar o que fazia, lembrar do trágico destino de Joseph 

Emperaire. Assim, por evidentes motivos de segurança, não se realizou uma tradagem 

de controle ao se identificar o latossolo.  

 

 
Gráfico 5 Quantificação cerâmica N10049E9956 
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                Figura 40 Perfil sul N10049E9956. Foto Eduardo Neves, 2016. 
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Figura 41 Perfil sul N10049E9956 vetorizado. Arte: Guilherme Mongeló e Thiago Kater. 
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A presença de material cerâmico e mesmo alguns pequenos carvões foi 

constante em todo esse intervalo, sempre misturada com o sedimento e os blocos de 

laterita (Figura 42). E mais uma vez nossas expectativas em relação ao sítio foram 

superadas. Possivelmente se trata de uma das camadas de terra preta ininterrupta mais 

profunda de que se tem notícia na Amazônia. 

 

 
Figura 42 Lateritas retiradas do nível 350-375 cm. Foto Jennifer Watling, 2016. 

 

Mas algumas semelhanças podem ser observadas com relação às duas unidades. 

Além dos dois elevados picos de material no início de ambas coincidirem, também se 

percebe uma subsequente e significativa queda da densidade cerâmica. Na unidade de 

2013 (N10041E9955) a queda se inicia no nível 70 cm e se prolonga até o 150 cm, 

enquanto na unidade de 2016 (N10049E9956), a partir dos 60cm há uma perceptível 

diminuição da quantidade de cerâmica, que permanece assim até 180cm, quando se 

inicia a camada com seixos pequenos e medianos de laterita e depois com grandes 

blocos (290 cm). 

O descarte da hipótese de ser um montículo, no entanto, colocava outras 

problemáticas. Como haveria sido a sedimentação e a formação do registro? Uma das 

maneiras de se responder foi através da retirada de amostras para a realização de um 

estudo micro morfológico do solo.  
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Mais um ponto chave, enquanto os resultados não ficam prontos, é que esses 

blocos desagregados de laterita não poderiam ter se formado naturalmente nesse 

contexto. A laterita é uma concreção rochosa resultada de uma alteração de solos ricos 

em hidróxido de ferro, sendo esse processo típico de locais com clima quente e úmido – 

e uma estação mais seca (TIZUKA, 2013). Em meio à terra preta e material cerâmico, 

essas lateritas não teriam condições químico-físicas para se formar (MACEDO, 

Rodrigo, com. pessoal).  

Outro padrão observável que a maioria das unidades escavadas no sítio não 

possui mais do que um metro de profundidade. Por isso é importante notar a localização 

espacial dessas duas unidades profundas, e ainda como isso influencia na gramática 

deposicional do sítio Teotônio (Figura 43). 

 

 
Figura 43 Croqui esquemático do sítio Teotônio com tradagens, curvas de nível e localização das unidades 
profundas escavadas. 
 

 

Muito provavelmente resultado de uma ação antrópica, a deposição desses 

grandes seixos lateríticos, em conjunto com os fragmentos cerâmicos, possibilita 

diversas interpretações. Apesar de ser tratado posteriormente, já se pode sugerir – 

impressão tida em campo – de que essa área se trata de uma provável plataforma, lixeira 

ou aterro, construído em uma área do sítio naturalmente em declive, em direção ao rio 

(Figura 44) (TIZUKA, 2013). 

 

 

166 
 



 

 

Figura 44 Croqui esquemático para a construção da plataforma. 

 

Chuvas são comuns no inverno amazônico. E quase sempre elas atrapalham 

as equipes de arqueologia em trabalho! Mas, dessa vez, uma chuva torrencial que 

pegou a equipe do PALMA desprevenida na unidade N10049E9956, fez com que 

Guilherme Mongeló tivesse um insight. Após, junto com Fernando, ajudar Jenny a 

proteger a unidade e só então me retirar dela (prioridades, é claro!), o piá gaúcho 

ficou com o resto da turma embaixo do improvisado tapiri de lona preta. Alguém 

então soltou um comentário:  

 - Haja água! 

 - É quase uma corredeira...  

Distante alguns metros de nós, a declividade da área da estrada, causada pela 

retirada do sedimento, resultado de sua construção, fazia com que uma enxurrada 

varresse a base laterítica, que outrora fora a matriz rochosa do sítio, formando um 

pseudo-igarapé. Como ainda estávamos conversando sobre como interpretar aquela 

estrutura, Guilherme, percebendo que a área da unidade, em que estávamos, mesmo 

com um declive, quase não escorria água rumo ao rio, disse mais ou menos nessas 

palavras: 

 - Bah! Mas é claro que também serve para evitar uma enxurrada, tchê! É uma 

área estratégica para deposição.  
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Ao adotar essa hipótese sobre a existência desse aterro/plataforma é preciso 

levar em conta qual o ritmo em que ela ocorreu e como ela interfere na interpretação do 

registro arqueológico do sítio. Um estudo que leve em consideração a construção do 

espaço e da paisagem, englobando os conjuntos tecnológicos e tipológicos cerâmicos e 

sua dispersão, pode ajudar a responder essa questão.  

Com o término das unidades de escavação dessa etapa, Jennifer Watling realizou 

a coleta de amostras de sedimento dos perfis para a realização de estudos 

paleobotânicos. Além das intervenções intra-sítio, o método utilizado por Watling 

consiste em coletar amostras de solo de diferentes níveis estratigráficos a um intervalo 

de 2 km (Figura 45), aproximadamente, para comparar o grau de interferência antrópica 

no ambiente ao longo do tempo (ver mais em WATLING, 2016, 2018).  

 

 

 
Figura 45 Mapa com pontos de coleta de amostras de sedimento para análise paleobotânica (WATLING, 2016). 

 
3.4.5 As camadas estratigráficas e as datações  

 

Findada as descrições de todas as etapas de campo realizadas pelo PALMA, em 

um exercício de síntese, a ideia é fazer uma breve descrição de cada uma das camadas 

estratigráficas identificadas no sítio Teotônio (conforme MONGELÓ, 2015) – que 
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decerto pelo histórico, em próximas etapas, terão alguma nova camada acrescentada. 

Vale ressaltar que essa divisão leva em consideração tanto a composição do sedimento 

quanto do material arqueológico encontrado. Assim, determinadas camadas podem ser 

subdivididas a fim de se refiná-las.     

 

 

I. Camada correspondente à rocha laterítica, base geológica comum a todo o 

sítio e a boa parte da planície amazônica. Alguns blocos aparecem 

desagregados. Ausência de material arqueológico.  

II. Rocha laterítica com presença de material arqueológico, principalmente 

carvão e lascas de quartzo. 

III. Latossolo amarelo-alaranjado bastante argiloso, estéril arqueologicamente. 

IV. Latossolo amarelo-alaranjado bastante argiloso, mas com presença de 

vestígios arqueológicos, quase unicamente líticos lascados. 

V. Camada de sedimento antrópico (i.e. terra preta) com presença 

predominante de artefatos líticos lascados e carvões.  

VI. Camada de terra preta com predominância de material cerâmico, mas com 

ocorrência de líticos e carvões. 

VII. Camada resultante da intervenção antrópica moderna, como por exemplo a 

construção da estrada ou da retirada ilegal de terra preta. 

VIII. Camada húmica. 

 

 

Findada essas descrições, tanto das etapas de campo, quanto das camadas 

estratigráficas, vale apresentar as datações relativas a algumas delas, relacionando-as 

aos seus componentes arqueológicos (Tabela 10). Nesse primeiro momento, não associo 

com qualquer um dos conjuntos tecnológicos ou tipológicos. 
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Laboratório Data Unidade/Nível Material datado Fonte
Beta - 474440 9400 ±40 anosAP N9878 E10022/ Perfil W/ Z: 130 cm Carvão Watling, 2018
Beta - 408414 6450 ±50 anosAP N9882 E100022/ Nível 100-110 cm Carvão Mongeló, 2015
Beta - 474438 5700 ±30 anosAP N9877 E10022/ Nível 30-40 cm Carvão Watling, 2018
Beta - 482331 5040 ±30 anosAP N9877 E10022/ z: 20 cm Carvão Watling, 2018
Beta - 482332 3250 ±30 anosAP N10049E9956/ Nível 330-350 cm Cerâmica Watling, 2018
Beta - 323282 3170 ±30 anosAP N10001E10003/ Nível 100-110 cm Carvão Almeida, 2013
SI 3950 2730 ±75 anosAP "30 cm acima da base de TPI" Sem informações Miller, 1992
Beta - 482333 1780 ±30 anosAP N9877 E10022/ z: 22 cm Cerâmica Watling, 2018
Beta - 323284 1550 ±30 anosAP N10045E9986/ Limpeza de perfil/ Z: 65 cm Carvão Almeida, 2013
Beta - 323281 1250 ±30 anosAP N10001E10003 Carvão Almeida, 2013
LB1325 1245 ±60 anosAP N10041E9956/ Nível: 90-100 cm Cerâmica/LOE Bowser & Almeida, s.d.
Beta - 482336 1140 ±30 anosAP Lente terra preta/ 1,5km do sítio/ z: 68 cm Carvão Watling, 2018
LB1328 1170 ±85 anosAP N10041E9956/ Nível: 90-100 cm Cerâmica/LOE Bowser & Almeida, s.d.
LB1326 1111 ±60 anosAP N10041E9956/ Nível: 90-100 cm Cerâmica/LOE Bowser & Almeida, s.d.
LB1327 1036 ±105 anos AP N10041E9956/ Nível: 90-100 cm Cerâmica/LOE Bowser & Almeida, s.d.
Beta-474439 1000 ±30 anos AP N9877 E10022/ Z: 50 cm Carvão Watling, 2018  

Tabela 10 Tabela preliminar com datas para o sítio Teotônio 

 
Nenhuma discussão mais profunda será efetuada nesse momento em termos de 

cronologia. O objetivo é apenas evidenciar, pelas datações dos diferentes estratos 

arqueológicos descritos e identificados no sítio, a longa continuidade da presença 

humana no sítio Teotônio.  
 

⃰ 
 

De um sítio impactado para um contexto a ser bem trabalhado. Essa me parece 

uma boa conclusão final a respeito das diferentes etapas de campo no sítio Teotônio. A 

narrativa histórica pela qual construí o relato a respeito do emprego do método, seus 

desdobramentos e resultados não foi gratuita e tinha como intuito criar exatamente essa 

impressão.   

O histórico de intervenção evidencia como cada uma delas foi sendo moldada 

por perguntas específicas, quase sempre resultado das etapas precedentes, ampliando-se 

os dados gerados. Decorre dessa reflexão a justificativa para a necessidade de longas (e 

talvez insistentes) pesquisas em um mesmo sítio. Como sugeriu Eduardo Neves em sua 

conferência magistral no XVIII Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira, em 

Goiânia, o que era, a princípio, apenas um sítio destruído, ainda apresenta diversas 

possibilidades de pesquisas. 
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Se em cada nova intervenção novas perguntas tornam-se possíveis e 

interpretações precisam ser refeitas, somente com uma ação sistemática será possível 

um entendimento que encaixe as diversas histórias que fizeram do Teotônio um lugar 

significativo e persistente.   
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4. CERÂMICAS QUE CONTAM HISTÓRIAS 
 

 

Deram com a cabeça contra toda espécie de 

falsas ideias, insistindo, como sempre, em 

querer adaptar as circunstâncias do fato a 

probabilidades, em vez de procurar as 

possibilidades nas circunstâncias do crime. 

(DICKENS, 2014: p. 173). 

 
 

Em ‘Ensaio sobre a cegueira’ José Saramago (1995) esgarça as relações sociais 

através da elaboração de um contexto limite, em que o choque, a tensão e a disputa entre 

as pessoas atingem pontos extremos. Apesar de poder ser lida como uma crítica à 

sociedade moderna, no egoísmo de indivíduos autocentrados, Saramago parece, ainda, 

querer traçar como as ações dos indivíduos são engendradas a partir de diferentes 

interesses, ligadas a uma rede, mesmo que inconsciente, de pretensões que as 

impulsionam a se comportarem de determinada forma. 

Se não há prática desinteressada, as motivações, justificativas e interesses podem 

ser os mais variados possíveis. Mapear quais são esses comportamentos, mesmo sem 

assimilar todos os interesses e significados que eles têm, apresenta-se como uma boa 

maneira de entendê-los enquanto prática individual e social. A escolha na fabricação 

cerâmica envolve a mesma dinâmica, e é sobre ela de que se trata esse capítulo.  

 

4.1 Aportes teóricos e os métodos para a análise cerâmica 

 
Cerâmicas são abundantes no registro arqueológico da Amazônia. No roçado, na 

abertura de fossas, alicerces e fundações das casas ou durante as secas dos rios, fica 

visível uma grande quantidade de fragmentos e não raramente vasos inteiros. As 

populações ribeirinhas e do interior da bacia amazônica já se familiarizaram com essas 

evidências, que para nós são arqueológicas, mas para eles podem possuir diversos 

outros significados (ALMEIDA, M., 2013). Mas não é só a abundância desses 

fragmentos que explica o apego dos arqueólogos pelas cerâmicas, já que elas 
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“ocupavam, de fato, um papel importante na vida cotidiana e ritual dos povos indígenas 

da Amazônia” (LIMA, BARRETO & BETANCOURT, 2016: p. 20).  

Não à toa que, durante muito tempo, ela foi objeto não só privilegiado, mas 

praticamente o único a ser levado em conta nas considerações a respeito do passado dos 

povos indígenas (REIS, 2003). Desde então, muita coisa mudou, tanto em relação à 

teoria, quanto aos métodos, que abandonaram a classificação a partir de atributos 

específicos a serem seriados e que compunham todo o quadro explicativo da 

variabilidade artefatual, para abordagens que tornam a interpretação mais dinâmica e 

plural, com base em modelos classificatórios sustentados pelas contribuições da 

Etnoarqueologia, gerando fundamentos para análises multivariadas dos artefatos (e.g. 

MACHADO, 2007; ALMEIDA, 2013; SILVA, 2013, 2016; LIMA, BARRETO & 

BETANCOURT, 2016). 

O que se viu, por exemplo, foi uma mudança de ênfase, que não se pauta mais 

somente por atributos como tempero e/ou técnica decorativa, para uma análise 

multivariada dos distintos componentes que fazem parte da cadeia operatória (STARK, 

BOWSER & HORNE, 2008; SILVA, 2016). Mesclando diversos elementos, passou-se 

a levar em consideração a morfologia e a escolha da pasta (ARNOLD, 1978; 

GOSSELAIN, 2008); os motivos decorativos (SILVA, 2013); os processos de ensino-

aprendizagem (BOWSER & PATTON, 2008; EERKENS & LIPO, 2008; WALLAERT, 

2008); o contexto situacional de produção (SCHIFFER & SKIBO, 1997); o uso e o 

descarte do material (NEUMANN, 2011); as relações espaciais, cronológicas e formas 

de implantação dos sítios (NEVES, 2008, 2009, 2012) e mesmo as múltiplas 

possibilidades interpretativas e compreensão do que denota aquele material (SILVA, 

2000; BARCELOS NETO, 2006, 2012; VIDAL, 2008; SANTOS-GRANERO, 2009), 

para se entender o que significa a variabilidade artefatual dos e entre os conjuntos 

cerâmicos. 

Se à variabilidade formal dos artefatos cerâmicos perpassam dimensões práticas, 

sociais, políticas e simbólicas (SILVA, 2016: p. 42), ainda é inerente, no entanto, a 

criação de atributos e componentes comparáveis (GALLAY, 1986; MACHADO, 2005-

2006; ALMEIDA, 2013). Escolha do pesquisador, essas características compõem um 

método de análise, que deve se pautar, entre outras coisas, pelo:  

 

Ciclo de produção dos objetos cerâmicos, desde a seleção e 

preparo da matéria-prima, o processo de manufatura, as técnicas 
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de queima e a elaboração dos acabamentos de superfície, além 

de definir seus usos e reusos, as estratégias de armazenagem e as 

formas de distribuição dos artefatos e, finalmente, de explicar as 

razões para o seu descarte (SILVA, 2016: p. 41). 

 

Por coerência, optei por manter o método de análise do material cerâmico de 

acordo com aquele proposto por Fernando Almeida, em seu doutorado (2013). Isso se 

deve a duas questões principais: (a) esse método é resultado de anos de discussões e 

revisões por parte de diversos pesquisadores do Arqueotrop (e.g. MORAES, 2007; 

LIMA, 2008; TAMANAHA, 2012; NEVES, 2013; ALMEIDA, 2013; ZUSE; 2014) e 

(b) por ter sido adaptado para o contexto do alto rio Madeira pelo PALMA, a sua 

manutenção me permite comparar de forma mais segura as cerâmicas do sítio Teotônio 

analisadas por Almeida (2013) e aquelas que fiz, ainda neste capítulo.  

A primeira intervenção consiste na curadoria do material, que envolve: (1) 

lavagem/limpeza; (2) a triagem de fragmentos, separando os componentes básicos – 

borda, parede/corpo e base (RICE, 1987: p. 212) – dando atenção àqueles considerados 

diagnósticos: como bordas, bases, apliques e peças com decoração12 ou marcas de uso 

(Idem: p. 232), ou seja, aqueles que oferecem informações sobre forma, função e estilo; 

(3) quantificação em peso e número e, por fim, (4) numeração dos fragmentos 

considerados diagnósticos, em que cada um recebe, sobre uma base de esmalte, as 

iniciais do sítio (no caso do Teotônio, TE), o PN e um número que vai do um ao 

infinito, que serve para diferenciar esses pertencentes a um mesmo nível.  

Parte-se, em princípio, para essa categorização dos fragmentos, pois se considera 

que não se pode interpretar sem dar alguma ordem, e por isso é necessário criar 

tipologias e atributos que permitam alguma classificação (GALLAY, 1986: p. 162-3). 

No entanto, reconhece-se o paradoxo de que há um inerente dinamismo no processo de 

significação de cada um dos atributos/tipologias, mas que as categorizações necessárias 

para o mapeamento e compreensão das mesmas são estanques (MACHADO, 2005-

2006: p. 87). 

A análise de cada um dos fragmentos cerâmicos é feita em duas etapas: a 

quantitativa e a qualitativa (MACHADO, 2005-2006; MORAES, 2007; LIMA, 2008; 

12 Decoração como o conjunto de regras que estruturam a aplicação de motivos decorativos ao formato da 
vasilha (RAYMOND, 2009: p. 520). Além disso, a decoração cerâmica pode ser vista um código 
estilístico refletido na produção e uso (RICE, 1987: p. 201). 
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TAMANAHA, 2012; NEVES, 2013; ALMEIDA, 2013). Na quantitativa se aplica uma 

ficha a cada um dos fragmentos, em que se observam 27 atributos, associados, por 

exemplo, à matéria prima, como a argila e o antiplástico (incluindo o tamanho e a 

quantidade), técnicas de manufatura, a queima, o alisamento das superfícies interna e 

externa, a características da forma (incluindo a medição do diâmetro), tratamentos de 

superfície, a decoração plástica e/ou pintada e a marcas de uso (RYE, 1981: p. 116 e.g. 

tabela de queima; RICE, 1987; MACHADO, 2007; MORAES, 2007; LIMA, 2008; 

TAMANAHA, 2012; NEVES, 2013; ALMEIDA, 2013). Também são realizados 

desenhos técnicos de projeções de bordas e bases de acordo com princípios básicos de 

confiabilidade (i.e. regularidade da borda, tamanho, inclinação) (SHEPARD, 1965: p. 

230; RICE, 1987: p. 222-3; MORAES, 2007; LIMA, 2008; TAMANAHA, 2012; 

ALMEIDA, 2013), pois o contorno formal é importante já que permite a medição do 

diâmetro da boca do vaso, assim como mensurar a variabilidade das formas e das 

funções dos vasos (RICE, 1987: p. 214, p. 241; RAYMOND, 2009: p. 518-9). No caso 

desse estudo, a formalização das morfologias de cada um dos conjuntos cerâmicos se 

pautou pelas bordas/bases com traços diagnósticos de cada conjunto. 

A análise qualitativa e tecnológica, por sua vez, é a que organizará tais padrões 

em conjuntos tipológicos, que são descritos a fim de se identificar o que lhes dá 

unidade. O objetivo é sugerir conjuntos hipotéticos que devem ser referenciados pelas 

análises quantitativas.  

Essas análises tecnológicas se dão pelo uso de cadeia operatória, definida como 

“uma sequência de operações para a realização da transformação da matéria em 

artefato” (PFAFFENBERGER, 2001 apud MACHADO, 2005-2006: p. 89-90). Esse 

princípio deve se aplicar à classificação de um conjunto cerâmico, formado a partir de 

um contexto arqueológico que pode ser relacionado a um compartilhamento de ideias e 

regras sobre fazer e usar cerâmica (RAYMOND, 2009: p. 517). Tal modelo deve 

conseguir distinguir a cerâmica que pertence a um estilo daquela que não pertence 

(Idem: p. 518). 

A partir desse ponto de vista, a reprodução das técnicas e a produção dos objetos 

como resultados de cadeias operatórias similares é que permite estabelecer os preceitos 

da tradição tecnológica/tradição de produção (SILVA, 2013: p. 733). Tal classificação 

estrutural cria uma malha descritiva para comparações intra e inter-conjuntos, mas é 

claro que esse tipo de classificação é uma etapa da construção de contextos culturais do 

passado e não um fim em si mesmo (RAYMOND, 2009: p. 532). Esses conjuntos e 
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tradições tecnológicas devem ser vistas através de uma noção em que se permita 

flexibilidade e dinamismo, continuidades apesar das mudanças (MACHADO, 2007: p. 

71).  

 Dessa maneira, o que as recorrências de tais atributos por meio de combinações 

podem indicar são as escolhas e os modos de se fazer cerâmica (RYE, 1981: p. 16; 

MACHADO, 2005-2006: p. 89-90, p. 100-4). Deve-se levar em conta que todo o 

processo possui significado (MACHADO, 2007: p. 68) e que a tecnologia, em si 

mesma, é fruto de uma preferência dentre as muitas possíveis, o que permite, entre 

outras coisas, ampliar as possibilidades interpretativas (Idem: p. 76).  

As categorias definidas aos artefatos devem ser avaliadas e interpretadas tanto 

pelo seu sentido funcional, mas também pelos prováveis conteúdos simbólicos postos 

pelo grupo que a fez e a utilizou (RAYMOND, 2009: p. 519). Por isso é imprescindível 

levar em conta a produção, como já sugeri, a circulação, uso e descarte da cerâmica, 

assim como marcas de uso e reciclagem (NEUMANN, 2011); já que todo processo é 

imbuído de significado e conseguir estabelecer seu ciclo de vida auxilia na delimitação 

de seu papel na sociedade (MACHADO, 2007: p. 78; SILVA, 2016; LIMA, BARRETO 

& BETANCOURT, 2016).  É a partir de tais correspondências que a análise tecnológica 

permite acumular dados mais variados e propiciar inferências (RYE, 1981: p. 134, 

1992; LEMONIER, 1986; MACHADO, 2005-2006: p. 108-109, 2007; RAYMOND, 

2009; SILVA, 2013).  

Outra categoria intrinsicamente ligada à produção e a tecnologia que pode 

auxiliar na compreensão de elementos a serem interpretados é a de estilo (HEGMON, 

1992: p. 529), entendido como um reflexo de preferências estéticas, em um primeiro 

nível e em um segundo, o estilo pode ser considerado um espelho de características 

significantes do ambiente social e natural (RICE, 1987: p. 251). Estilo é, enfim, uma 

maneira de fazer algo que envolve uma escolha entre várias alternativas possíveis 

(HEGMON, 1992: p. 517-8). 

A partir da perspectiva de que o estilo é ativo (Idem: p. 518-20), ele transmite 

informações sobre identidade pessoal e social (Idem: p. 523). Como por ele perpassam 

escolhas e essas são aprendidas ou socialmente transmitidas, sua variação pode 

significar/refletir interação social e/ou o contexto histórico (Idem: p. 522; STARK, 

BOWSER & HORNE, 2008). A relação entre tecnologia e estilo, permite pensar uma 

questão chave à arqueologia: a variabilidade artefatual.  
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As inovações artefatuais ocorrem por diferentes razões, por 

exemplo, a criatividade dos artesãos, os antagonismos entre 

instrutor e aprendiz, o contato com outros povos, as 

transformações na estrutura de ensino-aprendizagem, as 

demandas do mercado e da comercialização, as mudanças no 

padrão de subsistência e a transformação na organização social 

da produção (SILVA, 2013: p. 740).  

 

Dessa forma, pensa-se que a tecnologia cerâmica é diretamente afetada por 

câmbios e mudanças em outros aspectos da cultura, economia e política específicas de 

cada contexto e que inovação e conservação estão intimamente ligadas (RYE, 1981: p. 

3; SILVA, 2013: p. 730). Assim, parte-se de uma visão complementar àquilo que 

propõe Schiffer & Skibo, de que a variabilidade artefatual é uma resposta lógica ao 

desempenho/performance dos artefatos, como uma resposta adaptativa aos problemas 

diários (1997: p. 39-45). Apesar dos seres humanos serem replicadores inexatos de 

cultura (EERKENS & LIPO, 2008: p. 64), toma-se por princípio que gestos técnicos são 

culturalmente aprendidos (LEMONIER, 1986: p. 154), sendo a tecnologia não mais 

apreendida através de uma perspectiva adaptativista, uma mediadora entre homem e 

ambiente (MACHADO, 2007: p. 63), mas como um sistema cultural, em que se 

reconhece a relação entre significado e cultura material; e a indissociabilidade entre 

funções práticas e simbólicas (Idem: p. 66; SILVA, 2013).  

Isso não inviabiliza, no entanto, que materiais específicos sejam normalmente 

correlacionados a funções específicas de determinados vasilhames: potes que servem 

para cozimento ou que são aquecidos repetidamente devem possuir grande resistência a 

choques térmicos e baixa permeabilidade (RYE, 1981: p. 26).  Da mesma forma, 

determinados antiplásticos podem variar de acordo com propriedades físico-químicas 

dos mesmos e influenciarão em certas funções ao vasilhame (Idem). Nesses elementos 

menos visíveis e mais estáveis tecnicamente (e.g. atributos da pasta e das técnicas; a 

sequência de ação para a produção das vasilhas), estariam os componentes mais 

prescritivos de uma tradição tecnológica; e por outro lado, seriam os menos sujeitos à 

cópia, imitação e/ou emulação por ceramistas alhures (RYE, 1981; EERKENS & LIPO, 

2008; WALLAERT, 2008; SILVA, 2016). Por isso que análises arqueométricas, como 

as realizadas pela professora Brenda Bowser (s.d.) de parte do material, ou das 

características físico-químicas dos pigmentos das pinturas, obtidas durante o pós-
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doutorado de Silvia Cunha Lima (2016), são importantes para a caracterização dos 

conjuntos. 

A partir de todas essas considerações, fica perceptível, no entanto, que mesmo 

dentro dessas temporalmente longas formas e maneiras de se produzir cerâmica, que 

fundamentam o evento único que é a confecção de um vasilhame, há espaço para a 

agência individual: 

 

As tecnologias podem ser entendidas como um modo de 

produzir significados e relações ou, ainda, como uma forma de 

ação para a (re)criação do mundo material e simbólico. A sua 

estabilidade e/ou transformação ocorre pela mediação entre 

estrutura, ação e agência (SILVA, 2013: p. 731). 

 

 Mais uma vez, tomando a noção de habitus de Bourdieu, correlacionando com 

as perspectivas das diferentes temporalidades, é que se dá a ação do indivíduo na 

dinâmica da própria produção, alterando-a. Mesmo havendo premissas mais arraigadas, 

há espaço para negociação e escolhas individuais. Em síntese:  

 

Os sistemas tecnológicos são compostos por uma série de 

conjuntos técnicos. As técnicas, por sua vez, seguem uma cadeia 

operatória específica. Dentre as etapas dessa cadeia devem fazer 

escolhas. As combinações de escolhas feitas ao longo da cadeia 

operatória é que caracteriza os conjuntos técnicos, e ao final, os 

sistemas tecnológicos. As escolhas são sempre culturais e 

podem ser motivadas por questões práticas, adaptativas e/ou 

simbólicas, ou por combinação entre todos esses fatores. Essas 

escolhas podem se alterar, gerando mudanças ou manutenção 

(MACHADO, 2007: p. 67).  

 

As tipologias e o estudo entre cultura material e sociedade devem colaborar, 

então, na interpretação do contexto cultural e socioeconômico (LEMONIER, 1986: p. 

150-4; RAYMOND, 2009: p. 52), contemplando diferentes esferas do processo 

produtivo, dos fatores ambientais e das propriedades físico-químicas, nas mudanças 
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entre tradições tecnológicas, estas vistas como significado cultural e como escolha de 

ações e não como listagem de atributos (MACHADO, 2007: p. 71).  

Se, dessa forma, não se pode partir somente dos atributos e características físicas 

dos objetos cerâmicos para explicar a diversidade das populações ceramistas do passado 

amazônico (SILVA, 2016: p. 41), todos os possíveis elementos simbólicos 

(BARCELOS NETO, 2006, 2012; SILVA, 2008, 2016; VIDAL, 2008; LIMA, 

BARRETO & BETANCOURT, 2016) e do contexto deposicional (NEVES, 2012; 

ALMEIDA, 2017a), passam a ser levados em conta na compreensão dos processos de 

ocupação e reocupação de sítios e territórios, nas redes de trocas e as fronteiras 

culturais, a formação e modificação da paisagem também podem fornecer importantes 

aportes para a interpretação e classificação cerâmica.  

Se classificar é inerente à Ciência, quiçá ao ser humano, pois através disso que 

se organizam padrões notados na realidade, que afinal é completamente fragmentada, 

deve-se encarar o erro de que: 

 

A fixação tipológica com a classificação de fases e tradições 

arqueológicas como um fim em si mesmo, ao invés de enxergar 

tais recursos como hipóteses classificatórias a serviço de uma 

tarefa mais interessante que é a explicação da história pré-

colonial através do estudo do registro arqueológico (NEVES, 

2010: p. 68).  
 
 

Ferramentas indispensáveis à arqueologia, pois “servem ao propósito de facilitar 

a comunicação entre as pesquisas e ao propósito interpretativo do registro 

arqueológico” (SILVA, 2016: p. 47), é necessário sempre se lembrar de quão dinâmicas 

e maleáveis são essas classificações (LIMA, 2008: p. 160) – criadas a partir de critérios 

subjetivos dos pesquisadores, e por isso mesmo sujeitas a revisões.  Não sendo estados 

estáveis, mas sim traços e comportamentos que estão contínua transformação ao longo 

do tempo (RICE, 1984: p. 233), o uso de fase e tradição13 pode ser instrumento útil na 

13 Tradição: a (primarily) temporal continuity represented by persistent configurations in single 

technologies or other systems of related forms (Willey & Phillips, 1958: p. 37). Fase: an archaeological 

unit possessing traits sufficiently characteristic to distinguish it from all other units similarly conceived… 

spatially limited to the order of magnitude of a locality or region and chronologically limited to a 

relatively brief interval of time (Willey & Phillips, 1958: p. 22). 
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reconstituição de contextos históricos (SCHAAN, 2007) e de uma história indígena 

(NEVES, 1999, 2008, 2009, 2012). 

Uma ressalva, partilhada novamente com a História, é que a documentação é 

intrinsicamente distorcida, visto que é um grupo em especial que a fabrica e o acesso à 

produção é determinado por relações de poder, portanto, de desequilíbrio (GINZBURG, 

2007: p. 262). O material cerâmico não escapa a essa lógica. Outro ponto, é que o 

importante não é somente o que estava posto para ser lido, mas como se leu e o que fez 

dessas leituras (Idem).  

E lida não só por nós, pois, como: 

 

A cerâmica ali deixada não só integra esta paisagem produzida, 

mas também pode ser categorizada por povos que venham a 

ocupar o lugar enquanto cerâmicas dos ancestrais, dos 

inimigos, de povos parentes ou simplesmente de ‘outras 

gentes’ (LIMA, BARRETO & BETANCOURT, 2016: p. 21). 

 

Se para a análise cerâmica a questão simbólica é importante (BARCELOS 

NETO, 2006, 2012; SILVA, 2008; VIDAL, 2008), a paisagem – na qual a cerâmica lá 

deixada possui papel fundamental para sua construção – é ela também um ente 

agentivo, que precisa ser manejada, negociada e controlada. Mesclar uma interpretação 

da cerâmica com a construção da paisagem (NEVES, 2010; ALMEIDA, 2017a) é 

operar em diferentes temporalidades, na busca de uma maior variedade de evidências e 

resquícios das experiências passadas que deem sustentação para a narrativa. 
 

4.2 A classificação cerâmica 
 
  

A busca por uma classificação da cerâmica identificada no sítio Teotônio não foi 

simples. Quando Fernando Almeida (2013) dissera que o sítio Teotônio, em termos de 

variabilidade de características do material, parecia uma salada de frutas, talvez só 

desconfiasse que houvesse mais ingredientes naquela receita.  

Dito isso, levando em conta o ainda incerto contexto deposicional de parte do 

sítio (i.e. unidades profundas), o que posso oferecer é uma visão que, todavia, carece de 
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novas investigações complementares. Mesmo assim, pode-se dizer que um quadro mais 

claro a respeito do material cerâmico e das ocupações a ele relacionadas foi obtido.  

Foram analisados 7313 fragmentos, provenientes de dezoito unidades (todas as 

que possuíam cerâmicas), sendo algumas mais representativas que outras, já que as 

unidades de escavação profundas (i.e. N10041E9955 e N10049E9956) têm a maior 

densidade e variabilidade cerâmica, sendo chaves à interpretação. Assim, se o Teotônio 

é um microcosmo da história do sudoeste amazônico, essa área seria um nanocosmo. 

E a fim de se acrescentar mais subsídios à discussão, realizaram-se ‘análises 

qualitativas’ dos 8462 fragmentos provenientes das tradagens. Do que se tratam essas 

análises? Após a definição dos conjuntos tecnológicos e o entendimento dos atributos 

diagnósticos de cada um deles, com base no método explicitado no item anterior, 

buscou-se observar nos fragmentos coletados àqueles que pudessem ser, de forma 

segura, associados aos conjuntos existentes. O intuito era observar a dispersão desses 

conjuntos pelo sítio. 

É certo que o método não dá conta de toda a variabilidade, já que (1) parte de 

pressupostos já definidos, classificando somente aqueles fragmentos com traços 

encarados como diagnósticos; (2) não explica as diferenças e particularidades daqueles 

que não são classificados e, por fim, (3) um problema prático da própria tradagem, que 

por não ultrapassar um metro, deixa de fora conjuntos das camadas mais profundas do 

sítio. Ainda assim – levando em consideração a falta de tempo para realizar uma análise 

pormenorizada dos fragmentos (como foi realizada com o material das unidades) – a 

possibilidade de verificar a existência desses conjuntos pelo sítio (mesmo em áreas sem 

unidades de escavação), gerando uma visão, ainda que panorâmica, da espacialidade do 

material, parece-me justificar esse tipo de análise mais expedita, mas que nem por isso 

foi menos criteriosa e coerente. 

Feitas essas advertências e diante de tamanha variabilidade cerâmica, que por 

vezes ocorria nos mesmos níveis estratigráficos, entendo que uma apresentação global 

dos dados, sem realizar algum tipo de ‘pré-seleção’ ou ‘filtro’, seria dispendiosa e não 

ajudaria na compreensão de quem lê – pelo contrário! Desse modo, outra estratégia foi 

adotada, mais sincera quanto à maneira pela qual cheguei a essas classificações. Parto 

diretamente para a caracterização de cada um dos conjuntos identificados, levando em 

conta a temporalidade, o contexto deposicional, as características tecnológicas, a 

dispersão espacial e as vinculações regionais.  

181 
 



A combinação entre essas diferentes escalas de comparação foi decisiva à 

classificação final e permitiu estabelecer mais variáveis para a interpretação dos dados 

da análise. Diante do contexto palimpséstico, resultado de reconfigurações espaciais, de 

um sítio que pode ter sido ocupado nos últimos nove mil e quinhentos anos, apresentar 

dados de um mesmo nível estratigráfico pode trazer pouca informação – ou mesmo 

incoerente – sobre maneiras de se fazer cerâmica em um determinado período, mas pode 

dizer muito sobre a construção da paisagem. Por essas veredas que busquei uma 

interpretação não tautológica do registro arqueológico do sítio Teotônio, 

compreendendo-o através de seus turvos contornos, como um artefato construído, com 

histórias que podiam se encaixar.  

Temos aqui os conjuntos, mas deixo para o próximo capítulo as histórias a eles 

atreladas e a maneira pela qual a formação desse registro arqueológico é tão cambiante. 

Em uma analogia linguística, conheceremos assim palavras que compõe a língua, mas 

não totalmente sua gramática: sua disposição, a maneira pela qual é combinada. Quanto 

à semântica, algumas impressões.  

 
4.2.1 Cerâmica antiga 

 
Durante escavações na área da estrada de chão batido que corta o sítio, que até 

alguns anos atrás ligava a antiga Vila e a cachoeira do Teotônio até a BR 364 (hoje o 

trecho que corta o sítio arqueológico é fechado por uma porteira), um contexto pré-

cerâmico em terra preta (fase Massangana) foi identificado. Em 2016, a fim de se 

compreender melhor esse contexto, uma trincheira de cinco metros foi escavada.  

Ao que tudo indica, a camada de terra preta com predominância de cerâmica 

teria sido decapada no momento da construção da estrada, preservando somente essa 

camada lítica (MONGELÓ, 2015). No entanto, durante a escavação da trincheira, 

constatou-se que nos três primeiros níveis havia coocorrência de lítico e cerâmica 

(MONGELÓ, 2017). 

Abaixo desse intervalo, a existência de grandes blocos e de estruturas de 

combustão com datas entre 5000 e 6500 anos AP, levavam a crer que essa camada 

superior se tratava de um contexto seguro. Por conta disso, uma hipótese inicial foi 

proposta pelos membros do PALMA: muito provavelmente se tratavam de cerâmicas 

antigas, com mais de 3000 anos AP, evidências dos primeiros indícios do ofício oleiro 

na região.  
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Com intuito de confirmar essa perspectiva, a amostra TE-2428 (Coleta de perfil, 

z: 22 cm) foi enviada para datação. A data obtida foi de 1780 ±30 anos AP (Beta 

482333), fazendo-nos descartar, pelo menos por enquanto, a hipótese de que haja 

cerâmicas mais antigas no sítio Teotônio. Muito provavelmente se trata de percolação, 

resultado do impacto da construção da estrada.  

Entretanto, vale dizer que esses primeiros níveis da trincheira possuem quase 

uma centena de fragmentos (Idem), o que não nos faz abandonar, de pronto, a 

possibilidade de haver cerâmicas antigas no sítio, já que evidências ocorrem em outros 

sítios, como no Boa Vista (ZUSE, 2014). Para a resolução desse impasse, fica premente 

a necessidade de novas intervenções na área com o intuito de aumentar o tamanho da 

amostra coletada, permitindo um melhor entendimento tanto do contexto quanto dessas 

cerâmicas.   

 

4.2.2 Tradição Pocó-Açutuba 

 

O conjunto aqui descrito remete a um fenômeno pan-amazônico. Como já 

mencionei, a partir de dados de pesquisas dos anos 70 e 80 (HILBERT & HILBERT, 

1980) e de publicações atuais (e.g. GUAPINDAIA, 2008; LIMA, 2008), Neves e 

colaboradores (2014) definiram um novo conjunto cerâmico para a arqueologia 

amazônica, nomeado por tradição Pocó-Açutuba. Incorporando a tecnologia cerâmica 

às discussões a respeito de paisagem e ecologia histórica, os autores propõem que as 

ocupações relativas a essa tradição seriam as primeiras evidências de antropização da 

floresta amazônica (NEVES et al, 2014: p. 138). 

É com base, dessa forma, nessas referências, que proponho a comparação entre 

as características definidas por Hilbert e Hilbert (1980) e Neves et al (2014) com o 

material identificado no alto rio Madeira, em especial no Sítio Teotônio, no qual sugiro 

haver um contexto Pocó-Açutuba. Serão três níveis complementares de comparação: 

cronologia, material cerâmico e contexto deposicional. 

Utilizando-se da tabela de compilação de datações (NEVES et al, 2014), insiro 

as provenientes do alto rio Madeira, que não constavam em sua versão original, com 

destaque em azul para as mais recuadas (Tabela 11). Conforme se percebe, ao menos 

seis sítios no alto rio Madeira possuem datas para material cerâmico associado à 

tradição Pocó, remontando uma cronologia que se estende de 3250 até 1810 anos AP.  
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ÁREA SÍTIO PROFUNDIDADE DATA FONTE
Açutuba 90-100 cm 2280 ± 100 AP Lima, Neves & Petersen, 2006
Açutuba 70-80 cm 1800 ± 80 AP Lima, Neves & Petersen, 2006
Açutuba 77 cm 1610 ± 90 AP Lima, Neves & Petersen, 2006
Açutuba 65 cm 1590 ± 40 AP Lima, Neves & Petersen, 2006
Hatahara 170-180 cm 2310 ± 120 AP Lima, Neves & Petersen, 2006
Lago Grande 100 cm 1940 ± 60 AP Lima, Neves & Petersen, 2006
Jacuruxi 35 cm 1580 ±  40 AP Lima, 2008
Jacuruxi 21 cm 1500 ± 40 AP Lima, 2008
Cipoal 180 cm 2250 ± 70 AP Guapindaia & Aires da Fonseca, 2012
Cipoal 120 cm 1950 ± 40 AP Guapindaia & Aires da Fonseca, 2012
Cipoal 90 cm 1930 ± 40 AP Guapindaia & Aires da Fonseca, 2012
Cipoal 70 cm 1920 ± 60 AP Guapindaia & Aires da Fonseca, 2012
Cipoal 40 cm 1450 ± 60 AP Guapindaia & Aires da Fonseca, 2012
Boa Vista 58 cm 1700 ± 40 AP Guapindaia, 2008
Boa Vista 70 cm 2000 ± 50 AP Guapindaia, 2008
Boa Vista 80 cm 1870 ± 40 AP Guapindaia, 2008
Boa Vista 102 cm 1990 ± 70 AP Guapindaia, 2008
Boa Vista 111 cm 1900 ± 60 AP Guapindaia, 2008
Boa Vista 114 cm 1910 ± 70 AP Guapindaia, 2008
Boa Vista 123 cm 1770 ± 40 AP Guapindaia, 2008
Boa Vista 136 cm 2120 ± 60 AP Guapindaia, 2008
Boa Vista 138 cm 1850 ± 70 AP Guapindaia, 2008
Boa Vista 142 cm 2100 ± 40 AP Guapindaia, 2008
Boa Vista Sem informação 3280 ± 45 AP Hilbert & Hilbert, 1980
Boa Vista Sem informação 2950 ± 130 AP Hilbert & Hilbert, 1980
Pocó "Terço inferior" 2015 ± 95 AP Hilbert & Hilbert, 1980
Pocó "Terço inferior" 1840 ± 90 AP Hilbert & Hilbert, 1980
Pocó "Último nível" 1835 ± 115 AP Hilbert & Hilbert, 1980
Ponta Grossa 30-40 cm 1740 ± 65 AP Simões & Machado, 1987
Ponta Grossa 70-80 cm 1750 ± 105 AP Simões & Machado, 1987
Pontão 70 cm 1230 ± 40 AP Lima, 2013
Pontão 86 cm 1230 ± 40 AP Projeto Baixo Urubu
Pontão 53 cm 1170 ± 40 AP Projeto Baixo Urubu
Mucajatuba 90-100 cm 1345 ± 55 AP Projeto Baixo Urubu
Sucuriju 130-140 cm 1810 ± 90 AP Machado, 1991
Boa Esperança 170 cm 2720 ± 25 AP Costa, 2012
Boa Esperança 70-80 cm 2790 ± 30 AP Costa, 2012
Boa Esperança 100 cm 2480 ± 35 AP Costa, 2012
Aldeia 70-80 cm 3000 ± 40 AP Gomes, 2011
Aldeia 80-90 cm 2370 ± 30 AP Gomes, 2011
Aldeia 50-60 cm 1800 ± 40 AP Gomes, 2011
Teotônio 330-350 cm 3250 ± 30 AP Watling, 2018/PALMA
Teotônio "30 cm acima da base de TPI" 2730 ± 75 AP Miller, 1992
Igapó I Sem informação 2.340 ± 90 AP Miller, 1992
Foz do Jatuarana 70-80 cm 2780 ± 40 AP Zuse, 2014, 2016
Vista Alegre 40-50 cm 2080 ± 30 AP Zuse, 2014, 2016
Boa Vista 140-150 cm 2010 ±  30 AP Zuse, 2014, 2016
Ilha Dionísio Sem informação 2851 ± 28 AP Costa, 2016
Ilha Dionísio Sem informação 1811 ± 34 AP Costa, 2016
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Tabela 11 Datações da tradição Pocó-Açutuba, com destaque para as datas mais recuadas, incluindo o 

alto rio Madeira (NEVES et al, 2014. Modificado). 
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O alto rio Madeira é uma das regiões que apresentam as datas mais recuadas 

para essa tradição, em conjunto com: o rio Nhamundá e Trombetas (3280 anos AP), 

Santarém no rio Tapajós (3000 anos AP) e o rio Japurá (2800 anos AP). Outra 

característica particular da área encachoeirada do rio Madeira é que, pelo menos até 

agora, os dados e datações apontam que juntamente com o Japurá e Santarém, são os 

locais onde a Tradição Pocó-Açutuba se encerrou mais precocemente. Há de se levar em 

conta, no entanto, que nesses dois outros casos apenas um sítio foi datado, e com a 

continuidade das pesquisas provavelmente se ampliará a cronologia.  

Mas duas considerações a respeito das datas obtidas para o sítio Teotônio devem 

ser feitas. Se Hilbert e Hilbert (1980), por exemplo, chegaram a desconsiderar a datas 

com mais de 3000 anos AP, “por não corresponderem com as datações aceitas para o 

sítio-tipo” (p. 9), Eurico Miller (1992), assim como Mário Simões, na década de 1970, 

interpretaram as cerâmicas com datas recuadas (i.e. 2730 anos AP para o Teotônio) e 

com características que, hoje, são associadas à Tradição Pocó, como materiais antigos 

da Tradição Polícroma da Amazônia (TPA). Como as pesquisas anteriores (ALMEIDA, 

2013; ZUSE, 2014; COSTA, 2016), descarto essa hipótese e associo o material e sua 

respectiva datação à Tradição Pocó-Açutuba. Diante das notáveis semelhanças entre 

ambas as tradições, como policromia e incisões, Miller provavelmente se confundiu. 

Nesse mesmo item voltarei a isso.  

Já a data de 3250 anos AP, foi obtida pelo PALMA (WATLING, 2018) através 

da datação de um grande fragmento cerâmico (Figura 46), temperado com caraipé – a 

matéria orgânica utilizada na datação – entre 1 e 3 mm de espessura e quantidade de 

vinte por cento. O fragmento é uma borda com a superfície externa assaz polida e no 

lábio, apesar do ‘desgaste’, pode-se perceber o que resta de uma pintura vermelho-claro. 

O fragmento foi coletado no nível 330-350 cm da unidade N10049E9956, escavada em 

2016. Apesar de haver nesse nível predomínio de fragmentos ainda mais diagnósticos 

da tradição Pocó-Açutuba, o tamanho e a quantidade de caraipé levaram a escolha desse 

fragmento em detrimento dos demais.  
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Figura 46 Fragmento Pocó datado em 3250 anos AP. 

 

Entretanto é preciso ter certa cautela quanto essa datação, já que o laboratório 

relatou certa dificuldade em retirar toda a argila do caraipé, o que se de fato aconteceu, 

poderia causar um recuo temporal na data devido a outros possíveis componentes 

orgânicos mais antigos na argila.  Por outro lado, ao se observar o sigma da datação, 

vislumbra-se certa confiabilidade da mesma (Figura 47). Essas advertências são feitas, 

pois se confirmada, essa datação se equipararia a mais antiga já obtida para um contexto 

Pocó (3280 anos AP) (HILBERT & HILBERT, 1980), o que geraria questionamentos a 

respeito das interpretações correntes para o movimento de dispersão e expansão 

relacionadas a esse conjunto cerâmico.   

Ainda assim, não descarto a antiguidade das ocupações relacionadas à produção 

da cerâmica Pocó no alto rio Madeira, já que em outros contextos da região, datações 

próximas ao terceiro milênio AP foram obtidas (ZUSE, 2014; COSTA, 2016). Portanto, 

a data de 3250 anos AP será compreendida como terminus post quem. Somente a 

continuidade das pesquisas e a realização de novas datações poderão confirmar essa 

cronologia em face da já aceita. Por enquanto, apesar de levá-la em conta, prega-se 

prudência. 
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Figura 47 Detalhes relativos à datação da cerâmica Pocó. 

 

Durante o doutorado de Fernando Almeida, havia ainda certas dúvidas sobre 

como classificar parte do material do sítio Teotônio que possuía elementos díspares em 

relação ao Jatuarana (Figura 48). Após reanalisar, juntamente com Stephen Shennan, o 

material escavado por Miller, pôde-se observar a: 

  

Presença de uma série de elementos plásticos – corrugados, 

serrungulados, ungulados, escovados, ponteados, entalhados, 

filetes aplicados – em todos os níveis (principalmente os mais 

profundos), associados a outros fragmentos com pintura 

policrômica e incisões na face interna da borda. Trata-se de uma 

variedade de elementos plásticos muito maior do que a que a 

observada na unidade N10000E9902 [escavada por Almeida em 

2011], que foi vinculada à suposta ocupação cerâmica pré-

policrômica [pré-TPA] (ALMEIDA, 2013: p. 294. Negrito no 

original). 
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Figura 48 Material escavado por Eurico Miller no sítio Teotônio e reanalisado por Almeida e Shennan 

(ALMEIDA, 2013. Anexo 21 – Pranchas 4, 7 e 8). 
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Cerâmicas com essas características foram evidenciadas pelas novas escavações 

do PALMA e associadas à Tradição Pocó-Açutuba. O material presente no sítio 

Teotônio é muito semelhante ao descrito por Hilbert & Hilbert (1980) e Neves et al 

(2014). Mas, há algumas particularidades que a destoam. O cauixi como antiplástico é 

praticamente ausente no Teotônio, sendo o combinado caraipé + carvão + mineral 

(quartzo e hematita, predominantemente) o mais comum. Por vezes, somente dois 

desses elementos aparecem combinados (Gráfico 6). A diferença entre o caraipé 

enegrecido (que é frequente) e o carvão, é que aquele mantém sua morfologia 

reconhecível. Raramente nota-se a presença de cerâmica/argila moída. A maioria das 

peças possui uma pasta porosa e leve, enquanto outras têm pasta menos porosa, mais 

bem apurada e um tanto mais pesada (nesse caso parece haver menor concentração de 

carvão). A coloração da pasta é predominantemente clara, com ocorrências de amarelo-

alaranjado, bem como de algumas poucas acinzentadas/pretas. 

 

 
Gráfico 6 Frequência de antiplástico no material da Tradição Pocó-Açutuba no sítio Teotônio. 

 

O material encontra-se, na maior parte das vezes, bastante fragmentado. Isso 

pode estar associado tanto à espessura fina dos fragmentos, ao tamanho diminuto dos 

próprios vasos, e a alterações provocadas pelas deposições secundárias, como o 

enterramento com lateritas.  A técnica de manufatura majoritária é a roletada (>90%), 

seguida por não identificada e isoladamente alguns modelados. Quase 80% das paredes 
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são pouco espessas, medindo entre 0,4 e 0,8 cm, com exceção de algumas bordas 

reforçadas e expandidas, flanges e algumas bases. A cerâmica é muito bem queimada, 

com predomínio de queima redutora (40%) ou com núcleo redutor (35%), e em menor 

quantidade as queimas oxidantes (13%). São raríssimos os casos com marcas de uso, 

como fuligem (~4%).   

O alisamento da superfície é muito esmerado, com predomínio de polimento e 

alisado fino, seja na face interna ou externa (Gráfico 7). Mas alisamento mediano 

também foi notado, como nas faces externas de flanges. Por vezes, há combinação 

(também em uma mesma face) entre polimento e escovado, que é realizado de 

diferentes formas. Há também algumas superfícies com estrias de alisamento, feitas 

provavelmente com a pasta um pouco mais seca e com a intenção de gerar o aspecto 

polido. Em geral o material está pouco erodido (principalmente quando se nota 

polimento), mas se percebe casos em que o processo de erosão varia entre as faces.  

 

   
Gráfico 7 Frequência do alisamento da face interna e externa do material Pocó-Açutuba. 

 
Os tratamentos de superfície são abundantes, com brunidura, barbotina, engobo 

branco e vermelho, sendo que os três últimos em diferentes tonalidades (Gráfico8 e 9). 

A alta variabilidade e diversidade cromática, também com a pintura, é uma das 

características do material Pocó-Açutuba em outras localidades que se repete no 

material identificado no Teotônio. O branco engloba do acinzentado ao amarelado/bege, 

enquanto o vermelho varia do alaranjado ao vermelho escuro, quase vinho. 
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Gráfico 8 Frequência do tratamento de superfície na face interna e externa do material Pocó-Açutuba. 

 
 

 
Gráfico 9 Frequência de decoração pintada no material Pocó-Açutuba. 

 

Parte da caracterização da policromia encontrada no material Pocó-Açutuba foi 

realizada por Silvia Cunha Lima, em sua pesquisa de pós-doutorado. A fim de 

compreender a grande variabilidade do estado de conservação em que se identificam as 

cerâmicas com pinturas policromas, investigou a tecnologia que envolve a produção e 

aplicação da camada policroma nas cerâmicas (2016: p. 82). Amostras de dez sítios 

foram utilizadas, sendo sete fragmentos provenientes da unidade N10041E9955 do 

Teotônio, quatro Pocó-Açutuba e três Jatuarana.  

Por uma breve caracterização, o engobo é uma argila (diferente daquela utilizada 

para confecção do vaso) misturada com água, podendo variar suas características de 

acordo com sua preparação, granulometria e elementos fundentes. A pintura é 

simplesmente pigmento com água (Idem: p. 87). Os quatro fragmentos Pocó-Açutuba 
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selecionados possuíam pintura vermelha diretamente sobre a pasta. Nos quatro casos, a 

tonalidade vermelha da tinta era decorrente do ferro (Fe). O que mudava era a espessura 

da aplicação e a pasta: havia camadas mais finas e aquosas e outras mais espessas e 

mais incorporadas à pasta. Um dado relevante é que, ao comparar a pintura/pasta da 

cerâmica Pocó-Açutuba e Jatuarana, Cunha Lima percebeu a separação em dois grupos 

arqueométricos distintos (Idem).  

As decorações plásticas são abundantes. Corrugados, serrungulados, ungulados, 

escovados, ponteados, entalhados, incisos, excisos e acanalados se repetem e se 

combinam em diferentes motivos (Gráfico 10). Nos pontos angulares, independente de 

qual parte da vasilha ele se localiza, quase sempre as decorações plásticas delimitam 

uma área decorada (Figuras 49 e 50). Há de se ressaltar, que em geral, que boa parte das 

decorações plásticas é feita com a pasta mais seca. Motivos gráficos são os mais 

comuns, e podem estar associados ou delimitando áreas com pintura. Linhas horizontais 

e verticais paralelas, circulíneas, escalonadas, em ziguezague e complexos são bem 

comuns (Gráfico 11. Figuras 51 e 52). 

 

 

 
Gráfico 10 Frequência de decoração plástica no material Pocó-Açutuba. 
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Figura 49 Material proveniente da unidade N10041E9955 associado à tradição Pocó-Açutuba 

 

Uma diferença notável com outros contextos Pocó-Açutuba (HILBERT & 

HILBERT, 1980; GUAPINDAIA, 2008; LIMA, 2008; NEVES et al, 2014) , no entanto, 

é a aparente ausência de apliques no material Pocó do Teotônio. Dois apliques 

modelados ornitofórmicos foram encontrados. No entanto, nessa camada, há presença 

de outros conjuntos cerâmicos com características tecnológicas bem mais próximas 

àquelas do aplique – o que impede de assegurar sua associação ao Pocó. 
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Gráfico 11 Frequência de motivos no material Pocó-Açutuba. 

 

Em uma síntese, as recorrências nas análises quantitativas dos atributos 

tecnológicos, englobando o ciclo dos objetos, desde a escolha da pasta até acabamento 

final, assim como a influência do contexto pós-deposicional (i.e. erosões), permite 

observar escolha tecnológicas e cadeias operatórias similares desse material (HILBERT 

& HILBERT, 1980; GUAPINDAIA, 2008; LIMA, 2008; NEVES et al, 2014). Se 

quanto à escolha da pasta, do alisamento, da espessura dos fragmentos há uma aparente 

homogeneidade, a variabilidade das escolhas de acabamento é a característica singular 

partilhada (Tabela 12).  
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Figura 50 Reconstituição esquemática de motivos Pocó-Açutuba 
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Figura 51 Material proveniente da unidade N10049E9956 associado à tradição Pocó-Açutuba. 
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Figura 52 Material proveniente da unidade N10049E9956 associado à tradição Pocó-Açutuba 
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M
ot

iv
os

Grande variabilidade estilística, com os 
tipos decorativos, aparecendo sozinhos 

ou combinados. Muito padrões 
geométricos (quadrados, retângulos, 
círculos, faixas e linhas), linhas retas e 

curvas, com destaque para volutas. 
Aplicados na FE e flanges.

Associação recorrente entre decoração 
pintada e plástica. Incisões  podem 
delimitar faixas com pintura ou são 
preenchidas com pigmentos. Uso 

alternado de escovado e polimento. 
Padrões geométricos diversos. 

Aplicados tanto FE quanto FI, flanges, 
por exemplo.

Área
Ce

râ
m

ic
a

Ap
liq

ue
s

Muitos modelados nas bordas e 
flanges, a maioria zoomorfos.

Presença de dois zoomorfos em toda 
coleção, mas em contexto perturbado.

M
or

fo
lo

gi
a

Presença de carenas, gargalos, bordas 
fortemente extrovertidas (flanges 

labiais), expansões de carenas (flanges 
mesiais). Formas são complexas, 
muitas irregulares e sem secção 

transversal circular.

Q
ue

im
a Material bem queimado. Predomínio 

de queima redutora ou com núcleo 
redutor.

De
co

ra
çã

o 
pi

nt
ad

a Uso abundante de policromia, 
repertório cromático engloba preto, 
laranja, amarelo, vermelho, vinho e 

branco. Acompanhado muitas vezes de 
engobo branco, apesar do vermelho 

também aparecer. 

An
tip

lá
st

ic
o

Uso variado e diversificado. 
Principalmente cauixi e caraipé.

Pasta temperada predominantemente 
com caraipé combinado com  carvão e 

mineral. Caco moído ocorre raramente.

Predominância de formas abertas, 
diversas de pequenos volumes. Muitas 

bordas e flanges irregulares. Alguns 
poucos gargalos. Carenas e pontos 
inflexão são presentes. As bases 
identificadas são planas e plano-

convexas. 

De
co

ra
çã

o 
pl

ás
tic

a

Oxidante, redutora ou com núcleo 
redutor.

Incisões, excisões, ponteados e 
escovados. Raspagem, tracejado e 

corrugado são um pouco menos 
frequente.

Incisões, acanalados, ponteados, 
entalhados e escovados são 

frequentes.  Em geral, feitos com a 
pasta mais seca.  Ungulados, 

corrugados e serrungulados  são 
presentes.  Polimento é  muito 

comum.

Rio Amazonas e baixo curso de  seus 
afluentes

Sítio Teotônio (Alto rio Madeira)

Alta variação nas tonalidades das 
pinturas. Branca, amarela, bege e 

vermelha, indo do vermelho-
alaranjado ao vermelho escuro. 
Barbotina e engobo branco mais 

frequentes. Presença de brunidura. 

 
Tabela 12 Comparação entre cerâmica Pocó-Açutuba na Amazônia (HILBERT & HILBERT, 1980; 

NEVES et al, 2014) e no sítio Teotônio. 
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Morfologicamente, há vasos irregulares, como visto pelas bordas que não 

reconstituem a boca da vasilha em forma circular. Dos regulares, a maior parte são em 

calota (~ 50%) com borda direta, expandidas e flanges labiais; ou semi-esféricos com 

bocas abertas (25%), ambos de pequenos volumes (< 1,3 e 5 litros, respectivamente). Os 

poucos vasos com formas fechadas/constritas têm os maiores volumes da amostra, mas 

não ultrapassam 17 litros (Tabela 13).   

 

 
Tabela 13 Morfologias – Tradição Pocó-Açutuba no sítio Teotônio. 
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Pontos de inflexão e carenas ocorrem (5%), assim como raríssimos gargalos 

(apenas dois), mas não puderam ser incorporados à reconstituição por não haver 

fragmentos de bordas com essas ocorrências – apesar desse ser um dos diagnósticos 

dessa Tradição (e.g. LIMA, 2008; NEVES et al, 2014). A escolha do antiplástico não 

parece estar relacionada aos padrões morfológicos: o emprego de caraipé com carvão 

e/ou mineral predomina em todas as morfologias, e mais esporadicamente, acrescenta-se 

caco ou argila moída. Talvez a única que destoe um pouco seja a Forma 7, com maior 

frequência no uso do caco/argila moída junto ao caraipé + carvão ou mineral – a única, 

como veremos, em que se nota sinais de uso-alteração. Mas no geral se sugere que não 

há uma escolha baseada no desempenho técnico do antiplástico (Tabela 14). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
Caraipé, carvão e mineral 32% 38% 38,50% 33,50% 33,50% 50% 50% 100,00%
Caraipé e carvão 27% 19% - 33,50% 33,50% 16,50% 16,50% -
Caraipé e mineral 36,50% 29% 38,50% 11% 16,50% 16,50% - -
Caraipé - 14% - 22% - - - -
Caraipé, carvão e caco moído - - - - - - 16,50% -
Caraipé, argila moída e mineral 4,50% - 8% - 16,50% - 16,50% -
Mineral - - - - - 16,50% - -
Caraipé, carvão, argila moída e mineral - - 15% - - - - -

Antiplástico FORMA

 
Tabela 14 Relação entre forma e antiplástico 

 
Mesmo as morfologias de vasilhames com os maiores volumes da coleção 

possuem vários com pequenas capacidades volumétricas. Nos de maiores volumes, 

apesar da ínfima presença de marcas de uso (menos de 4% da amostra), foi possível 

identificar dois exemplares que permitem inferir mais seguramente sua utilização. 

Ambas as bordas foram remontadas com fragmentos encontrados em seu próprio nível, 

que por acaso é o mesmo (N10049E9956, 310-330 cm). 

Nas remontagens das peças TE-2141-4 e TE-2141-7, que reconstituem uma 

forma esférica com contorno inflectido e boca constrita, nota-se a presença de fuligem 

nessa e de fire clouds (‘nuvens de fogo’, ‘labaredas’) naquela (Figura 53). A principal 

diferença entre esses processos é que o último ocasiona a penetração do carbono abaixo 

da superfície, além de obter certo aspecto aleatório, enquanto a fuligem acumula de 

forma superficial (SKIBO, 2013: p. 108-9). As marcas deixadas por essas labaredas 

também podem ser associadas aos potes de cozimento utilizados ao ar livre ou em 
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buracos (Idem). Sugere-se, portanto, através de uma perspectiva de uso-alteração, que 

esses vasilhames eram utilizados próximos ou diretamente ao fogo e sua função muito 

provavelmente estava ligada ao preparo de alimentos (RICE, 1987; NEUMANN, 2011; 

SKIBO, 2013, 2015).  

 

 
Figura 53 Vasilhas com marcas de uso 

 
Vasos com esse tipo de indícios e com tamanha confiabilidade na reconstituição 

são a exceção, o que torna difícil analisar um padrão de uso-alteração para as cerâmicas 

Pocó. No entanto, a ausência dessas evidências de uso ao fogo também são um dado a 

ser acrescentado à interpretação.     

Outra ausência são os vasos com pescoço ou com boca bastante restritiva, que 

tendem a ter sua função associada à armazenagem e/ou transporte (Idem). Tampouco se 

chega a inferir a funcionalidade de vasos irregulares, com bordas recortadas. Já os vasos 

de contorno simples e boca levemente aberta ou constrita, mas também os com um sutil 

contorno inflectido, podem ter suas funções modificadas de acordo com o volume, 

podendo servir ao preparo, ao serviço/transferência (curtas distâncias) e ao consumo 

individual e/ou coletivo (RICE, 1987: p. 208-9). Porém, nos vasos de maior volume 

dessa morfologia (para preparo?), e que pudessem ser classificados como Pocó, não 

foram identificados fragmentos com fuligem para se estender a análise.  
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É notável, por outro lado, a predominância de vasos em forma de calota (~50%), 

com pequenos volumes (que não atingem 1,5 litros) e sem indícios de uso ao fogo. 

Desses, aproximadamente 95% possuem algum tipo tratamento de superfícies (i.e. 

engobo, polimento) ou de decoração plástica e/ou pintada. Não parece exagerado 

assumir, diante dessa predominância, que esses vasos muito provavelmente 

relacionados ao consumo e serviço (RICE, 1987; ALMEIDA, 2013), de alimentos 

sólidos ou líquidos (Fermentados? Psicotrópicos?), desempenhassem um papel central 

na vida da sociedade que os produziram.  

O cruzamento dessas informações com os resultados das análises de 

microvestígios botânicos realizadas por Jennifer Watling (2016, 2018) podem gerar 

mais aportes para as interpretações. Preocupada com as mudanças do ambiente, 

modificação da paisagem e de consumo de plantas pelos seres humanos, ao longo do 

tempo, no sítio Teotônio, Watling analisou os resíduos de fragmentos líticos e 

cerâmicos de diferentes períodos culturais. Sete fragmentos da unidade N10041E9955 

associados à tradição Pocó-Açutuba forneceram amostras de resíduos.  

Em somente um deles não foi possível encontrar grãos de amido. No restante, 

uma quantidade significativa foi observada. Outra informação recuperada através dessas 

amostras da cerâmica é que muitos dos vasos foram utilizados para conter ou processar 

uma variedade de diferentes espécies de plantas, como a abóbora e o milho. Quanto ao 

milho, em especial, percebeu-se que vários tipos foram plantados e consumidos no 

Teotônio. E por conta de diferentes evidências de danos causados ao amido, Watling 

também pode distinguir processos como moagem, fervura e torrefação (Idem: p. 27). Já 

a ausência de tubérculos pode ser resultado dos métodos de processamento adotados 

para esses cultivares (Idem).  

Na etapa de campo de 2016, Watling coletou amostras de sedimento em cada um 

dos níveis artificiais de 10 cm da unidade N10049E9956, a fim de verificar a presença 

de fitólitos. Os resultados para o intervalo Pocó da estratigrafia (180-375 cm) 

mostraram que exatamente após o início da camada com grandes blocos de laterita 

(280-290 cm) não há mais vestígios de fitólitos. Entre 180-280 cm, no entanto, pôde-se 

identificar a presença de fitólitos de abóbora, gramíneas, bambu e palmeiras. 

Para nossa representante de Portsmouth no PALMA, a presença dessas 

evidências: 
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The ubiquity of maize starches in PS [Pocó] ceramics analysed 

from Teotônio implies that these first ceramic producing 

cultures to arrive in the Upper Madeira brought with them a 

well-stablished tradition of planting and managing more than 

one variety of this resource for consumption […] If pottery and 

people arrived together in the Upper Madeira, then we might 

argue that these population migrations were facilitated, in part, 

by having a sophisticated and transportable suite of cultivable 

plants (WATLING, 2016: p. 27). 

 
Comparadas às pré-ceramistas, sugere-se que as ocupações Pocó-Açutuba 

adicionaram outras plantas às que haviam sido cultivadas, abandonaram outras (i.e. 

feijão), transformando a maneira de manejar o ambiente (Idem). Enquanto isso, as 

amostragens de fitólitos do restante do sítio parecem sugerir que a vegetação de fundo 

era caracterizada por espécies arbóreas, palmeiras e ervas (Idem: p. 26).  

A reconhecida dificuldade em se definir usos e funções dos vasos através de suas 

formas (SHEPARD, 1965; RYE, 1981; RICE, 1987; RAYMOND, 2009) é reiterada por 

esse estudo de microvestígios botânicos. A variedade de alimentos que são empregados, 

assim como os modos de preparo (tostados, cozidos), permite apontar que um mesmo 

vaso tenha sido empregado para diferentes funções – afinal portar farinha de milho, 

‘caxiri’ (i.e. cerveja) ou um ensopado de abóbora requer determinados tipos de 

manuseio.  

Diante da multiplicidade do uso, que envolvem diferentes aspectos da 

performance, favorecendo ou reduzindo os movimentos do conteúdo no vaso (RICE, 

1987: p. 208), uma tentativa de resposta pode ser não restringir, mas ampliar. A 

pergunta então passaria a ser quais atividades as morfologias poderiam acomodar e o 

que elas nos indicariam a respeito das práticas das pessoas que produziram e utilizaram 

esses vasos. Que práticas estariam relacionadas a pouca quantidade de cerâmica (ao se 

rever os gráficos de quantificação das unidades profundas, percebe-se que o material 

Pocó-Açutuba está em camadas pouco densa) e formas predominantemente para 

consumo e serviço, com pequenos volumes? O que explica a ausência de vasos com 

grandes volumes, seja para preparo ou armazenagem? As hipóteses para essas perguntas 

ficam para o próximo capítulo.  
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Mas, para avançar nessa interpretação, no entanto, é preciso saltar os olhos, um 

momento, para a fora do Teotônio e verificar quais morfologias se identificam nos 

demais sítios do alto rio Madeira em que se encontram cerâmicas Pocó-Açutuba. A 

presença de vasilhas com bocas não circulares, vasilhas com bordas extrovertidas e 

introvertidas (com ou sem ângulos), vasilhas fechadas com pescoço e vasilhas rasas 

com a borda inclinada externamente, com os diâmetros variando de 10 a 28 cm, são as 

mais representativas desse conjunto para os sítios a jusante da cachoeira do Teotônio 

(ZUSE, 2014: p. 382). Já a montante, no sítio Ilha Dionísio, poucas amostras puderam 

ser reconstituídas, devido ao estado de fragmentação do material e pela presença de 

bordas irregulares (COSTA, 2016: p.116-7). Nesse material, nota-se apenas uma forma 

aberta, sendo as demais fechadas, com contorno simples ou inflectido, com os diâmetros 

variando de 10 a 18 cm (Figura 54). Em comparação com o Teotônio, percebe certa 

recorrência nas formas com os demais sítios do alto rio Madeira, embora as com boca 

constrita pareçam ser mais abundantes nesses do que naquele.  

 

 
Figura 54 Morfologias Pocó-Açutuba reconstituídas para o sítio ilha Dionísio (COSTA, 2016: p. 117). 

 

Parto, por fim, para a comparação entre os contextos e configurações 

deposicionais nas quais a cerâmica associada à Tradição Pocó-Açutuba se encontra no 

sítio Teotônio. Ela nos permite algumas conclusões e apontamentos. Diferentemente de 

boa parte da planície amazônica, onde as populações produtoras dessa cerâmica 

iniciaram o processo de sedentarização e antropização da floresta amazônica, no alto rio 

Madeira, tendo como baliza o sítio Teotônio, esse processo é anterior, como sugere a 

existência de TPI datada de 6500 anos BP (MONGELÓ, 2015).  

Associadas às ocupações pré-ceramistas, a posterior presença de cerâmica Pocó 

indica um provável contato entre grupos, que como sugerem Neves et al (2014), pode 

ter sido realizado por meio de redes de trocas e casamentos. A existência, no entanto, de 
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uma provável área de descarte ou uma plataforma, onde se concentra praticamente todo 

o material Pocó do sítio, mas misturado a outros conjuntos, possibilita levantar a 

hipótese de deposições secundárias, como também se percebe na Amazônia central 

(Tabela 15). 

 

Presença de material em camadas de até 
40 cm ou em estruturas e bolsões/feições 

que indicam uso de marcadores simbólicos 
para o início das ocupações Pocó-Açutuba, 
como o enterramento de cerâmicas mais 

antigas.

Presença do material em uma área ainda 
não totalmente compreendida. Provável  
deposição secundária, área de descarte 

que pode ter se transformado em aterro ou 
plataforma por grupos posteriores aos 

cermistas Pocó.

Área Rio Amazonas e baixo curso de  seus 
afluentes

Sítio Teotônio (Alto rio Madeira)

Co
nt

ex
to

 d
ep

os
ic

io
na

l 

Em quase todos os contextos, a tradição 
Pocó é a base da sequência crono-

tipológica de sítios multicomponenciais. 

Presença de outros contextos crono-
tipológicos anteriores ao Pocó na 

sequência estratigráfica. 

Em geral, marca a formação de solos 
antrópicos (terra preta): antropização da 

Amazônia e estabelecimento de modos de 
vida sedentários 

Terra preta anterior à presença da Tradição 
Pocó, o que sugere modos de vida 

sedentários anteriores no sítio.

 
Tabela 15 Comparação entre o contexto deposicional da cerâmica Pocó no rio Amazonas e afluentes 

(NEVES et al, 2014) com o sítio Teotônio. 
 

A área na qual se evidencia a cerâmica da Tradição Pocó-Açutuba no Teotônio 

se restringe a uma pequena porção a noroeste do sítio, onde se encontra um dos declives 

rumo ao rio Madeira. Essa configuração pôde ser observada tanto pelo material das 

unidades de escavação quanto pelas análises qualitativas das tradagens.  

Na unidade N10041E9955, por volta dos 130 cm, fragmentos cerâmicos com 

características Pocó já são notados, tornando-se predominantes entre 140-230 cm – e 

sem uma presença notável de elementos que destoassem das características Pocó. Já na 

unidade N10049E9956 a cerâmica Pocó é encontrada no intervalo 180-375 cm, 

misturada à cerâmica associada a outros conjuntos e também blocos de laterita de 

diferentes dimensões, dependendo da profundidade (rever item 3.4.4). A comparação 

entre ambas as unidades, nos intervalos Pocó, permite visualizar uma maior densidade 

cerâmica nesta do que naquela, apesar de não se poder ignorar a presença de outros 

conjuntos compondo a estratigrafia da N10049E9956 (Gráfico 12). Ainda assim, 
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percebe-se que em comum, após uma acentuada queda na quantidade de material, há um 

‘pico’ de cerâmica Pocó em ambas, com a diferença de que na N10049E9956 o material 

continua até 375 cm, quase um metro a mais do que na outra.  

 

 
Gráfico 12 Comparativo entre quantidade de fragmentos das unidades N10041E9955 e N10046E9956 

 
Quanto às remontagens, há um ponto curioso. Na unidade N10041E9955, em 

que, a princípio não há indícios de deposições secundárias, ocorre uma remontagem de 

uma base em pedestal, entre um fragmente do nível 130-140 cm (TE-1820-45) e outro 

do 170-180 cm (TE-1824-32). Já a unidade N10049E9956, em que as evidências de 

perturbação do contexto são bem maiores, as maiores remontagens ocorreram no 

mesmo nível. No nível 310-330 cm há três exemplos de três fragmentos remontáveis, 

sendo que dois deles já expus aqui (TE-2141-4 e TE-2141-7).  

O que é resultado de ação antrópica e o que faz parte do processo natural de 

sedimentação nessa gramática deposicional é tema a ser abordado no capítulo seguinte, 

no momento de se refletir sobre a hipótese do aterro. Por ora basta acentuar o que as 

diferencia: (I) a profundidade em que o material aparece em cada unidade e sua 

dispersão e (II) a composição das camadas, a N10041E9955 com predomínio de 

cerâmica associada à tradição Pocó-Açutuba e a N10049E9956 com esse material 

misturado a blocos de laterita de tamanhos variados e outros conjuntos cerâmicos. 

Outro contexto em que se identifica material Pocó provém da unidade escavada 

por Miller (1992) nos 70 – onde se obteve a data de 2730 anos AP. Apesar de se 

desconhecer a área em que foi realizada, é interessante notar sua estratigrafia para uma 

206 
 



comparação. A unidade teve 230 cm de profundidade, e foi reanalisada por Stephen 

Shennan e Fernando Almeida a partir dos 60 cm, quando se findava material Jatuarana 

(ALMEIDA, 2013: p. 294). Diferentemente das demais unidades com cerâmica Pocó, 

nesse caso, há dois elementos a se pontuar: (1) a relativa pouca profundidade do 

conjunto (60 cm), se comparado aos contextos escavados pelo PALMA e (2) não se 

observar materiais provenientes de outras ocupações entre a Pocó e a Jatuarana.  

Parece que decorre daí o motivo de Eurico Miller ter agrupado todo o material 

em uma mesma Subtradição, entendendo que havia uma “maior popularidade de 

técnicas plásticas no início da sequência e maior popularidade de técnicas crômicas no 

final” (1992: p. 224). É ao rever esses dados e o material escavado que entendemos que 

a data de 2730 anos AP (relativa à ’30 cm acima da base de terra preta’) pode ser 

associada à tradição Pocó-Açutuba, e não à Jatuarana. Quanto às tradagens, poucas – 

pelas advertências já feitas – tiveram materiais associados à tradição Pocó. Todas elas se 

concentram na porção próxima as unidades profundas (Figura 55).  

 

 
Figura 55 Dispersão do material associado à Tradição Pocó-Açutuba no sítio Teotônio. 

 
Por fim, se até agora as cerâmicas Pocó são as mais antigas do sítio, resta 

entender os processos de transformação pelos quais as sociedades que produziam essas 

cerâmicas passaram e os efeitos disso na cultura material. Talvez isso ajude a esclarecer, 

ao menos em parte, a confusão estilística observada, desde pesquisas anteriores 
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(MILLER, 1992; ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014), na variabilidade artefatual no sítio 

Teotônio. 

 

4.2.3 Cerâmica de 1800 anos AP 

 

Esse conjunto cerâmico é um componente fundamental para a compreensão do 

sítio Teotônio e sua estratigrafia. Apesar disso, é um coadjuvante discreto, não totaliza 

duzentos fragmentos e de todas as unidades escavadas no sítio, foi encontrado em 

apenas uma delas. E não causaria espanto dizer que é justamente na N10049E9956. 

Quando fiz referência, no subitem anterior, à confusão estilística observada durante as 

análises cerâmica dos níveis mais profundos dessa unidade – inflamada ainda mais pela 

desconfiança de se tratar de uma deposição secundária – parte do material que tinha em 

mente pertencia a esse conjunto. 

Não há datas para esse material no Teotônio, mas como a própria alcunha já diz, 

nos demais sítios do alto rio Madeira elas atingem 1800 anos AP, e por serem um 

conjunto local ainda não tão bem caracterizado, recebem momentaneamente esse nome 

(ZUSE, 2014). Adoto essa cronologia para o Teotônio, na ausência e impossibilidade, 

ao menos momentânea, de novas datações.  

Diferente da cerâmica Pocó-Açutuba, em que a variabilidade interna é uma das 

características mais marcantes, a cerâmica de 1800 anos AP, no caso do Teotônio, 

destaca-se por sua homogeneidade. A amostra é formada por bordas, flanges labiais, 

bases, paredes (algumas com ponto de inflexão) e a técnica de manufatura é a roletada. 

A pasta, sempre marrom ou avermelhada, com alta concentração de grãos angulosos de 

quartzo hialino e/ou leitoso como antiplástico, contrasta com as demais, sendo um 

elemento diagnóstico desse conjunto. Em raríssimas vezes aparece o caraipé. A 

cerâmica é bem queimada, predominando a oxidante, mas a redutora também ocorre. 

O material está em sua maioria bem conservado, o que permite verificar 

superfícies bem alisadas e polidas. Independente do local, as incisões são feitas com a 

pasta mais úmida, com um instrumento de ponta côncava e em diferentes espessuras e 

profundidades. Os motivos são pouco variados, predominando linhas paralelas 

horizontais, verticais e transversais, longas e curtas. Semi-circulares e escalonados por 

vezes aparecem associadas às linhas paralelas, sobretudo nas flanges. Ponteados e 

excisos são identificados em menor proporção, muitas vezes nos lábios das bordas ou na 

face interna de flanges, compondo o motivo com as incisões (Gráfico 13).  
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Gráfico 13 Quantificação decorações plásticas na cerâmica de 1800 anos AP 

 
Engobos são raros. Dentre eles, a barbotina possui a maior frequência (Gráfico 

14). A pintura sobre engobo branco aparece em um fragmento apenas (TE-2135-31). 

Diferente do que ocorre nos demais sítios, não se identificou a presença de apliques com 

as características tecnológicas desse conjunto. Sinais de uso também não são comuns 

(Tabela 15; Figura 56 e 57). 

 

   
Gráfico 14 Frequência de tratamentos de superfícies na cerâmica de 1800 anos AP 
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Pouca variação dos motivos. 
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Ausência de carenas ou 
pontos de inflexão nas 

paredes.

Presença de flanges labiais ou 
bordas expandidas. Presença 
de poucas carenas ou pontos 

de inflexão nas paredes. 
Bordas diretas, diretas 

inclinadas externamente. 
Bordas extrovertidas.
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Marrom ou avermelhada. Marrom ou avermelhada.
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Ausente, inclusive engobos.

Pouca variação de motivos. 
Em geral linhas circulares e 
horizontais. Os motivos são 

inseridos nas partes 
superiores das vasilhas e em 

flanges labiais. 

Oxidante e redutora.

Presença de superfiícies 
polidas. São frequente os  

incisos, modelados e 
ponteados, feitos na parte 
superior das vasilhas. As 

incisões são largas e feitas 
com instrumentos de ponta 

concâva. As decorações 
plásticas são feitas com a 

pasta mais úmida.

Presença de superfícies 
polidas, sobretudo na FI. 

Algumas FE são medianamente 
alisadas. Frequente a presença 

de incisos e em menor 
quantidade, ponteados. As 
incisções são mais largas e 
feitas com instrumeto com 

ponta concâva e quando a pasta 
estava mais úmida. Por vezes, 

as incisões são pouco 
profundas, semelhante ao 

espatulado. 

Ausente, com engobo 
praticamente ausente.

Alto rio Madeira Sítio Teotônio                              

Alta concentração de mineral, 
com grãos grandes e medianos, 

em geral bem angulosos. 
Presença de quartzo leitoso em 

maior quantidade do que o 
hialino,da hematita e do 
feldspato. Caraipé quase 

ausente.

Alta inclusão de mineral, de 
tamanho mediano e grande. 
Principal componente são os 
grãos angulosos de quartzo, 

associados hematita e 
feldspato.

Oxidante.

 
Tabela 16 Comparação entre cerâmica de 1800 anos AP no alto rio Madeira (ZUSE, 2014) e no Teotônio. 
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Figura 56 Prancha 1 – Cerâmica 1800 anos AP 
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Figura 57 Prancha 2 – Cerâmica 1800 anos AP 

 
Quanto à morfologia, apesar de poucas bordas terem sido reconstituídas, é 

notável a pouca variabilidade (Tabela 17). As vasilhas possuem forma de calota com 

contorno simples ou infletido, mas sempre com a boca aberta. De espessura normal, 

reforçada externa ou expandida, as bordas podem ser diretas, diretas inclinadas 

externamente ou extrovertidas com ponto angular. Os vasos comportam pequenos 

volumes, não ultrapassando três litros. Flanges são muito comuns e nelas 

costumeiramente se identificam as decorações plásticas. As bases são planas, plano-

convexas ou anelares.  

Uma diferença notável com o material identificado pelas pesquisas anteriores é a 

ausência de carenas e pontos de inflexão (ZUSE, 2014), enquanto no material do 

Teotônio elas são presentes Isso é importante ao se refletir sobre a variabilidade 

morfológica, pois, com exceção das bordas extrovertidas com ponto angular, não se 

pôde verificar nenhuma morfologia com contornos que não fossem simples. Isso sugere 

a variabilidade morfológica era um pouco maior do que aqui apresentada. 
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Tabela 17 Morfologias – Cerâmica de 1800 anos AP no sítio Teotônio. 

 

Refletir sobre forma e função para o caso dessa cerâmica revela dois aspectos 

importantes. O primeiro faz referência à variabilidade de formas, ou nesse caso, a pouca 

variação morfológica; enquanto o segundo remete a alusões funcionalistas associadas às 

escolhas tecnológicas. Em vários casos, o predomínio de antiplástico mineral pode ser 

correlacionado às vasilhas destinadas especificamente à cocção, por suas propriedades 

térmicas vantajosas a essa função (SHEPARD, 1965; ARNOLD, 1978; RYE, 1981; 

RICE, 1987; RAYMOND, 2009). No caso desse material, tanto as características 

morfológicas, acrescentadas as pequenas capacidades volumétricas, quanto à ausência 

de sinais de uso-alteração, não permitem, a princípio, corroborar essa hipótese. Os vasos 

poderiam desempenhar funções distintas, mas dentro de um espectro específico, como 

serviço e consumo individual e/ou coletivo. 

Isso retoma o primeiro ponto. O que explicaria a padronização morfológica 

desse material? Dentre os três sítios em que foi identificado esse material no alto rio 

Madeira (além do Teotônio), o sítio Morro dos Macacos I é aquele em que foi mais 

propício reconstituir as morfologias. Predomina a confecção de vasilhas rasas, com 

bocas abertas e presença de flanges labiais. A pequena área escavada e a pouca 

quantidade de fragmentos na amostra levam a crer que essas formas não devem 

corresponder a todo “arcabouço tecnológico do grupo” (ZUSE, 2014: p. 262). O 

mesmo parece valer para o Teotônio, em que os vasos projetados repetem essas 

características.  
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Por isso, diante de tal semelhança, é válido pontuar mais uma recorrência: as 

formas existentes para esse conjunto são exatamente aquelas mais populares da 

Tradição Pocó-Açutuba, inclusive em relação aos volumes. Esse dado ganha 

importância ao se voltar à cronologia, pois data desse momento (1800 anos AP) as 

últimas evidências de materiais cerâmicos que podem ser associados ao Pocó-Açutuba 

no alto rio Madeira (COSTA, 2016). A cadeia operatória de fabricação desses 

vasilhames sugere, no entanto, que não se trata de uma simples continuidade com o 

material Pocó. A semelhança entre as morfologias fica como uma questão trabalhada no 

próximo capítulo.  

Há ainda, nesse período, o material datado em 1780 ±30 anos AP (Beta 482333) 

(aquele que, na hipótese inicial, foi cogitado como cerâmica antiga), com características 

tecnológicas completamente distintas (e.g. pasta clara e porosa, uso caraipé como único 

antiplástico) e sem associação com nenhum dos conjuntos conhecidos. De fato, não se 

possui ainda nenhuma noção do que se trata esse material, portanto, fazer qualquer tipo 

de consideração seria equivocado.  

No entanto, a sequência das pesquisas poderá sugerir que havia, nesse período, 

uma maior diversidade na confecção oleira. Visualizar as continuidades e mudanças 

técnicas e morfológicas da cerâmica, tendo como referência o material Pocó, constitui 

uma boa estratégia para se compreender esse período, que parece se configurar, 

perpassado por transformações. Apreender de que forma os grupos produtores do 

material cerâmico de 1800 anos AP atuavam nesse cenário é um dos objetivos. O 

próximo capítulo discute essas possibilidades. 

Quanto à localização estratigráfica do material cerâmico de 1800 anos AP, ele 

ocupa um intervalo bem delimitado na estratigrafia da unidade N10049E9956: do nível 

180-190 até o 290-310 cm. Nela, encontra-se misturado com material associado a outros 

conjuntos cerâmicos, além dos seixos de laterita, já aludidos (Tabela 18). As 

semelhanças morfológicas com parte do material Pocó-Açutuba, visto logo no início das 

análises, gerou algumas dúvidas a respeito de como classificar esse material. Ao volver 

a atenção para os outros sítios do alto rio Madeira (ZUSE, 2014), que o processo 

deposicional suprimiu as vinculações estratigráficas, pretensamente contemporâneas. A 

cerâmica de 1800 anos AP, nesse momento, serviu muito mais à elucidação da 

construção da paisagem do que a constatação da existência de mais um conjunto 

tecnológico cerâmico regional no sítio – mas não que isso não fosse relevante. O é, pois 

com ela, mais um fio dessa história pôde ser desemaranhado. 
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Contexto deposicionalÁrea
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ra Somente em três sítios estudados por Silvana Zuse (2014), há 
ocorrência desse material: Morro dos Macacos I, Vista Alegre e 
Foz do Jatuarana. Apesar dos três sítios estarem afastados das 
cachoeiras, são multicomponenciais. Em todos os contextos, 

esse conjunto aparece em uma fina camada (não mais de 20 cm 
de espessura). No síto Morro dos Macacos I é a primeira 

ocupação, enquantos nos demais o material aparece 
sobreposto ao material mais antigo. 

Sí
tio

 T
eo

tô
ni

o

Único sítio em cachoeira que, até agora, nota-se a ocorrência 
desse conjunto. O material foi identificado em uma área 

específica do sítio e em pouca quantidade. Levando em conta as 
caracterizações tecno-tipológicas e as datações referentes aos 

diversos conjuntos, ao contrário dos demais contextos, esse 
material ocorre misturado às cerâmicas mais antigas e nos 

níveis mais profundos, ao longo de, pelo menos, um metro.

 
Tabela 18 Comparação entre contexto deposicional da cerâmica de 1800 anos AP no alto rio Madeira 

(ZUSE, 2014) e no sítio Teotônio. 
 

Portanto, a partir da comparação entre essas cerâmicas, percebeu-se que elas são 

bastante semelhantes em todos os quatro sítios em que foram identificadas. Apesar da 

amostra não ser percentualmente significativa e se localizar numa área precisa do sítio 

Teotônio (até agora), ela é determinante para a interpretação do processo de formação 

da unidade N10049E9956 – e da própria constituição do sítio (Figura 58). Levando em 

conta as datações e as camadas estratigráficas de outros sítios, fica perceptível a mistura 

desse material com outros conjuntos tecnológicos não necessariamente contemporâneos, 

como o Pocó-Açutuba, que tem o fim da sua cronologia, no alto rio Madeira, datada 

exatamente desse período de 1800 anos AP. 
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Figura 58 Mapa de dispersão da cerâmica de 1800 anos AP 

 
 

4.2.4 Barrancóide 

 

Se a cerâmica de 1800 anos AP representa uma pequena fração do material 

identificado no alto rio Madeira, o conjunto Barrancóide parece indicar, pelo contrário, 

um adensamento populacional na região, espalhando-se por uma ampla área. Com a 

reocupação de sítios em que havia material Pocó-Açutuba, mas também com a incursão 

em novas áreas, como as ilhas a montante da cachoeira do Teotônio, pode-se sugerir um 

processo de reconfiguração política e social durante esse período (ZUSE, 2014). 

Esse processo, pelo que indica a cronologia, deve ter gerado algum impacto 

significativo no entorno da cachoeira do Teotônio, visto que as datações mais recuadas 

para esse material estão nos sítios de sua margem, Santa Paula e Teotônio. Silvana Zuse 

(Idem), para o sítio Santa Paula, apresenta três datações bem próximas entre si (material 

provém de níveis diferentes de um montículo), de 1550 anos AP, que parecem 

“representar a transição [em relação à Pocó] para uma ocupação [Barrancóide] mais 

densa do sítio, representada por vasilhas de tamanho grande e alta variação de 

decorações plásticas” (p. 305). 

Uma das datações originárias do sítio Teotônio foi realizada durante o doutorado 

de Fernando Almeida (2013), mas a associação ao conjunto Barrancóide é sugerida por 

mim. Justifico no decorrer desse subitem essa decisão. Por ora, basta assinalar que pelos 
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dados disponíveis, a cronologia aponta que até por volta do fatídico ano 1000 da nossa 

era, quando na Amazônia Central se percebe um reordenamento social da região 

(MORAES & NEVES, 2012; MORAES, 2013), populações produtoras de cerâmica 

com as características esmiuçadas nesse item, ocupavam intensamente diversos sítios do 

alto rio Madeira (ZUSE, 2014) (Tabela 19). 

Além dessa datação para esse conjunto no Teotônio, há outras duas, mais 

recentes. Elas provêm de uma camada (N10041E9955/nível: 90-100 cm) em que esse 

material se mistura as cerâmicas da Tradição Jamari (descrita no próximo subitem). A 

comparação entre esses diferentes períodos permite refletir sobre as ocupações 

subsequentes e as transformações sociais na área da cachoeira, os efeitos e relações com 

outros grupos culturais. 

 

Sítio Data Fonte
Santa Paula Posterior à 1550 anos AP ZUSE, 2014, 2016
Teotônio 1550 ± 30 anos AP ALMEIDA, 2013
Brejo 1390 ± 40 anos AP ZUSE, 2014, 2016
Teotônio 1245 ±60 anos AP BOWSER & ALMEIDA, s.d.
Brejo 1160  ± 40 anos AP ZUSE, 2014, 2016
Brejo 1120 ± 40 anos AP ZUSE, 2014, 2016
Teotônio 1111 ±60 anos AP BOWSER & ALMEIDA, s.d.
Brejo 1040 ± 60 anos AP ZUSE, 2014, 2016
Brejo 1040 ± 40 anos AP ZUSE, 2014, 2016
Ilha de Santo Antonio 990 ± 40 anos AP ZUSE, 2014, 2016
Brejo 940 ± 30 anos AP ZUSE, 2014, 2016
Brejo 890 ± 40 anos AP ZUSE, 2014, 2016  

Tabela 19 Datas para o conjunto Barrancóide no alto rio Madeira 
 

E parte dessas transformações pode ser visualizada na cerâmica. O que se 

percebe no alto rio Madeira, de maneira geral, é que: 

 

Ocorrem permanências nas escolhas tecnológicas no período 

mais antigo [Pocó-Açutuba] e mais recente [Barrancóide], como 

no emprego da pasta, no uso do engobo (apesar de diminuir a 

gama de cores), nas decorações incisas [...] as mudanças mais 

perceptíveis são no tamanho das vasilhas, ausência de flanges 

labiais e mesiais, aumento no número de vasilhas decoradas com 

tratamentos plásticos (o modelado torna-se mais comum; surge 

o roletado), assim como uma maior variedade de motivos das 
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incisões; e a ausência ou raridade de fragmentos pintados 

(ZUSE, 2014: p. 316). 

 

No sítio Teotônio, materiais com essas características também foram 

identificados. Foram analisados fragmentos de borda, base, parede e apliques. O 

antiplástico predominante é o caraipé, acompanhado muitas vezes por mineral (quartzo 

principalmente, mas também hematita). Em comparação com a cerâmica Pocó, é bem 

menor a frequência de carvão. Caco/argila moída também são utilizados (Gráfico 15). A 

espessura das paredes variou entre 0,5 e 1,2 cm. 

 

 
 

 

A técnica de manufatura é a roletada (~90%), mas os modelados também são 

notados (3%), sobretudo nos apliques. As queimas oxidante e redutora predominam 

(30% cada), mas a com núcleo redutor também aparece consideravelmente (23%). E em 

bem menor proporção, a variação entre oxidante e redutora na face interna e externa. A 

pasta é clara, com preponderância de branco-amarelado (~60%), cinza (15%) e marrom 

(15%). Outra característica é ser menos apurada e com antiplástico mais espesso e em 

maior quantidade que a do material Pocó. 

Percentualmente o material não está muito erodido, porém, diferente dos demais 

conjuntos, aparecem muitos 'negativos' de caraipé em ambas as faces, mesmo quando se 

percebe superfícies bem alisadas. Quando há polimento, é mais raro observar esse 

fenômeno. No entanto, eles não são tão frequentes como no material Pocó-Açutuba. No 

Gráfico 15 Frequência de antiplástico no conjunto Barrancóide. 
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material Barrancóide, na face interna, o alisamento fino predomina (40%), seguido por 

mediano e grosso (35%), e por fim, polido (25%). Na face externa, alisamento mediano 

a grosso é o mais comum (56%), seguido pelo fino (34%) e em bem menor quantidade o 

polido (10%).  

Os tratamentos de superfície são distribuídos igualmente pela face interna e 

externa. Em mais da metade da amostra dos fragmentos Barrancóide engobos são 

ausentes. A barbotina, que tem certa variedade de tons, desde um avermelhado até mais 

acinzentado, é a mais popular em termos de uso. Bruniduras, engobo branco e vermelho 

são raros (Gráfico 16). Estrias de alisamento, por vezes lembrando um escovado, 

também são notadas. Diferentemente do Pocó, em que também há escovado, o do 

material Barrancóide é menos regular, isto é, parece que a ceramista não opta por alisar 

em um determinado sentido, mas faz o movimento em variadas direções, sobrepondo e 

entrecortando as marcas. Sinais de uso, como fuligem, também são bastante raros 

(menos de 3%).  

 

  
Gráfico 16 Distribuição de tratamentos de superfície na face interna e externa. 

 

Um dos atributos mais diagnósticos do conjunto Barrancóide é a presença de 

apliques, alças e asas. No Teotônio, somente apliques foram identificados. São 

modelados, têm a pasta branco-amarelada, temperada de caraipé e mineral, com queima 

oxidante. Um deles possui ponteados em sua volta. Apesar de terem sido encontrados 

em contexto não tão seguro (N10049E9956), parecem estar tecnologicamente mais 

próximos do conjunto Barrancóide que do Pocó. Outros apêndices/apliques menores, 

em formato de pequenas esferas, também foram observados.  

Pinturas são raríssimas. Em oposição, decorações plásticas são abundantes. 

Incisos de diferentes espessuras são os mais frequentes em toda a amostra, e por vezes 

aparecem em conjunto. Muitas vezes associados às incisões, ocorrem excisos e 
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ponteados. Os roletados concentram-se, sobretudo, nas bordas. Se comparado ao Pocó, 

as decorações plásticas são realizadas com a pasta um pouco mais úmida, com 

instrumentos côncavos e pontiagudos, e por vezes deixando ‘rebarbas’. Quando são 

acanalados pouco profundos, esse sobressalência acaba aparentando excisões (Gráfico 

17). 

Os motivos são compostos principalmente por linhas paralelas horizontais, 

verticais, transversais, curvilíneas, ocasionalmente delimitadas por outra linha de 

tratamento plástico. Escalonados e angulares também ocorrem, assim como motivos 

abstratos com uso de mais de uma técnica. Para mais uma vez comparar com as 

cerâmicas Pocó-Açutuba, apesar de alguns motivos recordarem, sua composição é 

menos simétrica, regular e ‘esmerada’, isto é, linhas mais tortas, percebendo-se mesmo 

correções ou ‘hesitações’ da ceramista ao realizar a incisão – o que é raro no conjunto 

Pocó (Figuras 59 e 60).  
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Figura 59 Prancha 1 – Cerâmica Barrancóide 
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Quanto à morfologia, Vasilhas de contorno simples, de formas abertas e 

fechadas, com formas esféricas e de calota, foram as mais recorrentes. Mas as com 

contorno constrito também foram observadas, como vasilhas infletidas e de formas 

fechadas. Carenas (a não ser sutis pontos de inflexão) e flanges são raras. A espessura 

das bordas é predominantemente normal, com poucas expandidas, reforçadas (boa parte 

dessas são as roletadas) ou contraídas. Os lábios são em sua maioria arredondados, mas 

também há planos e alguns irregulares (Tabelas 20 e 21).   
 

 
Figura 60 Prancha 2 – Cerâmica Barrancóide. 

Gráfico 17 Presença de decorações plásticas no conjunto Barrancóide. 
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Tabela 20 Relação de formas do conjunto Barrancóide. 

 
Uma ressalva a respeito das morfologias desse conjunto é que a amostra não é 

robusta (é ainda menor do que aquela que serviu de referência ao Pocó). Ainda assim, é 

possível observar que há alguma diversificação. A diminuição de vasilhas rasas em 

forma de calota é a mudança mais perceptível. Isso acompanha, apesar dos volumes 

máximos não aumentarem consideravelmente, uma maior proporção de vasos com 

capacidades volumétricas superiores. Se na tradição Pocó-Açutuba, no sítio Teotônio, 

50% dos vasilhames não comportavam mais do que 1,3 litros, no caso do conjunto 

Barrancóide essa relação diminui. 
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Tratamentos plásticos são bem 
frequentes, destacando-se incisões 
e modelados, inciso e ponteado, 
roletado (na borda) e modelado 
(lábio com bicos ou ondulações). 

Por vezes ocorre exciso, 
escovado e acanalado.

Finas e polidas.

Branco-amarelada, acinzentado e 
marrom

Esferas ou zoomorfos são mais 
frequentes. Asas e alças. 

C
er

âm
ic

a

B
as

es

São ausentes os fragmentos com 
pontos angulares, apesar da 
presença de inflexões, como 

pescoço e bojo, o que sugere o 
predomínio de vasilhas infletidas e 
simples. Boa parte das bordas é 

contraída, com lábios com 
acabamento irregular. Diâmetros 

entre 6 e 52 cm.

Linhas horizontais e linhas verticais 
em paralelo, em zigue-zague, 

curvilíneos, linhas retas 
entrecruzadas, linhas transversais 

ou obliquas, escalonado e 
triangular

Convexas-concâvas, plano-
convexas, anelares, em pedestal e 

assadores.

A
nt

ip
lá
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ic

o

Presença marcante de caraipé, 
baixa inclusão de elementos 

minerais e carvão.

Predominantemente reduzida

Frequente a presença de barbotina 
em diversas tonalidades e também 
do engobo vermelho. Brunidura. 

Presença de pintura nos 
fragmentos é rara

Algumas faces internas erodidas, 
por vezes por evidências de 

fermentação
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Linhas horizontais, verticais, 
transversais, curvilíneas, por vezes 
delimitadas por outra linha feita por 
algum tratamento plástico. Motivos 
abstratos com uso de mais de uma 

técnica

Esferas e zoomorfos

Pouca presença de vasos com 
carenas, a não ser pontos de inflexão 

como pescoços. Vasilhas de contorno 
simples, de formas abertas e 

fechadas. Presença de vasilhas 
infletidas e de formas fechadas. 

Flanges são raras.

Bases planas, plano-convexas, 
anelares, assadores e com furo no 

centro feito antes da queima 
(cuscuzerio?)

Presença predominante de caraipé e 
minerais. Em menor quantidade 
carvão e cerâmica/argila moída.

Oxidante predomina, mas redutoras 
ou com núcleo redutor são notadas

Material parcialmente erodido. 
Diferente de outros cojuntos, 

aparecem muitos 'negativos' de 
caraipé

Frequente a presença de barbotina 
em diversas tonalidades. Engobo 

vermelho e branco quase ausentes. É 
muito rara a pintura nos fragmentos

Muito frequentes. Incisos finos e 
medianos. Excisos, ponteados e 

roletados. Escovados não são muito 
regulares. Estrias de alisamento 
também ocorrem. Decorações 

plásticas são menos esmeradas e 
regulares (feitas com a pasta mais 
úmida) se comparado ao Pocó. 

Instrumentos são côncavos e 
pontiagudos

Finas e médias. Em menor frequência 
polidas. 

Branco-amarelada, acinzentado e 
marrom. Pasta menos apurada e com 
antiplástico mais espesso e em maior 

quantidade que Pocó

 
Tabela 21 Comparação entre cerâmica Barrancóide no alto rio Madeira (ZUSE, 2014) e no Teotônio. 
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As bases mais comuns são as planas, plano-convexas e anelares. Dois 

exemplares com furo central feito antes da queima (possível cuscuzeiro?) chamaram a 

atenção. Outra que merece referência é uma base com marca de folha, vestígio pouco 

comum no material sítio. Assadores com grandes diâmetros também foram observados. 

Um deles foi remontado através de seis fragmentos e também provém do nível 330-350 

cm da unidade N10049E9956, ao qual já fiz referência por se tratar do mesmo em que 

as duas vasilhas Pocó com sinais de uso foram encontradas.  

Com exceção desse assador, que possui resquícios de fuligem na face interna da 

borda, a ausência de sinais de uso-alteração dificulta o estabelecimento mais seguro das 

relações entre forma e função dos vasos. No entanto, como já fiz alusão ao abordar esse 

mesmo tema no subitem da tradição Pocó-Açutuba, algumas hipóteses através de que 

atividades comportariam podem ser sugeridas.   

Um primeiro comentário é um aparente maior arsenal de vasos para preparo e 

armazenagem se comparado ao conjunto Pocó. Os vasos com contorno simples e boca 

levemente aberta (Forma 1), percentualmente representativos, podem possuir quase o 

triplo de capacidade volumétrica se comparado ao correlato Pocó-Açutuba. Esses casos 

de maiores volumes estariam ligados à preparação de alimentos, enquanto aqueles de 

pequenos volumes, que também foram identificados, podem ser destinados ao consumo 

(RICE, 1987).  O mesmo se pode dizer dos vasos com contorno simples, forma de 

calota e boca aberta (Forma 4), de volume mínimo de 1,4 e máximo de 5 litros, podem 

comportar tanto atividades de preparo quanto de consumo coletivo. Os vasilhames rasos 

em forma de calota, já não tão recorrentes, estariam ligados ao consumo ou ao serviço, 

de alimentos sólidos ou líquidos. Já as vasilhas semi-esféricas, com borca aberta, devido 

à capacidade volumétrica mediana, parecem estar mais ligadas ao consumo individual 

ou coletivo – mas não se pode descartar a utilização para o preparo (Idem). Por fim, 

quanto às formas de boca constrita, de contorno simples ou infletido, a utilização para 

serviço e/ou armazenagem parece ser uma sugestão razoável de funções que seriam 

capazes de comportar. 

Terminada essa descrição, explico a insistente comparação que propus entre a 

cerâmica Pocó-Açutuba e a Barrancóide. Desde o início das atividades do PALMA no 

sítio, em 2011:  

 

Foi identificada em uma segunda unidade (N10000E9902) e 

numa limpeza de perfil (N10045E9986) uma suposta cerâmica 
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mais antiga [em relação à Subtradição Jatuarana]: sem 

decorações pintadas, com decorações plásticas “rústicas” e 

predominantemente temperada com antiplástico mineral. Uma 

amostra de carvão vinculada a essa camada (65 cm de 

profundidade) foi datada em 400 d. C. (ALMEIDA, 2013: p. 

292).  

 

Por falta de evidências mais consistentes sobre essa tecnologia cerâmica, 

Fernando Almeida optou por chamá-la simplesmente de ‘pré-Jatuarana’ (Figura 61), por 

ser anterior ao conjunto policromo, o qual ele possuía uma amostra confiável e bem 

descrita. A oposição se estabelecia por conta do debate a respeito da antiguidade da 

ocupação Jatuarana no sítio Teotônio. Como indiquei no subitem destinado à tradição 

Pocó-Açutuba, Miller (1992) associava a data de 2700 anos AP (que agora associamos 

ao Pocó) à Subtradição Jatuarana.  

Naquele momento, na ausência de novas datações tão recuadas para essa 

Subtradição, Almeida (2013) buscava ainda entender a qual contexto a data de Miller 

pertencia. Portanto, a confirmação dessa ocupação ‘pré-Jatuarana’ de 400 d. C. seria o 

indicativo de que Miller poderia ter se confundido, datando um fragmento de alguma 

outra tradição ceramista como se fosse Jatuarana. Ao reanalisar o material de Miller, 

Almeida percebeu a existência de um conjunto cerâmico com diversidade decorativa 

muito maior que as demais (que seria sugerida, à época do doutorado de Almeida, como 

associada ao conjunto Pocó).  Já a cerâmica ‘pré-Jatuarana’ possuía algumas 

características que ‘lembravam’ as da Tradição Polícroma e do conjunto mais antigo 

analisado por Miller, como as incisões, com a distinção que eram mais “rústicas”: 

 

A diferença na maneira de executar as incisões foi um dos 

indicadores da existência de uma ocupação cerâmica mais antiga 

(pré-Jatuarana?). As incisões e acanalados vinculados à 

cerâmica policrômica eram regulares e bem executados, ao 

passo que, na hipotética ocupação mais antiga, essas decorações 

possuíam espessura e alinhamento irregulares (ALMEIDA, 

2013: p. 257). 
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Figura 61 Cerâmica reclassificada como Barrancóide (ALMEIDA, 2013. Anexo 20, Prancha 6 – Sítio 

Teotônio). 
 

Assim, quando revi a caracterização tecnológica dessa cerâmica, realizada pelas 

análises de Almeida (2013), gentilmente cedidas a mim, foi possível associá-la ao 

conjunto Barrancóide. O uso do antiplástico mineral acrescentado ao caraipé, assim 

como a cor da pasta, a queima e não só a presença de decorações plásticas (e ausência 

de decorações pintadas), mas a maneira de fazê-las foi o que me levou a essa decisão. E 

consequentemente a datação de 1550 anos AP, relativa a esse material, pode ser então 

associada ao conjunto Barrancóide.  
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 Se as características incisões com ‘espessura e alinhamento irregulares’ 

inquietou Fernando Almeida ao comparar esse material ao Jatuarana, o mesmo se 

passou quando o vi junto ao Pocó. Talvez ‘incômodo’ (ou surpresa?) seja a melhor 

palavra para expressar o que se passou pela cabeça no que diz respeito à maneira pela 

qual as ceramistas realizavam essas incisões.  

Quando digo ‘incômodo’ não parto de um julgamento estético próprio, mas sim 

em referência aos conjuntos que já haviam sido definidos. Como Silvana Zuse (2014) 

aponta, uma das características desse conjunto é a continuidade de uma série de 

elementos do anterior (i.e. Pocó-Açutuba). O problema, no caso do sítio Teotônio, é que 

não foi escavada, pelo menos até agora, uma unidade sequer em que esse material esteja 

em uma ‘camada ou estrato unicomponencial’ – talvez isso não exista para quase 

nenhum conjunto no sítio Teotônio!  

E aqui, é preciso fazer um breve histórico para se entender esse ‘incômodo’. É 

fato que cerâmicas com as características descritas nesse subitem são notadas desde 

2011 (ALMEIDA, 2013). O problema foi, no entanto, que as unidades em que esse 

material foi coletado possuíam outros conjuntos com características tecnológicas 

relativamente distintas do Barrancóide.  

Isso se passa, por exemplo, na unidade N10041E9955, em que cerâmicas 

classificáveis como Barrancóide se misturam pontualmente à predominante cerâmica 

Jamari. Ou nas unidades que perfizeram um 2x2 m, escavadas em 2013, em que após 

uma camada Massangana, há um pacote de terra preta com cerâmica de 

aproximadamente 50 cm, no qual o material com características tecnológicas 

Barrancóide (misturadas com Jamari?) está sobreposto por uma camada Jatuarana 

(Figura 62).  
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Figura 62 Prancha 3 – Cerâmica Barrancóide da área de escavação de 2x2 m 

 

Assim, se até 2016 esse conjunto era identificado de maneira pontual em alguns 

contextos do sítio, com a realização dessa etapa de campo e a escavação da unidade 

N10049E9956, o panorama mudou. Nos níveis superiores, alguns fragmentos com 

características Barrancóide foram identificados juntos ao material Jamari. Mas, 

concentro as atenções após o nível 180-190 cm, aquele em que se iniciam os pequenos 

seixos de laterita, pois é a partir dele que diferenciar quais eram os limites das mudanças 

e continuidades entre a tecnologia cerâmica Pocó-Açutuba e Barrancóide passou a ser 

um problema.  

Estaria esse conjunto completamente misturado ao Pocó-Açutuba e a cerâmica 

de 1800 anos AP? Acerca desses dois últimos, mesmo com a semelhança das 

morfologias, boa parte do restante da cadeia operatória permitia uma desvinculação 

consistente. Mas como interpretar a variação no traço e nas características das incisões 

entre materiais que estavam em mesmo nível? A confusão estilística a qual já fiz 
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referência deriva de uma pergunta com esses contornos: até que ponto poderia 

considerá-la como variabilidade interna de um mesmo conjunto?  

Por conta da conturbada configuração deposicional da unidade – mais ou menos 

clara devido à presença da cerâmica de 1800 anos AP –, a dúvida era em como 

interpretar as semelhanças (i.e. permanências?), mas principalmente as diferenças, que 

‘incomodavam’ se colocadas como parte de um mesmo conjunto classificatório – 

relação entre as incisões Pocó, regulares e realizadas com a pasta mais seca, e a 

Barrancóide, de espessura e alinhamento irregular, com a pasta mais úmida.  Como 

saber se a pintura era realmente ausente nesse até então apenas suposto conjunto 

Barrancóide, se no mesmo nível muitos outros fragmentos possuíam uma ‘barroca’ 

pintura?  Ademais, não havia nenhum motivo para descartar a hipótese que a cerâmica 

Pocó-Açutuba só estivesse sido misturada à de 1800 anos AP (Tabela 22).  

 A saída para esse impasse envolveu uma série de pressupostos, que podem ser 

rebatidos com o prosseguimento da pesquisa e com posições teórico-metodológicas 

divergentes: (1) há mistura de materiais temporalmente distantes em um mesmo nível; 

(2) cerâmicas Barrancóide, ou algo semelhante a ela, estão nesse estrato; (3) o uso de 

critérios analíticos ‘qualitativos’ (os quantitativos não foram abandonados), os mesmos 

utilizados nas tradagens, para definir que faz parte de um conjunto e o que não faz, e, 

por fim, decorrente desse anterior, (4) a possibilidade de encontrar características 

‘inclassificáveis’, visto a incompletude de nossas classificações.  

 

Área Alto rio Madeira Sítio Teotônio                             

Nos sítios Ilha de Santo Antônio e 
Santa Paula encontrada em espesso 
pacotes, nos níveis intermediários, 
enquanto no sítio Brejo é a única 

ocupação visualizada de forma segura. 
Também identificada nos níveis 

inferiores de sítios arqueológicos 
insulares: Ilha São Francisco, Ilha das 

Cobras e Ilha do Japó.

C
on
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l Aparece de forma pouca clara na 
estratigrafia do sítio. Não parece existir 
nenhuma camada somente com material 
relacionado a esse conjunto. Marerial 

aparece misturado tanto com cerâmica 
Pocó, de 1800 anos AP e Jamari, variando 
de acorco com a unidade de escavação e a 

área do sítio.

 
Tabela 22 Comparação de contexto deposicional da cerâmica Barrancóide no alto rio Madeira (ZUSE, 

2014) e no sítio Teotônio. 
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 Assumindo que havia mistura e ancorado na descrição tecnológica da cerâmica 

Pocó e Barrancóide principalmente para o alto rio Madeira (ZUSE, 2014), mas também 

tendo em mente outras regiões em que essa relação Pocó e Barrancóide ocorreu (e.g. 

LATHRAP, 1970; HILBERT & HILBERT, 1980; MACHADO, 2005; GUAPINDAIA, 

2008; LIMA, 2008; MORAES, 2013; LIMA, 2014; NEVES et al, 2014), pude criar 

uma amostragem mais segura para o material Barrancóide. Embora as continuidades 

sejam visíveis, a comparação através de atributos distintivos do conjunto Pocó (alta 

frequência de presença de carvão de antiplástico; superfícies muito polidas; engobo e 

pintura; incisões mais regulares e feitas com a pasta mais seca; flanges) serviram para 

chegar a essa separação.   

A descrição aqui realizada aqui é resultado dessa seleção, e parece se mostrar 

coerente, em linhas gerais, com o que ocorre no restante do alto rio Madeira. Levando 

em conta o material das tradagens, assim como as unidades de escavação, é possível 

visualizar a seguinte dispersão do material Barrancóide no sítio Teotônio (Figura 63). 

 

 
Figura 63 Dispersão do conjunto Barrancóide no sítio Teotônio. 

 
Datações futuras poderão corroborar, ou não, essa decisão de não encarar o 

material classificado como Barrancóide como variabilidade interna da tradição Pocó-

Açutuba. Por enquanto, a comparação entre os elementos da cadeia operatória de cada 

um dos conjuntos me parece suficiente para estabelecer essa separação. As reflexões 

sobre esse processo de continuidades e mudanças tecnológicas e estilísticas observadas 
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no material, bem como a classificação em Barrancóide, são feitas no próximo capítulo – 

assim como hipóteses a respeito da formação desse contexto, levando em consideração 

que as primeiras datas pertencentes ao conjunto estão justamente nos sítios da cachoeira 

do Teotônio. 

 
4.2.5 Tradição Jamari 

 

Das áreas de drenagens secundárias ou de interflúvio do alto rio Madeira surgem 

as referências para essa comparação. Afastadas daquele que seria o mainstream da 

bacia, mas nem por isso com menos histórias para contar, as ocupações no rio Jamari se 

iniciaram a partir de 8000 anos AP, com três fases pré-cerâmicas e posteriormente, a 

partir de 2500 anos AP, quatro fases ceramistas, pertencentes à Tradição Jamari 

(MILLER et al, 1992).  

Essa tradição regional, ao que tudo indica, aponta para uma persistente 

permanência na região do médio-baixo rio Jamari, acompanhada por uma insistente 

maneira de se produzir cerâmica. De maneira geral, as descrições de Eurico Miller et al  

(Idem) para essa cerâmica são marcadas por certa uniformidade, com exceção da fase 

Jamari (umas das quatro da tradição homônima). Nela, diferente das demais, haveria 

características exclusivas, não partilhadas por nenhuma das outras fases, como 

decorações plásticas de variadas formas (e.g. incisos, acanalados, ponteados), bem 

como flanges e bordas reforçadas, e decoração pintada branca e vermelha.  

 Ao rever as publicações de Miller et al (1992), Fernando Almeida (2018) 

percebeu que materiais com essas características eram irrisórias na sequência seriada da 

fase Jamari realizada pelo arqueólogo gaúcho. E mais: eram elementos diagnósticos da 

Subtradição Jatuarana. Excetuando esses elementos intrusivos da TPA, restaria uma 

descrição homogênea das quatro fases da Tradição, sendo o recorte de Miller (et al, 

1992) para cada uma delas basicamente cronológico. Por isso, compartilho da proposta 

de não as diferenciar e tratar o material com essas características apenas como Tradição 

Jamari (ALMEIDA, 2017b: p. 70). 

 Foram analisados fragmentos de borda, paredes decoradas e bases do sítio 

Teotônio. Assim como no restante dos sítios com cerâmica da Tradição Jamari, no rio 

homônimo, a técnica de manufatura predominante foi a roletada, podendo ser observada 

em mais de 75% dos fragmentos. O caraipé foi o antiplástico mais empregado na 

elaboração da pasta. Em 85% dos fragmentos se notou sua presença. Em relação aos 
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materiais apresentados por Miller et al (1992) e Fernando Almeida (2013: p. 236, 

2018), esse antiplástico é o principal (90%) componente dos fragmentos, apesar de 

haver acompanhamento esporádico de carvão, mineral e argila moída. No sítio 

Teotônio, percebe-se que a presença desses acompanhamentos parece mais intensa, 

individualmente ou misturados (Gráfico 18). 

 

 
Gráfico 18 Frequência de antiplástico na Tradição Jamari no sítio Teotônio. 

 

 A queima redutora foi a mais recorrente (45%), mas a oxidante (18%) e com 

núcleo redutor (18%) também são observáveis. Em bem menor proporção, a variação 

entre oxidante/redutora externa e interna. A cor da face interna, como ocorre nos casos 

do rio Jamari, predominou entre tons de amarelo, marrom e cinza, sendo presente em 

mais de 70% da amostra analisada.  

Mais uma recorrência entre o material apresentado pelas pesquisas anteriores 

(MILLER et al,1992; ALMEIDA, 2013, 2018) e o do sítio Teotônio, é a existência de 

fragmentos bem alisados e polidos. Independente da face, esses alisamentos estão 

presentes em mais de 70% do material (Gráfico 19). Estrias de alisamento não são 

corriqueiras no material da Tradição Jamari. Ao comparar internamente ao sítio 

Teotônio, essa característica o diferencia do material Barrancóide, que possui menos 

superfícies bem alisadas e polidas na face externa (< 50%). Esse dado é importante, pois 

é mais um elemento que auxilia na distinção entre o material, já que por vezes, estão nas 

mesmas camadas (Figura 64).  
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Figura 64 Prancha de fotos com material diagnóstico da Tradição Jamari no sítio Teotônio. 

 

  
Gráfico 19 Frequência de alisamento face interna e externa na Tradição Jamari no sítio Teotônio. 
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  Outra característica que aproxima o material identificado no sítio Teotônio 

daquele do médio-baixo Jamari é a pouca relevância de tratamentos superfície, 

ocorrendo apenas em aproximadamente 35% do material Jamari analisado. Desses, os 

mais frequentes são a barbotina e o esfumarado/brunidura, com engobo vermelho 

aparecendo discretamente (Gráfico 20). Engobos brancos só surgem em um momento 

em que já se nota a existência de cerâmicas Jatuarana nos mesmos níveis do Jamari. 

 

 
Gráfico 20 Frequência de tratamento de superfícies na face externa na Tradição Jamari no sítio Teotônio. 

 
 Uma das características diagnósticas do material atrelado à Tradição Jamari, se 

compararmos, sobretudo, com o sítio Jacarezinho, é a alta recorrência de fuligem na 

face externa. Nesse sítio do baixo rio Jamari, mais de 40% dos fragmentos têm esses 

sinais de uso na face externa (ALMEIDA, 2017b: p. 78). No sítio Teotônio, 37% dos 

fragmentos possuem fuligem na face externa (Gráfico 21). 
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Gráfico 21 Frequência de sinais de uso na Tradição Jamari no sítio Teotônio. 

 

 
Figura 65 Cerâmicas associadas à Tradição Jamari 
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Essa abundante presença de fuligem é mais uma característica que a diferencia 

do material cerâmico associado ao conjunto Barrancóide. Além dela, o estado de 

conservação do material também é superior, ultrapassando os 70% de fragmentos sem 

sinais de erosão. Outro fator fundamental, e que também pode estar associado ao 

contexto deposicional, é que o material Jamari possui a menor taxa de fragmentação do 

sítio – o peso/tamanho médio do fragmento no estrato Jamari é maior do que em relação 

aos outros conjuntos (Figura 65). Essa menor fragmentação pode estar relacionada à 

espessura dos fragmentos, pois esse conjunto possui a maior média de todo o sítio. A 

espessura variou entre 0,4 e 1,5 cm, e a média do intervalo de maior frequência foi de 

0,75 cm. Essa é uma diferença entre o material Jamari do sítio Teotônio e do sítio 

Jacarezinho, pois nesse os fragmentos são mais espessos, com média geral de 1,1 cm 

(Idem).  

Dois relevantes fatores a se considerar a respeito da Tradição Jamari envolve 

processos de uso-alteração, bem como do contexto deposicional: (1) a presença de 

marcas de lascamento ou quebras com nítidos sinais de ponto de impacto e (2) por 

vezes, é possível notar presença de fuligem nas áreas de quebra da cerâmica (Figura 66). 

Essas evidências sugerem quebras intencionais e/ou por impactos localizados, contato 

com queimadas posteriores à quebra do vaso ou utilização dos fragmentos como 

trempes, algo comum entre os Assurini do Xingu (CAROMANO, 2018).  
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Figura 66 Marcas de quebras com ponto de impacto ou lascamento de cerâmica, fuligem na quebra. 

 
A ausência – ou presença ínfima - de decorações plásticas ou pintadas no 

material cerâmico Jamari é outra característica marcante, que se repete tanto no 

Teotônio (menos de 4% da amostra possui decorações plásticas ou pintadas) como nos 

demais sítios em que se identificou esse material (MILLER et al,1992; ALMEIDA, 

2013, 2018) (Tabela 23). É possível dizer, que em quase todos os casos de cerâmicas 

com decorações plásticas na camada Jamari, as características da cadeia operatória dos 

fragmentos são muito mais diagnósticas e próximas do conjunto Barrancóide. O 

roletado na face externa da borda (TE-2109-1, 2 e 23; TE-2111-1+9) é um caso comum 

no material Barrancóide do alto rio Madeira, assim como as incisões e os modelados, 
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com a criação de apliques no lábio (TE-2123-1) (ZUSE, 2014: p. 214) (Figura 67). 

Esses elementos aparecem pontualmente no material do sítio Teotônio, como pode se 

ver pelo gráfico 22.  
 

 

 
Figura 67 Cerâmica não predominante associada ao conjunto Barrancóide, na camada Jamari. 
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Tabela 23 Comparação entre cerâmica da Tradição Jamari no rio homônimo (MILLER et al, 1992; 

ALMEIDA, 2017b) e no sítio Teotônio. 
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Gráfico 22 Frequência de decorações na Tradição Jamari no sítio Teotônio. 

 

 As bordas identificadas no sítio Teotônio associadas à Tradição Jamari são em 

sua maioria diretas inclinadas verticalmente (57%), mas não é rara a presença de 

inclinadas externa e internamente. Bordas extrovertidas também são encontradas, e em 

menor quantidade, introvertidas. Flanges não são comuns.  

A aproximadamente 78% das bordas tem espessura normal. Desse restante, as 

contraídas são as mais frequentes, mas reforçadas e expandidas também são 

esporadicamente notadas.  A maioria dos lábios tem forma arredonda (70%), mas planos 

também tem certa recorrência (22%). Lábios apontados não são comuns, mas ainda 

assim podem ser encontrados na amostra, diferente dos biselados, que são praticamente 

ausentes. Lábios com acabamento irregular (planos e arredondados, dependendo da face 

ou da parte da borda) também foram notados, mas com pouca frequência. 

A reconstituição dessas bordas gerou nove formas tipológicas. As formas 

possuem contornos simples e inflectidos, são esféricas, semi-esféricas, globulares e em 

calota. Uma das morfologias tem como característica distintiva possuir pescoço. A 

ausência de carenas e pontos de inflexão acentuados sugere a ausência de contornos 

complexos.  

Dentre todos os conjuntos já apresentados, a Tradição Jamari é aquela que 

apresenta a maior diversidade e variação na frequência entre formas abertas e fechadas, 

isto é, as morfologias não se concentram em um tipo – como ocorre com a Tradição 

Pocó-Açutuba. Da mesma forma, nela aparecem pela primeira vez no sítio vasos com 

grandes capacidades volumétricas, chegando até oitenta litros. Pratos rasos, prováveis 
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assadores (cinco exemplares), também foram encontrados. As bases mais comuns são as 

planas (com ponto angular), convexas e plano-convexas (Tabela 24). 
 

 
Tabela 24 Morfologias da Tradição Jamari no sítio Teotônio. 
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 A comparação entre as morfologias reconstituídas no sítio Teotônio e as do 

Jacarezinho revelam uma grande uniformidade entre ambos os contextos (Figura 68). 

Boa parte das formas presentes no nesse sítio são recorrentes naquele. A principal 

diferença a ser enfatizada entre os sítios é a ocorrência de uma morfologia em forma de 

calota, com contorno infletido ou simples, rasas, boca aberta, com borda extrovertida 

(por vezes levemente) ou inclinada externamente.  

 

 
Figura 68 Morfologias da Tradição Jamari no sítio Jacarezinho (ALMEIDA, 2017b: p. 78). 

 

A comparação entre os atributos da cadeia operatória, a tecnologia da cerâmica e 

a morfologia da Tradição Jamari tanto no rio homônimo como no sítio Teotônio permite 

apontar certa homogeneidade e reiteração de escolhas durante a fabricação oleira. As 

sutis diferenças, como na maior variabilidade do acompanhamento do caraipé; a 

cerâmica ser menos espessa no Teotônio ou ainda, a presença de vasos mais rasos em 

forma de calota, não influenciam ao ponto de dissociar esse material cerâmico 

proveniente das margens da cachoeira da Tradição Jamari. Pelo contrário, dada as 

diferenças entre essa tecnologia cerâmica e as demais encontradas no sítio, percebe-se, 

aí sim, uma diferenciação bastante visível. Diante disso que se pode sugerir a presença 

de cerâmica da Tradição Jamari no alto rio Madeira, em específico, no sítio Teotônio, o 

único, até agora, que parece ter evidências da incursão de grupos de rios secundários à 

cachoeira de Iaguerites.  
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Um avanço considerável em relação aos outros conjuntos é a possibilidade de 

estabelecer hipóteses mais consistentes sobre a função dos vasos, graças aos sinais de 

uso-alteração tão característicos da Tradição Jamari. A abundante presença de fuligem 

já faz com que inferências sobre o uso dos vasilhames para cocção e preparo seja uma 

hipótese plausível.  

Skibo (2013, 2015) apresenta três caminhos para o estudo do uso-alteração de 

vasos cerâmicos, a fim de contribuir na compreensão das prováveis relações entre as 

formas e funções, a partir desses resquícios de vasos que nos sobram como registro 

arqueológico. A análise da fuligem/carbonização, dos resíduos e dos atritos/desgaste 

sãos as três diretrizes que ele aponta. Por enquanto, é esse primeiro que interessa.   

Há três tipos de fuligem, sendo que somente duas permanecem após a deposição. 

Uma delas interessa especialmente, pois tende a se conservar muito bem no ambiente 

deposicional, pois consiste na solidificação de resinas (que evaporam da madeira 

queimada) que entram em contato com superfícies relativamente frias (inferior a 

300/400ºC). Essas fuligens que se formam a partir de resinas que se misturam aos gases 

da queima da madeira, ao impregnarem nas superfícies cerâmicas ficam bem pretas e 

com aspecto lustroso – e resistentes à agua (SKIBO, 2013: p. 91). Quando, no entanto, 

entram em contato com uma superfície com temperaturas superiores a 300/400ºC 

podem oxidar, criando esse revestimento leve de fuligem, que podem refletir tanto o 

último uso para cozimento quanto o uso reiterado ao longo prazo (Idem, p. 92). Assim, 

fica perceptível que variáveis como: distância do fogo, queima em ambiente aberto ou 

fechado, temperatura da superfície da cerâmica, tipo de madeira e o modo de preparo do 

alimento (seco ou molhado), podem alterar o aspecto da fuligem (Idem, 2015) – e por 

isso devem ser levados em conta durante a análise. 

Jennifer Watling também analisou os resíduos microbotânicos – a segunda base 

de análise de uso-alteração sugerida por Skibo (2013) – provenientes de fragmentos 

cerâmicos associados à Tradição Jamari, coletados na unidade N10041E9955. Dos dez 

exemplares, somente em um deles não encontrou nenhum tipo de vestígio, seja de 

fitólito ou de amido. O milho foi o mais recorrente (seis fragmentos), seguido pela 

abóbora (três) e muito provavelmente pela mandioca (ainda é incerto se a domesticada 

ou não), com indício em apenas um fragmento. Da mesma forma que na cerâmica Pocó, 

os milhos identificados eram tanto de endosperma mole quanto duro (WATLING, 2016: 

p. 27).  
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Quanto às amostras de sedimento coletadas dos níveis artificiais da unidade 

N10049E9956, os resultados mostram uma diminuição da presença de fitólitos de 

abóbora e o fim da presença de gramíneas e bambu. Por outro lado, palmeiras 

continuaram a aparecer, sendo possível distinguir a existência da pupunha. Além disso, 

os fitólitos de milho (provenientes da espiga, morfologia varia de acordo com a parte da 

planta) – que eram ausentes no sedimento das camadas Pocó (mas não das cerâmicas da 

unidade N10041E9955) – apareceram em abundância (2018). O significado das 

alterações desses padrões talvez esteja bastante relacionado às mudanças visualizadas 

também nos vasos cerâmicos. 

Por isso que, durante as análises, um elemento destoante chamou a atenção. 

Apesar dos grandes fragmentos, havia vários exemplares de bordas pequenas e com 

diâmetros diminutos, bem menores do que a média do restante do material diagnóstico 

Jamari. Uma hipótese levantada era que as morfologias semelhantes, mas reconstituídas 

através de bordas de dimensões diversas, representava, dentro da variabilidade 

morfológica, vasos que tinham sua função modificada de acordo com o volume que 

comportavam (e.g. RICE, 1987). A boa amostragem de bordas de diferentes tamanhos, 

com e sem fuligem, poderia propiciar elementos que contribuíssem para essa discussão.  

A premissa era que as bordas maiores – e por associação, com maiores 

diâmetros –, menos fragmentadas, e em geral mais espessas, seriam aquelas com maior 

indício de fuligem. Pelo contrário, as bordas menos espessas e com menores diâmetros, 

possuiriam menos evidências de fuligem (Gráfico 23). Enquanto as primeiras seriam 

utilizadas prioritariamente ao preparo de alimentos e diretamente ao fogo, as segundas 

estariam mais relacionadas ao serviço e ao consumo. 
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Gráfico 23 Relação entre diâmetro do vaso e frequência de fuligem. 

 

O gráfico acima estabelece uma comparação entre a frequência do diâmetro dos 

vasos e a existência ou ausência de fuligem. O intuito era visualizar se havia alguma 

correlação positiva entre tamanho estimado do vaso (pelo diâmetro) e uma maior 

probabilidade desse vaso ter sido usado ao fogo, indicada graças à presença da fuligem. 

Uma primeira impressão é que boa parte dos vasos sem fuligem (~65% deles) possuem 

diâmetros menores de vinte centímetros. Em oposição, quase 80% dos vasos com 

fuligem possuíam diâmetros maiores do que 16 cm. Além disso, praticamente a 

totalidade dos diâmetros superiores à 45 cm estariam inevitavelmente com sinais de 

fuligem. 

Dessa maneira, ao perceber certa coerência na hipótese, era preciso refiná-la. 

Assim, após esse primeiro resultado parecer promissor (quão maior o vaso, mais 

próvavel que ele tenha sido usado para cocção), seria ainda preciso estender essa relação 

para as diferentes morfologias, a fim de comparar possíveis distinções internas no 

conjunto. Ao mesmo tempo, a acurácia seria aumentada, pois a comparação entre 

diâmetros de morfologias diferentes gera um inevitável desvio, pois um prato de grande 

diâmetro pode comportar um volume bem menor que um vaso infletido de boca 

fechada. Por fim, com esse recorte, ao visualizar quais morfologias possuiam mais 

evidências de fuligem, uma interpretação mais segura de quais vasos iam ao fogo (e ter 

sua função associada à cocção) e quais não, podia ser proposta. 

Como era esperado, a associação entre sinais de uso-alteração, fuligem 

especificamente, e morfologias sugere que tanto o tamanho do vasilhame como sua 
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forma devem ser levados em conta no processo de aferição das funções (e.g. 

SHEPARD, 1965; RICE, 1987; SILVA, 2003; SKIBO, 2013, 2015). Apesar da 

representatividade das três morfologias – 5, 7 e 8 – não ser alta na amostra de bordas 

reconstituídas (4,5%, 7% e 7% respectivamente), verifica-se a ausência de fuligem 

(Figura 69). Há, no entato, uma variável a se levar em conta, sobretudo nas formas 7 e 

8: a boca constrita desta e o pescoço daquela, poderiam evitar que a fuligem se 

impregnasse na borda, concentrando-se principalmente na metade inferior do corpo e na 

base. 

Essa ressalva não deve ser descartada. Entranto, ao retomar os principais 

correlatos entre forma e função utilizados na Arqueologia, são exatamente esses vasos 

de boca constrita e/ou com pescoço aqueles que têm seu uso ligados ao transporte – 

curta (i.e. serviço) e longa distânica – e à armazenagem, bem como em serem 

proporcionalemente menos frequentes em relação ao conjunto total (RICE, 1987: p. 

237-238). Ademais, a varaibilidade da capacidade volumétrica da forma 7, de 1,4 até 60 

litros, indica que o tamanho define o uso, com os menores volumes destinados ao 

serviço e os grandes ao armazenamento (e também fermentação?).  

 

 
Figura 69 Morfologias sem evidência de uso ao fogo (sem escala). 

 
A morfologia 8 não é costumeiramente vista como inviável à utilização ao fogo 

(Idem). No entanto, dada à ausência de fuligem (apesar da ressalva já feita), ao integrá-

la a toda parafernália que compõe o conjunto tipológico, é admissível supor que poderia 

ser utilizada como ‘mediadora’ entre diferentes morfologias. A oscilação de seu volume 

entre 1,2 e 10 litros, nem tão pequenos nem tão grandes, a propiciaria a comportar bem 

funções como transporte em médias e curtas distâncias, armazenagem em curto prazo e 

mais dificilmente a consumo.  
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  Menos problemática é a morfologia 5. Por sua forma de calota e boca aberta, é 

difícil não pensar que vestígios de fuligem se aderissem a sua superfície, se colocada ao 

fogo. Assim, é bem plausível apontar que seu uso estivesse vinculado ao serviço ou ao 

consumo individual ou coletivo, variando de acordo com a capacidade volumétrica. 

 Já a relação entre tamanho do diâmetro e presença/ausência de fuligem, reiterou, 

em alguns casos, a hipótese inicial. A presença de fuligem na morfologia 1 se concentra, 

sobretudo, naqueles vasos com diâmetro superior a 15 cm. No entanto, o oposto não é 

verdadeiro. Os vasos reconstituídos pelas bordas sem fuligem – apesar de terem uma 

sutil concentração até os 20 cm de diâmetro – possuem tamanhos variados. A 

morfologia 1, pelo que se percebe, até por ser a mais frequente em toda Tradição Jamari 

no sítio Teotônio, tinha funções variadas, não dependendo estritamente do tamanho do 

vaso. Mesmo que haja certa predileção por vasilhames medianos e grandes para o 

preparo de alimentos, exemplares do mesmo tamanho podiam desempenhar funções 

diversas, seja como recipiente para breves armazenagens (consumo quase imediato após 

o preparo) ou para serviço.  

A morfologia 2, no entanto, com sua boca levemente constrita, assemelha ter 

funções próximas a da forma oito. A evidência mínima de bordas com fuligem leva a 

crer que a cocção não era a função privilegiada que comportava. Além disso, como os 

diâmetros das bordas em que se nota fuligem tem mais que o dobro de tamanho um do 

outro, é difícil apontar padrões entre o tamanho do vaso e seu uso.  

A morfologia 6, aquela com maiores volumes de toda a tipologia Jamari,  tem 

sua distribuição relativamente regular, independente do tamanho do diâmetro e 

presença/ausência de fuligem. Em uma mirada geral, a proporção de vasos sem e com 

fuligem é de 66,5% e 33,5%, respectivamente. No entanto, como acontece em outras 

morfologias, é interessante perceber que em diâmetros maiores (para esse caso, acima 

dos 26 cm), a relação muda, ficando meio a meio. Diante dessa aparente equidade, é 

possível retomar as considerações a respeito da morfologia 1. Apesar de haver certa 

tendência de vasos com fuligem possuírem bocas com diâmetros medianos e grandes, o 

inverso não se confirma, pois são notáveis os vasos sem fuligem com diâmetros tão 

grandes quanto àqueles. Dessa forma, o que determina a escolha do vaso ir ou não para 

fogo não parece motivado por sua capacidade de comportar conteúdo. Vasos com essa 

morfologia podem servir bem a armazenagem e ao preparo, e se de menores volumes, 

sem fuligem, ao transporte de média e curta distância (serviço).  
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As formas 3 e 4, no entanto, parecem ser os casos em que o tamanho do vaso 

influencia mais diretamente em seu uso. Ambas concentram sinais de fuligem nos 

maiores diâmetros da morfologia, enquanto as de menores tendem a ter menos sinais de 

uso ao fogo. A grande superfície de contato que podem ter com o calor, devido às 

amplas bases, pode ser uma das razões para essa recorrência. Uma diferença importante 

é a capacidade volumétrica de cada uma delas. Enquanto a forma 3 não possui volumes 

maiores do que 2,3 litros, a forma 4 chega a comportar 15,5 litros. Essa diferença, 

quando usada ao fogo, pode refletir escolhas no modo de cozinhar, sendo essa mais 

propícia aos alimentos molhados (cozidos com líquidos) e aquelas com sortimentos 

mais secos (como a forma 9 – assador) (e.g. SKIBO, 2013). Uma comparação mais 

detalhada entre as fuligens dessas morfologias pode contribuir nesse entendimento. Por 

outro lado, as versões dessas formas com menores diâmetros podem apontar para um 

uso mais atrelado ao serviço e ao consumo individual e coletivo (Tabela 25).  
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Tabela 25 Relação entre diâmetro da borda e presença/ausência de fuligem para cada uma das morfologias.
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O que se percebe com essa caracterização entre forma, função e sinais de uso 

alteração – dentre os conjuntos do sítio Teotônio, o mais propício para realizar esse 

exercício – é que a relação das formas da Tradição Jamari sugere um vasto e 

diversificado arsenal de utensílios cerâmicos, com funções alteradas de acordo com a 

morfologia, tamanho e ‘lugar’ do vasilhame em relação ao conjunto, algo que já vem 

sendo pontuado por diversas pesquisas arqueológicas (SHEPARD, 1965; RICE, 1987; 

SILVA, 2003; SKIBO, 2013, 2015; COSTA, 2015). Claro que em determinadas 

situações, funções divergentes das aqui traçadas poderiam ocorrer. Entretanto, ter em 

mente certos padrões da debatida relação entre forma versus função, pode auxiliar na 

compreensão das práticas das pessoas que produziram esses vasos. 

  Durante o trabalho com os dados, outras variáveis foram incorporadas a essa 

análise de morfologias e sinais de uso, como os antiplásticos, no entanto não resultaram 

em nenhum padrão observável. No entanto, graças à parceria do PALMA com a 

professora Dra. Brenda J. Bowser, da Universidade do Estado da Califórnia (Fullerton-

CA/EUA), as características da pasta e argila do material cerâmico do intervalo 

estratigráfico Jamari puderam ser analisadas através da Arqueometria. 

Foram analisados 84 fragmentos, provenientes unidade N10041E9956, entre os 

níveis 50-60 e 140-150 cm. A proposta dos diagnósticos arqueométricos era identificar 

os principais componentes químicos da argila e através de cálculos estatísticos agrupá-

los por afinidade. Pelo menos quatro grupos foram criados, sendo que dois deles 

possuem uma maior quantidade de fragmentos relacionados, enquanto o restante não 

chegam a ter dez fragmentos.  Ao analisar os resultados, é preciso levar em 

consideração que um grupo de mulheres ceramistas poderia utilizar, por vários motivos, 

fontes diferentes para coletar argila e ao mesmo tempo, fontes iguais poderiam ser 

utilizadas por grupos diferentes (BOWSER, com. pessoal).  

Os dois maiores grupos, no entanto, puderam ser minimamente distinguidos 

pelas análises tecnológicas. O ‘Grupo 3’ tem por característica a técnica roletada 

(~60%); a presença de caraipé, carvão e mineral de antiplástico; a cor da superfície 

interna é predominantemente branco-amarelada, cinza ou marrom (> 90%); a queima 

predominante é a reduzida (~50%), seguida pela oxidante (30%);  há pouco sinal de 

erosão e ambas as superfícies estão finamente alisadas ou polidas (83% face interna e 

externa); tratamentos de superfície são raros, predominando a barbotina na face interna 

(11%) e o engobo vermelho (5,5%) e a barbotina (11%) na face externa. A fuligem está 
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presente em 35% dos fragmentos e as decorações plásticas ou pintas são ausentes. 

Diante de tais características é possível associar o ‘Grupo 3’ à Tradição Jamari.  

O ‘Main Group’ tem a técnica roletada como manufatura principal (~55%), os 

antiplásticos predominantes são o caraipé (32%), o carvão (22%), o caraipé misturado 

ao carvão (22%), sendo o restante mistura de caraipé, mineral ou carvão.  A cor da 

superfície é varia de branco-amarelado (~50%) e marrom-enegrecido (~30%). As 

superfícies internas (80%) e externas (72%) estão bem alisadas. O tratamento de 

superfície predominante na face interna (18%) é a barbotina, enquanto na face externa a 

barbotina tem a mesma quantidade de ocorrência que o engobo vermelho (9%). Quase 

10% dos fragmentos possuem estrias de alisamento e 25% possuem fuligem. Por fim, 

32% do material possuem decorações plásticas, predominando as incisões e ponteados. 

Tais características possibilitam classificar esse grupo arqueométrico ao conjunto 

Barrancóide. 

 Os demais dois grupos possuem poucos fragmentos e as características 

tecnológicas não permitem vinculá-los estritamente a nenhum dos definidos. Talvez a 

hipótese de se tratar de uma fonte de argila partilhada por grupos de ceramistas de 

diferentes tradições tecnológicas seja plausível – e não é impossível que isso também 

ocorresse com os dois principais grupos. Assim, a possiblidade de perceber a divisão do 

material em dois grupos distintos, através da Arqueometria, pode acompanhar também o 

componente estratigráfico (Gráfico 24). 

 

 
Gráfico 24 Distribuição dos conjuntos obtidos pela Arqueometria por nível. 
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Percebe-se que a boa parte do material Jamari (~77%) se concentra entre os 

níveis 50-60 e 90-100 cm, enquanto os fragmentos associados ao conjunto Barrancóide 

não possuem uma distribuição tão regular. Apesar de sua predominância em relação ao 

Jamari nos níveis inferiores, e desse nos níveis superiores, vê-se que há picos de 

material Barrancóide em vários níveis da estratigrafia. O que isso representa depende, 

no entanto, do processo de formação do registro. E é sobre ele que se trata a partir de 

agora.  

Além do material Barrancóide, apresentado no subitem anterior, duas amostras 

de material da Tradição Jamari também foram datados por Bowser (s.d.). Os quatro 

fragmentos são provenientes do nível 90-100 cm da unidade N10041E9955. As datas 

são muito próximas entre si, levando a crer que, se essas duas tecnologias cerâmicas 

distintas representam grupos culturais também diferentes, (e.g. ARNOLD, 1999; 

GOSSELAIN, 2000; HEGMNON, 2000; BOWSER & PATTON, 2008) por certo 

tempo deve ter havido contato entre eles (Tabela 26).   
 

Sigla Datação Conjunto Fonte
LB1325 1245 ±60 anosAP Barrancóide BOWSER & ALMEIDA, s.d.
LB1328 1170 ±85 anosAP Jamari BOWSER & ALMEIDA, s.d.
LB1326 1111 ±60 anosAP Barrancóide BOWSER & ALMEIDA, s.d.
LB1327 1036 ±105 anosAP Jamari BOWSER & ALMEIDA, s.d.  

Tabela 26 Datações do material Barrancóide e Jamari no sítio Teotônio. 
 

Diferente do caso entre o material Barrancóide com o Pocó, aparentemente 

misturado – tornando aquele estrato por um ‘palimpsesto’, isto é, associaram-se dois 

registros de diferentes períodos cronológicos em um mesmo suporte, como faziam os 

monges copistas nos pergaminhos –, no caso do conjunto Jamari com o Barrancóide há 

esses fortes indícios de ter havido convivência.  

Apenas um parêntesis. A técnica de datação utilizada para esse material foi a 

Luminescência Opticamente Estimulada (LOE). Basicamente, essa técnica parte do 

princípio que grãos de minerais são ionizados por elementos radioativos presentes no 

solo. Quando soterrados, protegidos da exposição ao sol, essa radiação é absorvida 

pelos cristais minerais (no caso, os presentes na argila ou nas cerâmicas) de forma 

cumulativa e proporcional. Estimulada por radiação luminosa, essa luminescência 
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acumulada pode ser medida, permitindo saber há quanto tempo esse material estava 

sedimentado. Um porém, no entanto, é que a exposição prolongada ao sol (no caso da 

cerâmica, coleta-se porções internas do fragmento) ou ao forte aquecimento podem 

liberam toda a radiação previamente acumulada (AQUINO, 2013). Ou seja, quando isso 

ocorre, a data será relativa a esse momento. 

A dúvida que ocorre por conta desse parêntesis a respeito da data LOE é a 

possibilidade do material Jamari e Barrancóide terem sofrido influências pós-

deposicionais que alteraram sua ‘sedimentação original’ e consequentemente essa 

datação. A evidência de fuligem nas quebras de algumas cerâmicas é um indício 

convincente para se inferir que processos ocorreram entre a quebra do vaso e a 

‘sedimentação final’ (o lugar em que escavamos esses fragmentos). Rearranjos do 

depósito, queimadas e alterações deposicionais não são ações estranhas ao sítio 

Teotônio. 

Apesar da variabilidade de condições e contextos, a formação de terras pretas 

está fortemente atrelada ao descarte contínuo e acumulado de matéria orgânica, aliada a 

queima desse material, o que ajuda a dar, inclusive, a cor desse solo (e.g. SCHMIDT & 

HECKENBERGER, 2009; ARROYO-KALIN, 2010; SCHMIDT, 2010; NEVES, 

2012). Ao rever as unidades de escavação N10041E9955 e N10049E9956, percebem-se 

diversos fragmentos depositados horizontalmente no perfil, numa fração bem escura de 

‘terra preta’, segundo a nomenclatura da escala de cor de solo Munsell (Figura 70).  

Combinados com os dados de Igor Moura (2016), sobre a queima de ossos de 

peixes e quelônios, e Jennifer Watling (2018), a respeito das altas concentrações de 

fitólitos de milho; assim como essas evidências de fuligem pós-quebra cerâmica (e 

algumas delas com pontos de impacto claros, não custa lembrar), talvez essa área tenha 

servido como lixeira ou espaço para refugo/descarte – mais uma vez aproveitando-se da 

declividade, já não tão íngreme, do terreno? – formando um ‘piso’ de cerâmica. Se a 

formação da terra preta é um processo lento e contínuo de práticas sociais (Idem), essa 

área estaria sujeita a queimadas periódicas e remanejamentos, assim como parte das 

cerâmicas que lá estavam. 

A questão, então, é se essas datas representam o momento de deposição do 

material, logo após a quebra e/ou seu descarte; ou se estão mais relacionadas a um 

momento de ressedimentação, queimas e alteração do contexto primário (e.g. varridas 

de camadas superficiais). Assim, como (1) não há mais datas para essa unidade; (2) a 

outra data para o conjunto Barrancóide no Teotônio é mais antiga, impedindo uma 
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‘conferência’; (3) e a cronologia aceita para ambas as tradições não tornarem essas datas 

incabíveis; ainda é preciso certa cautela com essas datas. Com a continuidade das 

pesquisas e mais amostras datadas, por LOE e C14, uma cronologia mais segura poderá 

ser estabelecida.   

 

 
Figura 70 Comparação entre camadas Jamari da unidade N10041E9955 e N10049E9956. 
 

Mas – sem me furtar de uma pergunta capciosa - seriam as fuligens das 

superfícies, tão características da Tradição Jamari, resultado desses eventos de queima? 

Sem dúvida em alguns casos pode ser. No entanto, não a ponto de sequer desconfiar 

desse vestígio como sinal da utilização do vaso ao fogo. Alguns dados me parecem que 

liquidam o problema. Aproximadamente 42% de fragmentos associados à Tradição 

Jamari possuem fuligem na face interna e externa. Desses todos, quase 90% deles 

possuem fuligem somente na face externa. Seria muito azar para um só arqueólogo! 

A importância dos fragmentos com fuligem nas quebras serve então a 

acrescentar mais questionamentos sobre as variações do processo deposicional e da 

formação do registro arqueológico, tendo necessariamente que incorporar a maneira 

pela qual os povos indígenas inscreviam sua história na paisagem. A peculiaridade da 
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presença do material da Tradição Jamari no sítio Teotônio (Tabela 27), visto sua 

ausência no restante do alto rio Madeira, acrescenta ainda mais interesse a essa história.  

 

Área

C
on

te
xt

o 
de

po
sic

io
na

l

Rio Jamari Sítio Teotônio
Sítios de terra preta com até 90 cm de 

profundidade, encontrados em barrancos altos, 
com mais de 8 m acima do rio, de forma circular 
ou elipsóide. Cerca de 90 sítios-habitação foram 
identificados com cerâmica pertencente a essa 
tradição. Há sítios de oficina lítica nos leitos de 
drenagens, tanto isolados quanto próximos às 
habitações. Os sepultamentos ocorrem nos 

próprios sítios-habitação, sem acompanhamento 
de vasos cerâmicos. 

Único sítio do alto rio Madeira em que se 
identificou material associado a esse conjunto. 

Não é possível identificar formato da ocupação, 
mas parece que material se concentra na porção 
norte do sítio, no sentido do barranco próximo à 

cachoeira. Uma característica muito importante é 
que o conjunto Jamari é aquele menos 

fragmentado em todo o sítio, talvez pela 
espessura. Nas unidades profundas parece haver 
um 'piso' com concentração de cerâmica Jamari.

 
Tabela 27 Comparação entre contexto deposicional da Tradição Jamari no rio homônimo (MILLER et al, 

1992; ALMEIDA, 2017b) e no sítio Teotônio. 

 
 Por fim, o já corriqueiro mapa de dispersão do material pelo sítio. No caso da Tradição 

Jamari, pela existência de uma sequência de tradagens que possuíam cerâmicas com as 

características tecnológicas similares a Jamari, optou-se por fazer uma área também contígua, 

e não individualmente por tradagens (Figura 71).  

 

 
Figura 71 Mapa de dispersão da cerâmica da Tradição Jamari no sítio Teotônio. 
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4.2.6 Cerâmica dos sítios em ilhas a montante 
 

Voltamos à atenção novamente para a estrada. É nela que se encontra mais um 

dos conjuntos identificados no sítio Teotônio. A bem da verdade, indícios dessa 

existência são cogitados desde os trabalhos de salvamento realizados pela equipe 

responsável pelo licenciamento da UHE Santo Antonio (SCIENTIA, 2011; ZUSE, 

2014).  

Durante esses trabalhos, três vasilhas foram retiradas nessa área do sítio, 

juntamente com alguns outros fragmentos cerâmicos no entorno e dentro delas, mas que 

posteriormente se verificou não fazerem parte desse conjunto – e sim do Jatuarana 

(ZUSE, 2014: p. 396). Não custa lembrar que a existência desse contexto foi um dos 

motivadores para a ida do PALMA ao sítio Teotônio (ALMEIDA, 2013). O conjunto 

recebe esse nome por conta de sua distribuição geográfica se concentrar nas ilhas a 

montante da cachoeira do Teotônio (ZUSE, 2014). 

Esse conjunto é a menor amostra de todos os conjuntos identificados no sítio, 

percentualmente é irrisória, mas paradoxalmente toda ela é composta por vasos inteiros 

ou semi-inteiros (permitem a reconstituição completa de sua morfologia), depositados 

em camadas majoritariamente pré-cerâmicas, mas delimitados por feições, o que 

permite associar a um provável enterramento (Tabela 28). Dos quatro vasilhames que 

compõem a coleção, somente um foi escavado pela equipe do PALMA. Retirado em 

bloco da unidade N9882E10022 (MONGELÓ, 2015), terminou de ser escavado em 

laboratório, para enfim ser restaurado pelas conservadoras Silvia Cunha Lima e sua 

aluna Cristiane Landi de Moraes.  

Essa peculiaridade é interessante, pois a presença de quatro vasilhas 

praticamente inteiras concentradas nessa área específica remete, em menor escala, ao 

que se identificou no sítio Ilha Dionísio, no qual um setor se distinguia pela deposição 

de vasilhas inteiras (COSTA, 2015), com características tecnológicas semelhantes às 

encontradas no Teotônio. Nas demais unidades, com predominância cerâmica, não foi 

possível, no entanto, correlacionar materiais a esse conjunto – por mais que alguns 

fragmentos isolados possuam elementos análogos.    
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Sí
tio

 T
eo

tô
ni

o Não se pôde identificar a presença desse material em uma 
camada do sítio. No entanto, existência de quatro vasilhas 

inteiras enterradas (em camadas pré-cerâmicas), com  
evidências de feições nessas camadas arqueológicas, que 

provavelmente estão associadas a sua deposição.  

Contexto deposicionalÁrea

Sí
tio

s a
lto

 r
io

 M
ad

ei
ra Contextos funerários com a presença de vasilhas inteiras 

enterradas no sítio Ilha Dionísio, com presença de fragmentos 
que funcionam como tampa, além da associação com 

estruturas de seixos e combustão. Material desse conjunto 
aparece em camadas bem definidas em sítios insulares a 

montante da cachoeira do Teotônio, mas de maneira pontual e 
esparsa em sítios a sua jusante, como Brejo e Morro dos 

Macacos I.

 
Tabela 28 Comparação entre contexto deposicional das cerâmicas das ilhas a montante no alto rio 

Madeira (ZUSE, 2014; COSTA, 2015) e no sítio Teotônio.  
 

As características desse material se distinguem, em boa medida, do observado no 

restante do material cerâmico escavado no Teotônio. Duas diferenças principais estão 

ligadas à técnica de manufatura e ao antiplástico. No caso do material das ilhas a 

montante é muito comum haver cauixi na pasta, o que é muito raro nos demais 

conjuntos. Além disso, a técnica de emplacamento para a manufatura dos vasilhames, 

que ocorre nesse conjunto, é ausente nos demais conjuntos. Ambas as características 

foram determinantes para a associação – ainda com o auxílio de Angislaine Costa – das 

quatro vasilhas a esse conjunto.  

No âmbito regional não se pode deixar de notar, no entanto, semelhanças. 

Apesar de ausentes nas vasilhas do Teotônio, nos demais contextos é comum a presença 

de policromia nesse material, elemento também diagnóstico da Subtradição Jatuarana. 

Por conta disso, os raros fragmentos com pastas temperadas com cauixi (por vezes com 

acompanhamento de caraipé) e policromia encontrados no sítio Teotônio, não foram 

automaticamente relacionados àqueles das ilhas a montante, já que essas características 

são partilhadas com o material Jatuarana e se encontravam nesse estrato TPA.  Mas esse 

é um dado a se levar em conta na interpretação, pois os grupos que ocuparam as ilhas a 
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montante e produziram essa cerâmica e aqueles que fabricaram a Jatuarana no Teotônio 

são relativamente contemporâneos entre si. 

Morfologicamente, as três formas identificadas no Teotônio – duas pela Scientia 

(ZUSE, 2014) e uma pelo PALMA – correspondem à parte daquelas inferidas para o 

sítio Ilha Dionísio (COSTA, 2015) (Figura 72, 73 e 75). Além disso, marcas de uso 

como a carbonização na metade inferior de vasilhas de mesma morfologia foram 

identificadas em ambos os sítios (Figura 73 e 74), o que permite inferir certos padrões 

em termos de uso-alteração dos vasos nos dois contextos (SKIBO, 2013, 2015).  

Para Costa, as formas correspondentes as V1 e V3 estariam ligadas a 

armazenamento e/ou fermentação de bebidas, enquanto a V2 e a vasilha escavada pelo 

PALMA teriam evidências de um uso para cocção (Idem: p. 153-155). Como foi 

possível identificar diferentes áreas de atividade na Ilha Dionísio, uma de habitação e 

outra funerária, a arqueóloga pôde perceber que as vasilhas fabricadas para o cotidiano 

são as mesmas utilizadas no contexto funerário (Idem: p.165). 

 

 
Figura 72 As três vasilhas escavadas pela Scientia Consultoria no sítio Teotônio (ZUSE, 2014: p. 321). 
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Figura 73 Vasilha proveniente do sítio Teotônio com evidência de carbonização na parte inferior, como 
ocorre na Ilha Dionísio (COSTA, 2015: p. 173). 

 
 

 

Figura 74 Vasilha com evidência de carbonização na parte inferior, proveniente do sítio Ilha Dionísio 
(COSTA, 2015: p. 173). 

 
 

                
 

Figura 75 As três morfologias inferidas para o sítio Ilha Dionísio (COSTA, 2015: p. 144-146) correlatas 
às identificadas no sítio Teotônio.  
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Té
cn

ic
a 

de
 

m
an

uf
at

ur
a

M
or

fo
lo

gi
a

Vasilhas com bocas abertas, em forma 
de calota, esféricas e semi-esféricas de 

contorno simples. Vasilhas com boca 
fechada, com formato esférico e 
bordas extrovertidas. Vasos com 

gargalo. Formas elipsóides, cilíndricas 
e cônicas, com boca aberta e fechada.  
Diâmetros variados, dependendo da 
morfologia. Bases planas, convexas e 

em pedestal.

V1: Base é convexa-côncava, com furo no 
centro, realizado pós-queima. Sem a 

presença da borda (retirada na construção 
da estrada?). V2: Forma aberta e simples, 
base plano-convexa, 48 cm de diâmetro. 
V3: Muito semelhante à V1, mas varia na 

forma, pois é mais fechada. V4: Vaso 
esférico, boca aberta e contorno 

infletido, borda extrovertida e base 
convexa.

Sítio Teotônio                              
Ce

râ
m

ic
a

Q
ue

im
a 

De
co

ra
çã

o 
pl

ás
tic

a

Oxidante

Área

M
ot

iv
os

Associação entre engobo/pintura e 
incisões. Motivos abstratos, presença 

de traços finos delimitando faixas para 
aplicação da decoração 

Ausentes nas vasilhas estudadas

M
ar

ca
s 

Fuligem e queima Fuligem e queima

Tr
at

am
en

to
 

de
 su

pe
rf

íc
ie

Pouco frequente, por vezes incisões Ausentes nas vasilhas estudadas

Ausentes nas vasilhas estudadas

Alto rio Madeira

An
tip

lá
st

ic
o

Predominânica de cauxi, apesar de 
caraipé e mineral também aparecerem

Predominânica de cauxi, apesar de se 
notar presença de mineral

Roletada e modelada/emplacamento Roletada e modelada/emplacamento

Alisado, polido, brunido e engobo 
vermelho

Brunidura, engobo vermelho, barbotina 
clara e avermelhada

De
co

ra
çã

o 
pi

nt
ad

a Pintura branca e/ou vermelha, por 
vezes aplicada diretamente sobre a 

superfície

Oxidante

 
Tabela 29 Comparação entre características das cerâmicas das ilhas a montante no alto rio Madeira 

(ZUSE, 2014; COSTA, 2015) e no sítio Teotônio. 

261 
 



Apesar da diminuta amostra, através das evidências apresentadas (seja 

deposicional ou tecnologicamente), pode-se propor que esses quatro vasilhames do sítio 

Teotônio possuem característica similares àquelas das ilhas a montante (Tabela 29). 

Mais do que a mera classificação, o que interessa aqui é entender o que a existência 

desse material, bem evidente nos sítios insulares, indica no contexto do sítio Teotônio. 

O furo pós-queima na base da V1, talvez possa sugerir uma provável ‘morte ritual’ da 

vasilha (BARRETO & OLIVEIRA, 2016), uma mecanismo de controle de sua agência, 

findando seu ciclo de vida (BARCELOS NETO, 2012). Também pode estar atrelado a 

um espaço funerário, tanto pela proximidade das quatro vasilhas quanto por sua 

localização tão delimitada (Figura 76), como ocorre na ilha Dionísio, mas em um 

espaço bem maior (COSTA, 2015) – o que não impede que escavações mais amplas 

nessa área da estrada possam evidenciar mais vasilhas. Se área de cemitério, as 

morfologias identificadas no Teotônio replicariam a predileção por vasos com funções 

de armazenamento, cocção e transporte, como ocorre no arranjo funerário do sítio Ilha 

Dionísio (Idem: p. 165).  

Apesar de não excludentes, há de se ter em mente ao refletir sobre tais hipóteses, 

que apesar de não haver datações para esse contexto no Teotônio, é muito provável que 

já houvesse outra ocupação no sítio, visto as datações para os demais conjuntos (rever 

tabela 11) e aquelas das ilhas a montante, em especial o Dionísio (780-1000 anos AP), 

tornando esse contexto ainda mais instigante. Volto a isso no próximo capítulo. 

 

 
Figura 76 Mapa de dispersão das cerâmicas das ilhas a montante no sítio Teotônio. 
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4.2.7 Subtradição Jatuarana (Tradição Polícroma da Amazônia) 

 

 A Tradição Polícroma é um fenômeno extraordinário e a produção a seu respeito 

colossal (MEGGERS & EVANS, 1957, 1961, 1968; LATRHAP, 1970; BROCHADO, 

1984; MACHADO, 2005; MORAES, 2007, 2013; MORAES & NEVES, 2012; 

TAMANHA, 2012, 2016; ALMEIDA, 2013; ALMEIDA & NEVES, 2014; 

TAMANAHA & NEVES, 2014; BELLETTI, 2015, 2016; OLIVEIRA, 2015, 2016; 

PESSOA, 2015; ALMEIDA & MORAES, 2016; BARRETO & OLIVEIRA, 2016; 

VASSOLER, 2016, para apenas alguns exemplos). A diversidade contextual e 

tecnológica também não é menor. Assim, qualquer que fosse a tentativa de dar conta 

dessa rede intrincada de dados parciais e publicações sem fim, não poderia ser realizada 

aqui.  

Primeiro pelo intuito desse mestrado, que não procura entender o processo de 

expansão TPA em suas minúcias e em tão vasto território; segundo por falta de tempo; 

e, por fim, pela variabilidade do contexto arqueológico do sítio Teotônio, no qual a 

Subtradição Jatuarana é só mais um, nem por isso menos importante, dos componentes 

– e como o PALMA vem enfatizando (ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014; MONGELÓ, 

2015; WATLING, 2016; ALMEIDA & KATER, 2017), para qualquer um desses 

processos que ocorre no sítio, deve-se refletir ainda sobre o que é e o que significa essa 

cachoeira. 

A amostra cerâmica que serve de base para essa descrição é, um pouco a frente 

da Tradição Jamari, a maior de toda a coleção. A análise se utilizou de bordas, bases, 

paredes decoradas, carenas, gargalos, flanges, ombros, rodas de fuso e um aplique – o 

conjunto mais variado de todo o sítio. A técnica de manufatura mais utilizada para a 

confecção dos objetos foi a roletada (85%), com uma presença mínima de modelados, 

além das não identificadas.  

O antiplástico mais recorrente foi o caraipé, presente em mais de 90% da 

amostra. O mineral foi o acompanhamento mais comum, superando inclusive a 

quantidade de vezes que o caraipé foi identificado sozinho. Carvão, caco e argila moída 

também foram encontrados. O cauixi foi pouco notado (5%) (Gráfico 25). A espessura 

do antiplástico predominante foi entre 1 e 3 mm (60%), seguido por menores de 1 mm 

(22%) e entre 3 e 5 mm (18%). A porcentagem de antiplástico variou entre 10% (52%) 

e 20% (45%). 
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Gráfico 25 Frequência do antiplástico da Subtradição Jatuarana no sítio Teotônio. 

 
 A cor da superfície teve bastante variação, com cinza (24%), marrom (22%) e 

amarelo/ocre (21%) e preto (11%) sendo os mais frequentes. A queima predominante 

foi a redutora (41%), seguida pela com núcleo redutor (21%). Tanto a oxidante, quanto 

a oxidante externa e redutora interna tiveram 14% de frequência, enquanto a redutora 

externa e oxidante interna chegou aos 10%. Boa parte dos fragmentos encontra-se em 

bom estado de conservação (63%), erodidos na face interna correspondem a 22%, sendo 

que por vezes a erosão está provavelmente associada à fermentação. 

  As superfícies, em geral, estão bem alisadas. Na face interna o alisamento fino 

(35%) é o mais comum, mas o médio (27%) e polido (23%) também são frequentes. Já 

na face externa, aumenta a proporção de alisamentos finos (42%) e polidos (28%), e 

diminui a quantidade de médios (25%). Tratamentos de superfície são comuns, 

principalmente na face externa. Em ambas as faces a barbotina é o mais corriqueiro, 

seguida pela brunidura na face interna e engobo branco na face externa. Já o engobo 

vermelho aparece em terceiro lugar, independente da superfície (Gráfico 26). Esses 

engobos podem ser notados sozinhos, aplicados diretamente sobre a pasta, ou 

acompanhados de pintura.  
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Gráfico 26 Frequência de tratamentos de superfície do material Jatuarana no sítio Teotônio. 

 

Marcas não são muito comuns (menos de 8%). As mais significativas são as de 

fermentação (70 fragmentos), seguido por estrias de alisamento (55), marcas de dedo 

(8), furo (3) e marca de folha (1).  Os sinais de uso também não são frequentes, em 

quase 75% dos fragmentos eles estão ausentes. Deles, a fuligem na face externa é a mais 

recorrente. Há um caso de reciclagem, de uma parede com engobo branco e pintura 

vermelha que foi transformada em roda de fuso.  

A espessura de 97% dos fragmentos variou entre 0,4 e 1,2 cm, sendo a espessura 

de 0,7 cm a mais comum. As decorações plásticas estão presentes em 5% do material, 

enquanto a pintada em 12%, sendo a vermelha a mais comum entre elas (85%). Em 

60% das ocorrências de pintura elas são feitas sobre engobo, principalmente barbotina e 

engobo branco. Nos demais casos, ela se encontra diretamente sobre a pasta, por vezes 

preenchendo áreas específicas, como o lábio ou partes de flange labial. A pintura 

vermelha adquire tonalidades diferentes, desde um ‘alaranjado’ até o vinho/vermelho 

escuro. A respeito das decorações plásticas, os incisos são os mais recorrentes, seguidos 

pelos acanalados, em bem menor proporção. Ponteados, excisos e ungulado aparecem 

muito discretamente. Quase a totalidade das decorações é feita na face externa (90%), 

principalmente nas paredes, e em menor quantidade nas bordas (Figura 77).  
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Figura 77 Prancha de fotos do material cerâmico Jatuarana no sítio Teotônio. 

 

Já foi dito que a comparação entre a pasta do material da Tradição Pocó-Açutuba 

e Jatuarana evidenciou a separação entre esses dois conjuntos (CUNHA LIMA, 2016). 

Quanto ao engobo/pintura, três fragmentos TPA foram selecionados: (1) pasta cerâmica 

com pintura vermelho sobre engobo branco; (2) pasta cerâmica com pintura vermelho 

sobre a pasta e (3) pasta cerâmica com pintura branco sobre engobo vermelho. Assim 

como no material Pocó-Açutuba, o engobo ou pintura vermelha foram obtidos com a 

inserção do ferro à mistura, seja com água neste ou com água/argila naquele. Já a 

coloração branca foi atingida de duas formas diferentes. O engobo branco feito com o 

acréscimo de titânio (Ti) não funde bem, pois estão ausentes os elementos ‘fundantes’ 

(isto é, que abaixam a temperatura de fusão), formando uma camada ‘grossa’ de engobo 

não fundido à pasta. Já a pintura branca possui um menor coeficiente de fusão, pois é 

conseguido através do potássio (K). Essa diferença não diz respeito apenas a uma 

questão química ou de técnicas de conservação, pois por alterar o coeficiente de 

dilatação, o resultado final também muda (Idem), o que indica escolhas técnicas no 
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momento da aplicação da policromia. As distintas amostras analisadas pela Dra. Silvia 

Cunha Lima sugerem certa variabilidade, sobretudo ao engobo branco, e uma 

comparação entre diferentes contextos TPA poderá auxiliar na pergunta se essa extensa 

e longa Tradição Polícroma compartilha também as escolhas ‘microscópicas’. 

 Os motivos muitas vezes associam as decorações plásticas às pintadas, apesar 

da menor frequência daquelas. Linhas horizontais foram as mais recorrentes, seguidas 

pelas linhas verticais e transversais. Muito desses motivos se combinam e adquirem 

formas geométricas complexas. Odair Vassoler (2016) contextualiza e apresenta os 

padrões iconográficos de diversas vasilhas e urnas Jatuarana, inteiras e semi-inteiras, 

evidenciando as semelhanças e diferenças dos padrões iconográficos e das morfologias 

dos vasilhames. Apesar da grande variabilidade interna, foi observada a repetição de 

certos motivos iconográficos elementares, que isolados, repetiam-se em vasilhas de 

vários contextos. Tais motivos invariáveis formavam ou se combinavam em padrões 

gráficos diferentes, como: voluta simples e dupla, cruz, estribo, serpente bicéfala, 

zoomorfo, labirinto, chevron, além de formas geométricas, como círculos e triângulos 

(VASSOLER, 2016: p. 125-6).  

 Uma das bordas Jatuarana mais completa, encontrada na unidade 

N9761E10200, possui acanalados cobertos por engobo branco, com motivos em linhas 

retas, curvas, círculos e em forma de serpente. Essa composição foi interpretada como 

um padrão decorativo com recorrência do “motivo em excisão que representa a 

combinação de várias serpentes, algumas isoladas, outras ligadas corporalmente 

formando uma faixa em toda os (sic) dois campos” (Idem: p. 67) (Figura 78). 
 

 
Figura 78 Motivos vasilha Jatuarana. Desenho Odair Vassoler (2016: p. 67). 
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Outros motivos também podem ser percebidos do sítio Teotônio. Em geral os 

que mais ocorrem são composições entre linhas retas, transversais e curvas, formando 

linhas paralelas ou labirínticas. Volutas também foram identificadas, seja em pintura ou 

em acanalados/incisos. Pela fragmentação do material, que é razoavelmente alta, 

principalmente se comparada ao material da Tradição Jamari, é difícil perceber os 

motivos de forma mais ampla, restringindo as possibilidades de comparação. Ainda 

assim, semelhanças são notáveis. A voluta realizada por acanalado presente no 

fragmento TE-2102-185, uma pequenina flange labial, por exemplo, pode ser um padrão 

gráfico que remeta a serpente, que cada vez mais se destaca como fundamental dentro 

da iconografia TPA (OLIVEIRA, 2015, 2016) (Figura 79).  

 

 
Figura 79 Reconstituição esquemática de alguns motivos Jatuarana. 

 
Refletindo sobre padrões presentes nessa ‘identidade visual’ partilhada pela 

TPA, é interessante apontar os elementos que destoam a Subtradição Jatuarana das 

demais fases associadas à TPA. A expressão regional da Tradição Polícroma no alto rio 

Madeira, comparada ao restante da Amazônia, é marcada pela ausência de flanges 

mesiais, os acanalados serem menos destacados e espessos, além da alta frequência de 

pintura bicroma em detrimento da policroma (Figura 80 e 81) (e.g. MEGGERS & 

EVANS, 1957; LATRHAP, 1970; BROCHADO, 1984; MILLER, 1992; MACHADO, 
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2005; TAMANAHA, 2012; ALMEIDA, 2013; MORAES, 2013; ZUSE, 2014; 

BELLETTI, 2015; OLIVEIRA, 2015; PESSOA, 2015; VASSOLER, 2016).  

 

 
Figura 80 Prancha de fotos do material cerâmico Jatuarana no sítio Teotônio. 

 
As bordas em sua maioria tinham espessura normal (76%), seguidas pelas 

contraídas (12%), com as expandidas, reforças e reforçadas externas possuindo quase a 

mesma frequência. Os lábios mais comuns são os arredondados (54%) e planos (38%). 

Apontados também têm certa frequência (7%) e biselados são bastante raros. Boa parte 

das bordas são diretas (73%). Menos frequentes são as extrovertidas (15%), 

introvertidas (9%) e extrovertidas com ponto angular (3%). Bordas inclinadas 

verticalmente representam 68% dos casos, enquanto as inclinadas internas 15% e as 

externas 17%. Em termos de morfologia, a coleção de bordas reconstituídas gerou doze 

diferentes. A maioria das bases é plano-convexa (55%), mas planas com ponto angular 

(31%) e convexas (14%) também são encontradas (Tabela 30 e 31).  
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Figura 81 Prancha de fotos do material cerâmico Jatuarana no sítio Teotônio. 
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Q
ue

im
a

Linhas retas horizontais e verticais. 
Volutas. Geométricos abstratos. 
Faixas finas e espessas. Volutas. 

Zoomorfos (e.g. cobra).

Ausente

 Predominância de formas abertas, 
pequenas (menos de 5l de 

capacidade volumétrica) formatos 
semi-esféricos, de calota ou 

globulares.  Vasos com bordas 
levemente infletidas. Pratos rasos e 

pouco profundos. Presença de 
carenas. Pouca presença de 

assadores. Ausência de vasilhas 
inteiras.

Plana, convexa, plana-convexa

Caraipé predominante. Mineral 
frequente. Caco moído, carvão e 

cauxi. 

Oxidante, redutora e com núcleo 
redutor

Fino e mediano

Brunidura, barbotina, engobo branco 
e vermelho. Polimento 

Pintura vermelha sobre engobo 
branco; vermelho e preto (raro) sobre 
engobo branco; branco e/ou vermelho 

diretamente sobre a superfície. 
Vermelho com diferentes tonalidades.

Incisões finas e acanalados. Excisos, 
ponteados e ungulados raros.

Plana, convexa, plana-convexa, 
anelar e pedestal

A
nt

ip
lá

st
ic

o

Caraipé predominante, mas também 
cauxi, mineral e carvão

Oxidante e redutora

Fino e mediano

Pintura vermelha sobre engobo 
branco; vermelho e preto sobre 

engobo branco; branco e/ou 
vermelho diretamente sobre a 

superfície. Vermelho com diferentes 
tonalidades.

Brunidura, barbotina, engobo 
branco e vermelho. Polimento é 

notável

M
ot

iv
os

A
pl

iq
ue

s 
A

pê
nd

ic
es

M
or

fo
lo

gi
a

Expandidas e introvertidas e 
verticais, diretas e extrovertidas. 

Presença de flanges labiais e bordas 
irregulares 

B
or

da
s

C
er

âm
ic

a

Contraídas, expandidas e reforçadas. 
Verticais, diretas, introvertidas e 

extrovertidas. Presença de flanges 
labiais e bordas irregulares 

Alto rio Madeira Sítio Teotônio                             Área

D
ec

or
aç

ão
 p
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ta

da
D

ec
or

aç
ão

 
pl

ás
tic

a
A

lis
am

en
to

T
ra

ta
m

en
to

 
de

 su
pe

rf
íc

ie

Incisões finas e acanalados. 
Excisos, ponteados 

Modelados zoomórficos

B
as

es

Ausência de urnas funerárias 
antropomorfas, como é comum em 
outras áreas da Amazônia. Tigelas 
semi-esféricas rasas e profundas. 
Vasos com contornos simples e, 
complexos. Infletidos, globulares, 

hemisféricos e cilíndricos. Carenas. 
Variabilidade muito grande 

dependendo da área de atividade e 
do lugar do sítio.

Geométricos abstratos com alto 
grau de variabilidade. Antropo e 

zoomorfos.

 
Tabela 30 Comparação da Subtradição Jatuarana no alto rio Madeira (ZUSE, 2014; PESSOA, 2015; 

VASSOLER, 2016) e no sítio Teotônio.  
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Tabela 31 Relação de morfologias da Subtradição Jatuarana no sítio Teotônio. 

272 
 



O conjunto morfológico da Tradição Jatuarana é aquele que apresenta a maior 

variabilidade de formas em todo o sítio. Apesar de carenas serem presentes, não existiu 

nenhum caso em que a borda estivesse com a carena. Por isso esses vasos não foram 

inseridos na reconstituição. No entanto, Fernando Almeida (2013: p. 255) pôde 

reconstituir uma morfologia de contorno composto, o que reforça a existência desses 

vasos no conjunto artefatual polícromo no sítio Teotônio. 

Ao comparar com as morfologias reconstituídas ainda por Almeida e por essa 

pesquisa, é possível visualizar três formas dele que não se repetem aqui, e quatro 

provenientes da atual amostra, que não integram as morfologias reconstituídas 

anteriormente (Figura 82). Essa alta variabilidade interna no sítio Teotônio parece se 

repetir em outros sítios do alto rio Madeira, seja em relação à variabilidade interna seja 

entre os sítios (ZUSE, 2014; PESSOA, 2015). Assim, fica a impressão que a TPA no 

alto rio Madeira não seja um fenômeno tão padronizado (ALMEIDA, 2013; PESSOA, 

2015). 

 

 
Figura 82 Morfologias não coincidentes do sítio Teotônio (ALMEIDA, 2013: p. 255. Modificado). 

 

Como em boa parte dos demais conjuntos, sinais de uso foram raros, diminuindo 

as possibilidades de um exercício mais extenso de interpretação das funções dos vasos 

pelas marcas de uso-alteração. Dois exemplares remontados são os que mais 

proporcionam um exercício, pois além de possuírem bons diâmetros e suas 

reconstituições terem confiabilidade, há sinais de fuligem em suas faces externas 

(Figura 83). 
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Figura 83 Sinais de uso em vasos da Tradição Jatuarana. 

 

O interessante desse caso é que são vasos de morfologias e volumes bem 

distintos (Figura 84). Enquanto o TE-2106-1 seria uma morfologia que desde o 

princípio se cogitaria que pudesse ter sua função atrelada à cocção, o mesmo não se 

passa para o TE-2102-182. Suas características morfológicas, a princípio, parecem 

muito mais propícias para o serviço e ao consumo do que o preparo de alimentos ao 

fogo, o que só reforça que vasos podem comportar variadas funções (RICE, 1987; 

SKIBO, 2013, 2015).  
   

 
Figura 84 Morfologias com sinais de uso de vasos da Tradição Jatuarana. 
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 Talvez o exemplo obtido pelas análises de uso-alteração (Idem) dos vasos da 

Tradição Jamari forneçam bons parâmetros para inferir que se passa algo semelhante no 

conjunto polícromo. Assim, vasos de calota têm sua função muito atrelada ao volume 

que comportam, não em comparação a todo arsenal de vasilhames, mas aos de 

morfologia semelhante. Parece que algumas atividades de cocção (com menos água?) 

e/ou preparo eram preferencialmente realizadas com esse tipo de vasos. Apesar de 

Jennifer Watling ter extraído amostras das faces internas de cerâmicas da unidade 

N10041E9955, não foi possível identificar nenhum fitólito (2016). Quanto à coleta de 

sedimento realizada na unidade N10049E9956, além de espécies arbóreas, a mandioca 

foi a única encontrada, sendo bem marcante a ausência de fitólitos de milho (2018).   

É visível, ao ampliar essas inferências para todo esse conjunto, que há uma 

diversidade de formas e volumes nas reconstituições da Subtradição Jatuarana. A 

diferença entre proporção entre as diferentes morfologias parece refletir usos mais 

corriqueiros (como preparo e serviço) e alguns mais específicos, como vasos de 

armazenagem com grandes volumes. Em comparação com outros sítios do alto rio 

Madeira, diferenças morfológicas são notadas em relação ao sítio Teotônio. Do sítio 

Ilha de Santo Antônio, das treze formas reconstituídas, oito semelhantes foram 

encontradas; enquanto no Novo Engenho Velho, de onze, sete morfologias também 

foram reconstituídas para o Teotônio (PESSOA, 2015) (Figura 85). Ao levar em conta 

também outras etapas da cadeia operatória, as distinções entre os sítios fica reforçada: 

como as diferença das escolhas do antiplástico; ou a variação na predominância da 

pintura, ora vermelha e branca ora branca e preta; a diferença na espessura dos traços, 

seja em relação à pintura ou ao acanalado; a presença e ausência de apliques; e as 

distintas morfologias (ZUSE, 2014).  

Essa variabilidade interna da Tradição Polícroma da Amazônia é um fenômeno 

que parece se repetir em outros locais (LATHRAP, 1970; TAMANAHA, 2012; 

BELLETTI, 2015), o que retoma o debate a respeito de como essa expansão TPA teria 

se dado. Apesar de inviável uma comparação mais extensa com os diversos contextos da 

Tradição Polícroma, é possível inserir o alto rio Madeira, com um recorte mais 

específico no sítio Teotônio, na discussão e apresentar de que forma eles colaboram 

com ela. 
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Figura 85 Morfologias semelhantes sítio Novo Engenho Velho, Ilha de Santo Antônio e Teotônio 

(PESSOA, 2016: p. 135-7. Modificado). 
 

Fernando Almeida abordou diretamente a expansão polícroma e o alto rio 

Madeira em sua tese (2013). Nela o sítio Teotônio é central para essa compreensão, seja 

pela questão cronológica, já que a única data antiga (1250 anos AP) na região provém 

dele, bem como pela excepcionalidade e diversidade estilística cerâmica encontrada no 

registro arqueológico (Tabela 32).  Duas hipóteses foram sugeridas para explicar essa 

particularidade: (1) a área da cachoeira seria um eixo nevrálgico para ocupações multi-

étnicas, estabelecidas por uma rede de trocas e comércio, em que os efeitos seriam 

percebidos na variabilidade cerâmica, com a incorporação de vários elementos de 

indústrias diferentes; ou (2) que essa variabilidade tenha tido início e fosse resultado da 

ocupação de um grupo ceramista vindo de fora (i.e. Tradição Pocó-Açutuba) e que 

habitou o sítio, fazendo com que os elementos da cerâmica fossem difundidos então 

para fora dele (ALMEIDA, 2013). No próximo capítulo, a partir dos novos dados 

obtidos desde então, um diálogo com essas hipóteses é sugerido. 
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Sítio Data Fonte
Teotônio 1250 ±30 anosAP ALMEIDA, 2013
Ilha de Santo Antonio 990 ± 40 anos AP PESSOA, 2015
Associação Calderita 980 ± 40 anos AP ALMEIDA, 2013
Associação Calderita 940 ± 40 anos AP ALMEIDA, 2013
Associação Calderita 620 ± 60 anos AP ALMEIDA, 2013
Itapirema 620 ± 40 anos AP ALMEIDA, 2013
Itapirema 590 ± 40 anos AP ALMEIDA, 2013
Itapirema 540 ± 40 anos AP ALMEIDA, 2013
São Domingos 500 ± 30 anos AP ZUSE, 2014
Novo Engenho Velho 490 ± 50 anos AP PESSOA, 2015
Campelo 370 ± 40 anos AP ZUSE, 2014
São Domingos 360 ± 30 anos AP ZUSE, 2014  

Tabela 32 Relação de datas da Subtradição Jatuarana no alto rio Madeira (ALMEIDA, 2013; ZUSE, 
2014; PESSOA, 2015). 

 

Assim, por mais que a data de 1250 anos AP para a Subtradição Jatuarana 

(ALMEIDA, 2013) seja criticada por estar isolada no alto rio Madeira (BELLETTI, 

2015) (Tabela 33), a discussão a respeito da cronologia e o que seria esse estilo 

tecnológico TPA, pelo menos por enquanto, passa pela região. Mas é certo que novas 

datações precisam ser feitas para consolidar esse cenário – e os diferentes processos que 

explicam essa expansão. É também notável a presença Polícroma durante o período 

colonial na área – quando da viagem de Francisco Palheta ao alto rio Madeira, muito 

provavelmente tenha entrado em contato com os indígenas produtores dessa cerâmica. 

 

Sítio Área Data Fonte
Conjunto Vilas Lago Tefé (Médio rio Solimões) 1510 ± 30 anos AP BELLETTI, 2015
Conjunto Vilas Lago Tefé (Médio rio Solimões) 1500 ± 30 anos AP BELLETTI, 2015
ARA 7 Rio Caquetá 1330 ± 70 anos AP HERRERA,McEWAN & BRAY, 1982 apud  BELLETTI, 2015: p. 271
Boa Esperança Médio rio Solimões 1170 ± 30 anos AP COSTA, 2012 apud  BELLETTI, 2015: p. 273
Santa Fé Médio rio Solimões 1070 ± 40 anos AP NEVES, 2010 apud  BELLETTI, 2015: p. 273
São Paulo Médio rio Solimões 1055 ± 92 anos AP RIBEIRO, 2013 apud  BELLETTI, 2015: p. 273
AM-MA-09 Baixo rio Negro 1125 ± 90 anos AP SIMÕES & KALKMANN, 1987 apud  BELLETTI, 2015: p. 273
AM-BL-07 Médio rio Negro 1070 ± 40 anos AP SIMÕES & KALKMANN, 1987 apud  BELLETTI, 2015: p. 273
Teotônio Alto rio Madeira 1250 ±30 anosAP ALMEIDA, 2013  

Tabela 33 Cronologia com as datações mais recuadas para a TPA (apud BELLETTI, 2015: p. 273. 
Modificado). 

 
Quanto a o baixo curso desse rio, Claide Moraes (2013) identificou valas 

defensivas em sítios com cerâmica Borda Incisa, que posteriormente foram substituídas 

por cerâmicas da TPA, associando essas evidências a conflitos causados pela expansão 
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polícroma. Segundo Moraes (Idem), a partir do ano 1000 AD, produtores de cerâmica 

TPA, provavelmente descendo o rio, dominaram todo o baixo Madeira (p. 320). 

Pesquisas recentes têm identificado, além das já conhecidas (i.e. fase Borda da TPA e 

fase Axinim da Tradição Borda Incisa), tradições cerâmicas como a Tradição Regional 

Saracá e a Tradição Inciso-Ponteado, mesmo que em pouca quantidade; o que levou os 

autores interpretarem esse contexto do baixo rio Madeira mais próximo da Amazônia 

Central do que do alto curso desse rio (BELLETTI et al, 2016).  

Já no alto rio Madeira, os sítios com material associado à Subtradição Jatuarana 

concentram-se, sobretudo, na área entre a cachoeira de Santo Antonio e Teotônio, sendo 

que os sítios a montante dessa, como o sítio Paraíso, possuem pouco indícios de terem 

sidos utilizados de maneira permanente, estando mais relacionados às praticas 

funerárias, visto a deposição de vasilhas inteiras com tampas, ou rituais (ZUSE, 2014; 

VASSOLER, 2016).  Cliverson Pessoa (2015), por sua vez, apresenta a pluralidade das 

ocupações Jatuarana, as distintas formas de se ocupar a paisagem e o espaço intra-sítio, 

além da própria variabilidade artefatual.  No sítio Ilha de Santo Antônio, o material 

polícromo só foi encontrado nos níveis superficiais, onde vasilhas com sinais 

fermentação foram posteriormente utilizadas como urnas funerárias e enterradas dentro 

da própria área de habitação (p. 139-140). Outra evidência é que parece que a transição 

da tecnologia Barrancóide para a Jatuarana nesse sítio se deu “de forma gradativa 

mantendo-se alguns aspectos tecnológicos” (p. 142).   Mas do outro lado do rio, no sítio 

Brejo, mesmo sendo ocupações contemporâneas, só identificou-se cerâmica 

Barrancóide (ZUSE, 2014; PESSOA, 2015). 

Já o sítio Novo Engenho Velho apresentou seis montículos ao redor de uma área 

central plana, com pouca presença de material cerâmico. Esses montículos puderam ser 

associados a áreas habitacionais, devido à presença de bordas reconstituídas com 

morfologias destinadas ao processamento, preparo e consumo de alimentos (PESSOA, 

2015: p. 144).  Entretanto, somente em dois montículos se evidenciou fragmentos com 

características Jatuarana, e mesmo assim, as morfologias reconstituídas possuem pouca 

semelhança com as de outros contextos polícromos, o que parece reforçar a alta 

diversidade desse contexto TPA no alto rio Madeira (Idem: p. 145-6).  

A partir dessa perspectiva, ao agregar os contextos deposicionais, junto com as 

permanências e variações dos padrões iconográficos, da cadeia operatória cerâmica e 

suas morfologias (ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014; PESSOA, 2015; VASSOLER, 

2015), é possível visualizar as diferentes paisagens ocupadas tal como os sítios a eles 
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relacionados (i.e. sítio habitação, cemitério), refletindo de que modo isso influencia na 

diversidade artefatual (Tabela 34). 
 

Sítio Teotônio

 É o material com maior área de 
disperão e o único com uma camada 
mais ou menos bem clara. Ausência 
de vasilhas inteiras. A cachoeira do 
Teotônio parece ser uma fronteira  a 

montante para esse conjunto.

Área Amazônia Alto rio Madeira

Diversidade muito grande de contextos 
tafonômicos, desde locias em que há 

material TPA junto com material distinto, 
até lugares com valas defensivas, como 
na Amazônia central. Sítios com ou sem 

montículos associados a essas 
ocupações.

Em geral é a cerâmica que aparece nos 
níveis superficiais dos sítios do alto rio 
Madeira. Presença de sítios-cemitérios 

nas cachoeiras a montante. Sítios em que 
só há deposição de vasilhas inteiras. 

Material por vezes associado à 
montículos.C

on
te

xt
o 

de
po

sic
io

na
l

 
Tabela 34 Comparação entre contexto deposicional TPA na Amazônia, no alto rio Madeira e no sítio Teotônio. 

 

No intra-sítio, a cerâmica da Subtradição Jatuarana pode ser encontrada em 

quase toda a superfície do sítio e em praticamente todos os níveis superficiais das 

unidades (com exceção das unidades da estrada e na área de roubo de terra preta). Nas 

unidades de terra preta profunda o material polícromo se encontra principalmente nos 

níveis superficiais. No entanto, na N10049E9956 percebem-se fragmentos com 

características TPA a partir do nível 60-70 cm, mas em quantidades mínimas. Já na 

N10041E9955 essa transição entre material da Tradição Jamari e da Subtradição 

Jatuarana começa no nível 40-50 cm (Figura 86). 

 

 
Figura 86 Área de dispersão do material cerâmico da Subtradição Jatuarana no sítio Teotônio. 
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4.3 Considerações finais sobre a análise cerâmica 

 
Durante a análise do material cerâmico, questionamentos sobre como as 

diferentes tradições tecnológicas ceramistas poderiam informar sobre o processo de 

formação do registro estavam em mente. Como entender as diferentes ocupações no 

sítio Teotônio, em sua íntima relação com a construção da paisagem? Contextos 

secundários podem dizer menos a respeito do material (re)enterrado (e.g. padrão de 

implantação), mas evidenciam intenções e práticas daquelas que a enterraram, 

metamorfoseando seu espaço.  

A partir desse quadro geral apresentado nesse capítulo, a respeito dos aspectos 

tecnológicos da cerâmica, sua cronologia e espacialidade, que um panorama geral das 

ocupações humanas relacionadas às distintas tradições tecnológicas cerâmicas no sítio 

Teotônio pôde ser sugerido. Uma interpretação do motivo de possuírem tal 

configuração é o exercício final proposto para essa dissertação.   

E ainda se poderia avançar em outros aspectos. Uma análise mais sincrônica de 

cada um dos conjuntos identificados no Teotônio em relação aos sítios do seu entorno 

foi buscada, até por se a maneira de compreendê-lo – já que se enfatiza sua 

característica de lugar significativo e persistente. No entanto, abordagens mais 

específicas para cada um deles podem ser feitas. O mesmo quanto a uma comparação 

mais abrangente, em nível pan-amazônico, cotejando com diferentes contextos dos 

conjuntos aqui apresentados.  

Por fim, reapresento o mapa com a dispersão regional dos conjuntos cerâmicos 

no alto rio Madeira. Agora com o Teotônio (Figura 87)! A partir dos conjuntos 

apresentados nesse capítulo, já era possível perceber que todos aqueles identificados no 

alto rio Madeira pelas pesquisas anteriores (MILLER, 1992; ALMEIDA, 2013; ZUSE, 

2014; PESSOA, 2015; COSTA, 2016) foram também encontrados no sítio Teotônio. 

Esse mapa contribui para a visualização espacial dessa dispersão e parece reforçar a 

premissa que o sítio Teotônio foi um lugar significativo e persistente.  
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Figura 87 Mapa de dispersão dos diferentes conjuntos tecnológicos cerâmicos no alto rio Madeira, com o sítio Teotônio (TIZUKA, 2013; ZUSE, 2014. Adaptado).
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5. O SÍTIO TEOTÔNIO COMO MICROCOSMO DE UMA HISTÓRIA INDÍGENA 
 

 

 

Sete quedas por mim passaram,  

e todas sete se esvaíram. 

Cessa o estrondo das cachoeiras, e com ele 

a memória dos índios, pulverizada [...] 

(DRUMMOND DE ANDRADE, 1982) 

 

 

Svetlana Alexiévitch é autora de uma obra polifônica, que transita muito bem 

entre uma narrativa documental, histórica e subjetiva. Essa façanha é obtida através da 

transcrição e organização de um compilado de entrevistas individuais, nas quais as 

pessoas relatam suas sensações e impressões sobre um determinado acontecimento 

histórico. Títulos como “A guerra não tem rosto de mulher” (2016a), “Vozes de 

Chernobyl” (2016b) ou “O fim do homem soviético” (2016c) mesclam uma série de 

relatos, muitas vezes opostos, que apresentam um panorama de como os diversos atores 

de um evento se posicionaram e o interpretaram.  

A justaposição das histórias pessoais de cada um dos entrevistados, apesar de 

suas minúcias e unicidade, vai tecendo algumas linhas interpretativas convergentes, 

maneiras semelhantes de se explicar e participar dos acontecimentos. Em “A guerra não 

tem rosto de mulher” (2016a), a presença feminina na guerra é vociferada, seja na 

retaguarda ou na linha de frente, e o combate visto só pela perspectiva masculina é 

questionado. Em “O fim do homem soviético” (2016c), a autora contrasta posições a 

respeito do fim da URSS, a partir de grupos sociais com diferentes interesses. 

Compreender as diversas tramas que compõem os processos históricos através 

dos resquícios das atividades e do que se pensou no passado é tarefa da História e da 

Arqueologia. As diferenças de escala e de contexto representam limites, não é acessível 

um conjunto amplo de evidências e relatos pessoais como as da escritora bielorrussa, 

mas ainda assim é possível interpretar vestígios e apresentar os traços desses 

fenômenos.  É o que pretendo para esse capítulo final.  
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5.1 Refletindo o contexto deposicional do sítio Teotônio 
 

Depois de terminada a análise cerâmica, ainda que minuciosa, partilhei da 

impressão de que esse “é um dos vestígios que ajuda pouco a compreender as relações 

políticas do passado [...] [e que] um investimento nos estudos de espacialidade e das 

distribuições regionais de vestígios parece mais promissor” (MORAES, 2013: p. 318). 

E foi para esse enfoque que parti a fim de entender a formação do registro arqueológico 

do sítio Teotônio.  

É preciso definir, de vez, a hipótese do aterro, plataforma ou área de descarte. 

Pelo caminho que segui no capítulo anterior, sobretudo envolvendo a cerâmica da 

Tradição Pocó-Açutuba, Barrancóide e de 1800 anos AP, fica claro que, ao menos em 

parte, essa hipótese foi acatada. Aceitando a premissa que a cerâmica de 1800 anos AP 

no sítio Teotônio, equivalha cronologicamente àquelas identificadas nos demais sítios 

do alto rio Madeira, é mais que razoável essa tomada de decisão. Por estar 

temporalmente localizada bem no fim da cronologia disponível para a Tradição Pocó-

Açutuba no rio Madeira, era esperado que em condições ‘normais’ de deposição, a 

cerâmica de 1800 anos AP estivesse nos últimos níveis ou sobreposta à camada Pocó-

Açutuba – e não é isso que ocorre, o que induz a considerar a hipótese da deposição 

secundária (i.e. aterro) factível.  

Mas consentir com ela não resolve tudo. Falta entender como se deu a formação 

desse registro. Elenco alguns pontos:  

 

1. A ausência de laterita na unidade N10041E9955 (escavada em 2013);  

2. Ausência de material Barrancóide e da cerâmica de 1800 anos AP junto ao 

material Pocó na unidade N10041E9955;  

3. Presença de uma camada de terra antropizada sem vestígios arqueológicos na 

base da unidade N10041E9955;  

4. Remontagem de um fragmento do nível 130-140 cm (TE-1820-45) e outro 

do 170-180 cm (TE-1824-32) na unidade N10041E9955; 

5. A presença de três grandes remontagens no nível 310-330 cm da unidade 

N10049E9956 (escavada em 2016);  

6. No penúltimo nível da unidade N10049E9956 obteve-se a data de 3250 anos 

AP para cerâmica Pocó-Açutuba, indicando que nesse início não deve haver 

inversão estratigráfica; 
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7. O material de 1800 anos AP começa no nível 180-190 cm e termina 290-310 

cm da unidade N10049E9956, bem quando começa o aumento significativo 

no tamanho das lateritas;  

8. Relativa padronização da quantidade e distribuição de cerâmica comparando 

as duas unidades profundas;  

9. A unidade escavada por Eurico Miller (1992), em lugar desconhecido, cujo 

material foi analisado por Fernando Almeida (2013), verificando-se uma 

aparente ausência de outros conjuntos entre a Tradição Pocó-Açutuba e 

Subtradição Jatuarana, como acontece em todos os demais contextos 

escavados pelo PALMA.  

 

Para que alguns desses elementos fiquem um pouco mais visíveis, um croqui 

esquemático (Figura 88) comparando a estratigrafia e a quantidade de material por nível 

de ambas as unidades foi feito: 
 

 

 
Figura 88 Comparação esquemática das unidades profundas N10041E9955 e N10049E9956. 

 

 Na ausência de mais datações e da micromorfologia do solo, levei algum tempo 

para conciliar essas variáveis em uma única explicação que as abarcasse. A resposta, no 

entanto, era mais evidente do que pensava. O que permite sugerir que todo esse contexto 

(i.e. camada Pocó-Açutuba) tenha se formado através de uma só ‘lógica’, uma ação 

284 
 



rápida, por exemplo? Por enquanto, poucos indícios. Portanto, proponho que haja 

mistura de material, aterramento, seja área de descarte e outra porção de processos 

distintos, resultado de ações e intenções também diferentes.  

Refletindo, pois, sobre os processos de formação de sítios arqueológicos e sua 

relação com o abandono ou descarte de material (e.g. SCHIFFER, 1987), percebi que a 

região costeira – os sambaquis e sua tafonomia – poderia fornecer bons exemplos a 

intuito de comparação. Se antes era interpretado como um amontoado de conchas que 

serviram somente para alimentação, já se sabe que parte de sua construção é resultado 

de um processo de longa duração, relacionadas às reiteradas cerimônias fúnebres e 

festins (GASPAR et al, 2013). No sítio Espinheiros II, como em muitos outros 

sambaquis, observou-se que não se tratava de processos causais de descarte e acúmulo, 

mas intencionais, resultado de atividades construtivas distintas, algumas mais rápidas, 

outras mais lentas (AFONSO & DEBLASIS, 1994).   

Dessa forma, vê-se que as ações formadoras de um sambaqui são plurais. 

Agregam-se as deposições primárias (como os sepultamentos) na formação desses 

sítios, os depósitos secundários provenientes da queima de dejetos e rejeitos de 

atividades cotidianas, que são remanejados/transportados para o sambaqui, formando 

uma camada espessa de terra mais escura (middens) (VILLAGRÁN, 2008). São 

visíveis, ainda, atividades de remanejamento de camadas e processos de crescimento do 

sambaqui ‘verticais’ ou ‘horizontais’ (AFONSO & DEBLASIS, 1994). 

No sudoeste estadunidense, processos construtivos variados são resultados de 

diferentes ações rituais ou de guerra, gerando distintos padrões e variáveis 

estratigráficas dentro e entre estruturas semelhantes (WALKER, 2002). Voltando à 

Amazônia, há sinais de atividades construtivas rápidas de montículos, através de 

diferentes modos. No sítio Hatahara, na Amazônia central, verificou-se a utilização de 

terra preta e muita cerâmica, enquanto em sítios como o Pilão, a base foi terra e laterita 

(MORAES, 2013: p. 245). Mesmo no alto rio Madeira, no sítio Santa Paula, na margem 

oposta da cachoeira onde está o Teotônio, a construção dos montículos parece ter sido 

uma atividade bem rápida, visto que cerâmicas de diferentes níveis foram todas datadas 

por volta de 1550 anos AP (ZUSE, 2014). Já no sítio monticular Sol de Campinas do 

Acre, percebe-se diferentes fases de ocupação e construção dos montículos (NEVES & 

BRANDÃO, com. pessoal). 

 A resposta para a questão deposicional dessa área das unidades profundas no 

sítio Teotônio, em especial do pacote Pocó-Açutuba, parece convergir para o que 
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demonstra esses exemplos dos sambaquis, do sudoeste estadunidense e dos sítios 

monticulares amazônicos. A pergunta deixa de ser se é, mas passa a ser como. 

Há um exemplo profícuo de uso de laterita associado ao material da Tradição 

Pocó-Açutuba. No próprio sítio Açutuba, um dos que serviu de base para a formalização 

dessa Tradição (NEVES et al, 2014), há evidências da mistura entre a cerâmica Pocó e 

laterita (LIMA, 2008: p. 75). Depositados em feições circulares cavadas no solo, Helena 

Lima sugere que “parece haver uma associação entre a ocupação da fase Açutuba e 

esse tipo de estruturas no sítio” (Idem). Em comparação com o contexto do Teotônio, 

as diferenças principais são duas: (a) o tamanho das lateritas, o que pode não ser tão 

importante, e (b) a ausência de evidências de escavação para a deposição em feição.  

Dado a antiguidade da data da cerâmica Pocó-Açutuba nesse contexto – que é 

mais antiga do que a do exemplo de Lima (2008) – pode-se sugerir que a realização de 

feições para enterrar objetos tenha se tornado posteriormente, e não em todos os locais, 

uma prática comum (por inúmeras razões que não cabe aqui discutir). Cogitando um 

princípio para ambos os casos parece que o intuito foi tornar o material não visível, ou 

enterrando ou se aproveitando de um declive a fim de ‘descartá-lo’. A premissa pode 

estar relacionada à agentividade desses objetivos, que após o uso, precisam ter sua 

potência e força controlada (BARCELOS NETO, 2006, 2012; SILVA, 2013; 

BARRETO & OLIVEIRA, 2016).  

A proposta então, é que esses contextos Pocó-Açutuba no Teotônio tenham se 

formado através de diferentes processos, seja por motivos relacionados às demandas 

próprias da sociedade que produziu esse material, ou através de eventos posteriores. 

Essa ampliação de perspectiva permitiria interpretar a base da unidade N10049E9956 

(talvez os primeiros 30 cm) – em que há a data de 3250 anos AP, ausência de material 

de 1800 anos AP e também de vestígios botânicos no sedimento (WATLING, 2018) – 

como resultado de uma deposição intencional dos próprios produtores da cerâmica 

Pocó, que selecionaram grandes blocos de laterita para misturar ao material e soterrá-

los, sem a necessidade de cavar, pois aproveitaram a declividade natural do terreno – 

assim, essa seria uma deposição primária. 

Como sugerem os exemplos tafonômicos dos sambaquis (e.g. VILLAGRÁN, 

2008; GASPAR et al, 2013), atividades construtivas contemporâneas não ocorrem 

necessariamente em locais contíguos, enquanto outras, temporalmente distantes, podem 

se sobrepor ordenadamente. A ausência de laterita na camada Pocó-Açutuba na unidade 

N10041E9955, oito metros a sul da unidade em que se identificou laterita, assim como a 
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remontagem de fragmentos de níveis não tão próximos, é provavelmente resultado de 

outros processos deposicionais, talvez mais lentos ou até naturais – e por conta disso 

não se identificou uma presença considerável de material tecnologicamente distinto do 

Pocó nessa camada. 

Em contrapartida, a partir do momento em que se nota a presença de material 

cerâmico de 1800 anos AP na unidade N10049E9956 (nível 290-310 até 180-190 cm), 

há de se se ter em mente que outro processo deposicional ocorreu. Para haver a mistura 

de materiais não contemporâneos, é muito provável que aconteceu algum tipo de 

deposição secundária. A hipótese de percolação não parece consistente, pois há quase 

duzentos fragmentos de cerâmica de 1800 anos AP presente em quase um metro da 

estratigrafia. Apesar de não ter uma resposta consistente, podem-se supor alguns 

cenários. 

 Percebe-se pela análise cerâmica que nos níveis inferiores ao 180-190 cm, não 

se identifica material Jamari, das ilhas a montante e/ou Jatuarana (cronologicamente 

posteriores aos demais conjuntos): ou seja, o processo de formação dessa camada foi 

anterior ou feita exatamente por alguma dessas ocupações 14. 

Uma primeira hipótese leva em conta que a presença do material Barrancóide é 

uma das saídas para se entender a formação desse pacote. Dada as: (a) semelhanças 

tecnológicas e a aparente continuidade, inclusive cronológica, entre a Tradição Pocó-

Açutuba e a Barrancóide no alto rio Madeira (ZUSE, 2014), (b) bem como a presença 

de cerâmica Barrancóide nos níveis após a camada Pocó-Açutuba em ambas as unidades 

profundas (i.e. camada Jamari), talvez seja o caso de uma distinção. Quiçá a cerâmica 

Barrancóide que esteja sedimentada junto ao material Pocó-Açutuba seja aquela mais 

antiga (1550 anos AP), que parecem representar a transição entre os dois conjuntos 

(ZUSE, 2014: p. 305), identificada também no Teotônio, com uma mesma data que as 

do sítio Santa Paula (ALMEIDA, 2013). Enquanto as cerâmicas Barrancóide junto ao 

material Jamari seriam mais recentes. 

Um parêntesis. A dificuldade classificatória cerâmica teria se dado então não só 

pela mistura de material não contemporâneo. Por representar “um momento” de 

mudanças estilísticas e tecnológicas que ocorreram de um conjunto para outro, seria 

mais difícil de percebê-las, ainda mais misturadas nos mesmos níveis. Essa seria a causa 

14 Há, acima do nível 180-190 cm, em que se nota uma grande diminuição do material, escassos 
fragmentos com características tecnológicas que possam ser associadas à Tradição Pocó-Açutuba e 
Barrancóide – enquanto à cerâmica de 1800 anos AP é ausente. 
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direta da confusão estilística a qual fiz referência durante a descrição dos resultados da 

análise cerâmica no capítulo anterior.  

As permanências tecnológicas entre cerâmicas Pocó-Açutuba e Barrancóide 

também têm sido percebida em outros locais da Amazônia. Márjorie Lima (2014) nota 

essa continuidade em um dos afluentes do baixo rio Negro, o rio Unini. Para a 

arqueóloga, há mais uma relação contínua entre a cerâmica Pocó-Açutuba (ainda que 

numa matriz local) e Borda Incisa do que uma ruptura. Para Helena Lima (2008), o 

mesmo se repete em sítios da Amazônia Central, como o Açutuba, onde parece haver 

uma correlação histórica entre o material dessas duas tradições. Afinal isso não é de se 

estranhar, pois até pouco tempo atrás, a fase Açutuba fazia parte da Tradição Borda 

Incisa (NEVES et al, 2014).  

A segunda hipótese para a formação dessa camada depende de um evento rápido 

e intenso, pois está ligada a ocupação Jamari. Como não há esse material na camada 

Pocó-Açutuba + Barrancóide + cerâmica de 1800 anos AP, caso tenha sido esse grupo o 

responsável pela deposição, ela teria sido logo no início das primeiras incursões desse 

coletivo no sítio Teotônio. A presença de material Barrancóide na camada Jamari das 

duas unidades profundas seria dissociada desse evento inaugurador, de enterramento das 

‘cerâmicas antigas’, e pode representar processos mais sociais (e.g. trocas entre os 

grupos) que resultado de deposições secundárias.  

A terceira seria se ao rever as análises e/ou se obter mais datações para o 

material Barrancóide dessa camada, se percebesse que ele era parte da variabilidade 

interna Pocó, havendo então somente mistura desse conjunto com a cerâmica de 1800 

anos AP. Nesse caso, a população produtora da cerâmica de 1800 anos AP, por 

exemplo, poderia ter realizado essa (re)deposição.  

Parece entrar em jogo nesse contexto deposicional do Teotônio a existência de 

diferentes esferas de ação, algumas calcadas em processos de média-duração 

(sedimentação mais lenta e gradual – N10041E9955?), e outras de curta, eventos 

rápidos e pontuais. Com a ampliação de área de escavação e a realização de datas em 

níveis distintos, uma hipótese mais consistente poderá ser construída. Verificar se o 

material da Tradição Pocó-Açutuba e da cerâmica de 1800 anos AP se localizam 

realmente só nessa área do sítio é outro ponto a ser trabalhado.  

Independente de qual for a mais correta, algum grupo teria, em determinado 

momento, remanejado o espaço em que vivia, retirando cerâmicas das camadas 

superficiais sob seus pés ou que estivessem acumuladas em algum canto, lançando-as às 
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áreas de declive, constituindo de sua forma a paisagem e inscrevendo nela sua história. 

Levando em conta que há pelo menos um metro de mistura, esse pode ter sido um 

evento relativamente rápido, ou com apenas alguns intervalos, algo sugerido pela 

relação inversamente proporcional entre vestígios botânicos/carvão e cerâmica. Seria 

essa ‘nova’ camada que cobriria os primeiros indícios de ocupação Pocó-Açutuba no 

sítio.  

A paisagem e os sítios arqueológicos quase sempre estão ligados às narrativas e 

discursos históricos indígenas, envolvendo as diferentes gentes e a criação do mundo 

(HORNBORG, 2005; HILL, 2015; JACOME, 2017).  Já enfatizei o papel que 

cachoeiras podem ter dentro dessa organização cosmológica e histórica, pois não são 

meros elementos físicos e ambientais, áreas abundantes em alimento, mas lugares 

significativos, pontos de encontro e ‘nós’ em redes, espaços rituais e ancestrais para a 

peregrinação e/ou visitas (SAQUET, 2009; SAMMARK & SEMPLE, 2010; 

ALMEIDA, 2013; ALMEIDA & KATER, 2017).   

Ainda na impossibilidade de dar uma ‘resposta arqueológica’ (JACOME, 2017) 

de quando, como e quão rápida foi a construção desse ‘aterro’, ele funciona como um 

discurso narrativo a respeito de práticas culturais, um modo dos povos indígenas 

(re)escreverem a própria história na paisagem. Nela, a informação histórica é 

transmitida e a consciência histórica manifestada (SANTOS-GRANERO, 1998), seja 

através de mitos e narrativas rituais (HILL, 1988) ou de práticas sociais (VANSINA, 

1988). 

Essas inscrições da história na paisagem (SANTOS-GRANERO, 1998) são as 

rugosidades do tempo (SANTOS, 2002), sintomas de como um sítio como o Teotônio 

pode ser encarado enquanto um artefato agentivo e fabricado, com o qual as populações 

ameríndias elaboraram narrativas (BARRETO, 1990, 2016; VIVEIROS DE CASTRO, 

2002; GARCIA, 2017). Sua potência e sua significação precisam ser controladas e 

manejadas (BARCELOS NETO, 2006, 2012; SILVA, 2013; BARRETO & OLIVEIRA, 

2016), seus donos aplacados (FAUSTO, 2008), enterrando, por exemplo, a cerâmica 

dos antigos ou das outras gentes.  

Quando o material Jamari aparece na estratigrafia, tudo indica que há outras 

formas de ocupar o sítio. Nas unidades profundas, após o fim da camada Pocó-Açutuba, 

há uma sequência de níveis com baixa densidade de material. Após um aumento 

abrupto, uma grande densidade de fragmentos cerâmicos sedimentados por terra preta 
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(10YR 2/1 – tabela Munsell) forma o principal estrato da Tradição Jamari de ambas as 

unidades. 

O processo de formação desse contexto provavelmente tem relação íntima com o 

da terra preta, que está ligada ao descarte e queima recorrente de matéria orgânica no 

local (e.g. SCHMIDT & HECKENBERGER, 2009; ARROYO-KALIN, 2010; 

SCHMIDT, 2010; NEVES, 2012). A dúvida em relação às datações tanto da Tradição 

Jamari quanto do conjunto Barrancóide nesse intervalo – a qual fenômeno corresponde 

essas datas – não permite avançar muito na interpretação. 

  Se as datas (1170 e 1036 anos AP) se referirem realmente à cerâmica, e não ao 

contexto de formação de terra preta (10YR 2/1 – tabela Munsell), então a presença dos 

produtores de cerâmica Jamari no sítio não deve ter sido longa, mas muito densa. Outra 

consequência é que seriam contemporâneas não só a Tradição Jamari e Barrancóide, 

mas também a Subtradição Jatuarana e das cerâmicas das ilhas a montante, apesar dessa 

última ser pontual. Do ponto de vista da estratigrafia, os níveis com material Jamari e 

Barrancóide sugerem isso, mas aqueles em que há material TPA e Jamari, parece se 

tratar muito mais de camadas de transição. Por outro lado, as cerâmicas das ilhas a 

montante, ocupam um lugar muito específico no sítio. São significativas, no entanto, 

por se tratarem de deposições de vasos inteiros (funerários?), o que remete a relações 

mais que cordiais entre os grupos: afinal, não é qualquer pessoa que você deixaria 

enterrar alguns vasos no quintal.  

A mancha de sedimento escuro, localizada a 1 km a sudeste do sítio, local 

próximo da Nova Vila de Teotônio (PUGLIESE, com. pessoal apud ALMEIDA, 2013: 

p. 191), onde intervenções foram realizadas, mas não se identificou material 

arqueológico, conforme sugere Almeida (Idem: p. 192), com base na bibliografia 

específica (PETERSEN et al, 2001; NEVES et al, 2003; KÄMPF & KERN, 2005; 

GRAHAM, 2006), é uma provável área de roça. Jennifer Watling (2018), que concorda 

com essa interpretação, refez uma escavação nessa área, coletando amostras de uma 

lente de carvão, que foi datada em 1140 anos AP. 

Se esse adensamento populacional ocorreu, como visto pelo aumento 

considerável da cerâmica, ele deve ter levado a uma ampliação da área utilizada, 

adentrando espaços que até então não possuíam evidências contundentes de 

antropização (Idem). O impacto antrópico, pensado como movimentos intensamente 

repetidos pela ação indígena, deixando marcas na paisagem (SCHMIDT, 2010, 212), 

teria se intensificado nessa área a partir desse momento.   
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Do ponto de vista estratigráfico, parece bem seguro que os produtores da 

cerâmica da Subtradição Jatuarana foram um dos últimos coletivos indígenas a ocupar o 

sítio Teotônio, permanecendo lá ou nas imediações até o período colonial. É por isso 

que o material pertencente a esse grupo encontra-se espalhado por boa parte da 

superfície do sítio e nos primeiros níveis das tradagens e unidades. Pouco depois do ano 

1000 da nossa era, os demais conjuntos cerâmicos cessam a jusante da cachoeira do 

Teotônio. Se tanto a data Jatuarana (1250 anos AP) quanto a Jamari (1036 anos AP) 

estiverem corretas, uma mudança importante na dinâmica social deve ter ocorrido na 

área da cachoeira de Iaguerites. Questões, no entanto, ficam em aberto até que uma 

cronologia mais completa possa sanar essas incertezas.  

A importância de se compreender essas nuances estratigráficas e da formação do 

registro é o que elas representam: são as rugosidades do tempo que constituem a 

paisagem (SANTOS, 2002). "Em uma região com tanta diversidade cultural como a 

Amazônia, é de se esperar que tais modificações tenham ocorrido de acordo com 

padrões culturais específicos, gerando por sua vez paisagens com autorias culturais 

distintas" (NEVES et al, 2014: p. 137).  Assim, interpretar as mudanças no registro 

arqueológico, originadas por autorias diferentes (NEVES et al, 2014) e “movimentos 

longos e impulsos breves” (BRAUDEL, 1990: p. 18), depende da correlação das 

distintas temporalidades na construção da paisagem, na antropização do ambiente e na 

produção cerâmica. 

 

5.2 O sítio Teotônio e a história indígena no alto rio Madeira 
 

Desde o início das pesquisas arqueológicas no sudoeste amazônico se apontava 

que essa era uma região com o registro arqueológico diferenciado (MILLER, 1992). 

Marcada por ocupações contínuas desde o Holoceno inicial, algo que não se via no 

restante da Amazônia (NEVES, 2012), a região se tornou alvo intenso de pesquisas 

pelos licenciamentos ambientais, mas também pelas acadêmicas – como o PALMA. 

Apesar dessas pesquisas corroborarem parte das proposições de Eurico Miller 

(e.g. 1992), identificando ocupações antigas, do Holoceno Inicial e Médio, como nos 

sítios Ilha de Santo Antônio, Vista Alegre, Garbin e Boa Vista (ZUSE, 2014), também 

foi possível perceber, pelos dados disponíveis, que havia uma exceção: o sítio Teotônio 

que se caracterizava como um sítio com ocupações antigas,  com datas de pelo menos 
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9500 anos AP, mas também contínuas, desde pelo menos o Holoceno Médio (NEVES, 

2016; ALMEIDA, 2013; MONGELÓ, 2015, 2017; WATLING, 2016, 2018). 

O tempo passou, mas rotas e ocupações não abandonaram o seu entorno. Por tal 

característica adotei a perspectiva que o sítio Teotônio era um microcosmo da história 

do sudoeste amazônico, um lugar significativo e persistente (ZEDEÑO & BOWSER, 

2009). A cachoeira de Iaguerites (ou Teotônio) vincula-se a um lento movimento de 

longa-duração, de tempo geográfico. Ligação entre o espaço e o social (BRAUDEL, 

1990), é o elemento comum e estruturador das experiências de vida, o substrato que 

organiza a narrativa das pessoas naquele local.  

Mas se as coisas mudam, nem todas mudam de uma vez: o entorno da cachoeira 

é continuamente utilizado e reinterpretado conforme a conjuntura. São as mudanças de 

média duração, de tempo social, dos grupos e da economia. Se nessas duas durações a 

Arqueologia se porta bem, nos eventos de tempo curto só se percebe a reverberação nas 

outras durações. Se não é acessível os detalhes de uma batalha como Lepanto (Idem), 

ainda restam suas consequências.  

 Reconhecendo a paisagem como a acumulação desigual de tempos, que se altera 

para e pelas transformações das sociedades (SANTOS, 1978: p. 54), acrescento o 

registro arqueológico, a linguística histórica e os dados etnohistóricos a fim de 

interpretar e enquadrar o sítio Teotônio a partir de uma história indígena (e.g. 

BROCHADO, 1984; WÜST, I. 1990; NOELLI, 1993, 2004; NOELLI & DIAS, 1995; 

NEVES, 1999; HECKENBERGER, 2001; EREMITES DE OLIVEIRA, 2003; 

BESPALEZ, 2009; CORRÊA, 2013; LIMA, 2008; NEVES, 1999, 2012; GARCIA, 

2012; MORAES, 2013; ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014; MONGELÓ, 2015; SILVA & 

NOELLI, 2016; JACOME, 2017). 

 

⃰   ⃰   ⃰ 

Quando Miller (1992) definiu a fase Massangana ele conteve, por um momento, 

o ímpeto classificatório através da tecnologia lítica e se pautou por um processo: a 

formação da terra preta (c.f. MONGELÓ, 2015). O que estava implícito em sua acepção 

era a existência de configurações sociais distintas das fases anteriores. 

As pesquisas do PALMA que se seguiram no sítio Teotônio puderam corroborar 

certos apontamentos de Miller (1992). Jennifer Watling encontrou evidências de 
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fitólitos de diversas plantas domesticadas como a abóbora e a mandioca, e não 

domesticadas como a castanha, no pacote estratigráfico Massangana (2016, 2018). 

Guilherme Mongeló, por sua vez, não identificou muitas diferenças entre os líticos da 

fase Jirau e da fase Massangana, o que sugere certa continuidade tecnológica entre 

ambas (2017).  

A abundância de peixes na cachoeira do Teotônio certamente é um dos 

motivadores que incentivou e garantiu a existência humana em seu entorno. Uma 

presença mais frequente e sedentária de sociedades pescadoras na cachoeira, incluindo 

em suas práticas o manejo e cultivo de plantas (domesticadas ou não), iniciou a 

antropização desse ambiente e a formação de terra preta (ALMEIDA, 2013; 

WATLING, 2016, 2018; NEVES, 2016; MONGELÓ, 2017).  

Além de todo o aparato teórico que as evidências de transformação da paisagem 

desde o Holoceno médio suscitam – como a domesticação de plantas sem agricultura 

(RINDOS, 1984) ou a quebra de categorias evolucionistas e deterministas para a 

compreensão dos processos sociais como produção cerâmica ou agricultura (NEVES, 

2016) –, há um ponto prático para o caso do Teotônio. Enquanto a castanha 

(Bertholletia excelsa) é nativa da Amazônia e a mandioca (Manihot esculenta) é 

domesticada no próprio sudoeste amazônico, também estão associadas à fase 

Massangana plantas exógenas como a abóbora (Cucurbitaceae) (WATLING, 2018).  

O envolvimento com esse tipo de plantas requer tanto a adequação do cultivo 

como delas próprias as novas condições climáticas e nutricionais (Idem). Independente 

de como se deu esse processo, fica latente a existência de conexões interligando 

diferentes pontos da bacia amazônica desde, pelo menos, o Holoceno Médio. O que 

dizer então, senão que esses circuitos são fenômenos de longa-duração, em constante 

processo de adaptação e reenquadramento, variando com a conjuntura de cada época. 

Portanto, se a partir de 3250 anos AP já se nota material Pocó-Açutuba no sítio 

Teotônio, levando em conta a pré-existência/permanência desses ‘caminhos’, é de se 

suspeitar que essa tenha sido uma escolha deliberada, e não ‘um acidente de percurso’ – 

o que talvez explique a proximidade das datas mais recuadas dessa Tradição tanto para 

o alto rio Madeira quanto para os rios Nhamundá e Trombetas (HILBERT & 

HILBERT, 1980).  

Apesar de não existir um amplo conjunto de datações para o material da 

Tradição Pocó-Açutuba no Teotônio, ao visualizar o quadro cronológico para o alto rio 

Madeira (ZUSE, 2014; COSTA, 2015), o que se percebe é um período de intensa 
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estabilidade, com ocupações duradouras e com poucos sinais de mudança ao longo do 

tempo. Outra característica marcante é que a maioria dos demais sítios em que se 

identificou material Pocó-Açutuba se concentra prioritariamente próximo ao eixo 

cachoeira de Santo Antônio e Teotônio (ZUSE, 2014). Apesar da necessidade de mais 

pesquisas a montante, por enquanto a única exceção é o sítio Ilha Dionísio (COSTA, 

2015). Da mesma forma, a presença desse conjunto cerâmico no médio/baixo rio 

Madeira se não pode ser ainda descartada, é bem incerta (MORAES, 2013; BELLETTI 

et al, 2017).   

A espacialidade da distribuição desses sítios Pocó-Açutuba no rio Madeira 

parece remeter a uma escolha dessas populações em ocupar lugares significativos da 

paisagem. Esse padrão já vem sendo cogitado por outras pesquisas e não se constitui 

como uma abordagem inovadora. Além do estilo cerâmico e dos sinais de antropização 

da paisagem, talvez essa seja uma das características marcantes para a definição da 

Tradição Pocó-Açutuba (NEVES et al, 20014). Boa parte dos sítios com presença desse 

material se concentra em locais que podem ser considerados significativos: áreas 

próximas à confluência de grandes rios, como o Solimões com o Negro (LIMA, H. 

2008; LIMA, M. 2014) ou dos rios Nhamundá, Trombetas e Tapajós com o Amazonas 

(HILBERT & HILBERT, 1980; GOMES, 2011; JACOME, 2017), em lagos (COSTA, 

2012) e ilhas (COSTA, 2015) – e certamente não deixaria as cachoeiras de fora 

(ALMEIDA & KATER, 2017).   

Além das características cerâmicas, a compatibilidade e recorrência na escolha 

dos locais da paisagem a serem ocupados têm levado as pesquisas arqueológicas a 

associarem a cerâmica Pocó-Açutuba aos grupos Arawak (e.g. LATHRAP, 1970; 

PETERSEN et al, 1996;  HECKENBERGER, 2001, 2002; NEVES, 2001, 2012; LIMA, 

2008; ALMEIDA, 2013; MORAES; 2013; LIMA, 2014; NEVES et al, 2014; ZUSE, 

2014; COSTA, 2015). A elaboração de histórias comparativas (c.f. HILL & SANTOS-

GRANERO, 2002) de diferentes populações desse tronco linguístico tem sugerido a 

existência de um ethos Arawak, que se fundamentaria através de diferentes padrões, 

como a vida sedentária, atuação em redes regionais e hierarquia social e/ou ritual; não 

se restringindo apenas aos falantes de línguas desse tronco, mas abrangendo todos 

aqueles que participassem dessas redes (HECKENBERGER, 2001, 2002; HILL & 

SANTOS-GRANERO, 2002; HORNBORG, 2005; HILL, 2015). 

O material cerâmico Pocó-Açutuba e a paisagem em que ela se insere no sítio 

Teotônio pode colaborar nesse debate e na tentativa de se compor uma história indígena 
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através da associação arqueológica, linguística e antropológica (BROCHADO, 1984; 

WÜST, I. 1990; NOELLI, 1993, 2004; NEVES, 1999, 2012; HECKENBERGER, 

2001). Há elementos do registro arqueológico do material Pocó-Açutuba no sítio 

Teotônio que permitem associá-los àqueles definidores do ethos Arawak?  

Um primeiro nível de comparação retoma a forma como ocupam as diferentes 

áreas. É notável a ampla distribuição de povos com língua Arawak, presentes em todos 

os grandes rios da bacia amazônica. Esse padrão teria sido possível graças à tendência 

fluida, conectada, inclusiva e expansiva desses grupos linguísticos, primando por trocas 

regionais e estabelecimento de alianças em vez da guerra (SANTOS-GRANERO, 2002; 

HORNBORG, 2005; HILL, 2017). Com uma alta “consciência cartográfica”, esses 

povos teriam se dispersado em ondas: 

 

As expansões de comunidades linguísticas falantes de línguas 

Arawak não foram migrações de povos inteiros, de comunidades 

inteiras de pessoas por longas distâncias, por uma paisagem 

vazia, mas processos de visitação e trocas de longa distância 

com uma diversidade de outras comunidades linguísticas ao 

longo dos séculos, o que resultou em diversas hibridizações 

culturais, crioulização linguística e redes multilíngues em 

grandes áreas (HILL, 2015: p. 60). 

 

 Tais processos de visitação e trocas em longa distância com comunidades 

linguísticas distintas, parece ter sido o caso da presença do material Pocó-Açutuba no 

Teotônio. A existência de caminhos e rotas pelo alto rio Madeira inferidas desde a fase 

Massangana, pelo que sugere a existência da abóbora e da castanha no sítio, parece 

evidenciar que povos Arawak possam ter integrado ou recuperado algumas dessas rotas, 

estabelecendo contatos com os grupos que lá viviam.  

Mas essas relações não se dariam fortuitamente, pois correlato à criação dessas 

redes, e indo para um segundo padrão comparativo, há a escolha de quais áreas se 

ocuparia: 

Ocorrência bastante difundida de formações sociais regionais, 

inclusive inter-regionais ou macrorregionais, organizadas em 

relação a locais sagrados comuns [...] muitos grupos falantes 

de línguas Arawak têm um senso de ligação intercomunitária 
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muito forte associado à organização de diversas comunidades 

locais em relação a um local central compartilhado [...] [e] 

atribuem significados históricos às marcas do ambiente (HILL, 

2015: p. 49. Negrito nosso). 

 

A arqueologia já vem apontando esse padrão para outros contextos, seja em 

relação ao lugar da paisagem que ocupam, seja pelo formato da aldeia (HILBERT & 

HILBERT, 1980; LIMA, 2008; GOMES, 2011; COSTA, 2012; LIMA, 2014; NEVES 

et al, 20014). No sítio Teotônio, apesar de dificuldade de se identificar padrões de 

implantação devido a seu contexto palimpséstico e deposições secundárias, a relação 

inter-sítios pode ser promissora. A distribuição dos sítios com cerâmica Pocó-Açutuba 

no trecho entre as cachoeiras Santo Antonio e Teotônio pode sugerir que há esse tipo 

formação social regional organizada no entorno de um local sagrado compartilhado.   

Antes de desdobrar como o Teotônio se integra dentro dessa organização social 

regional, é preciso considerar uma incompatibilidade entre os modelos etnolinguísticos 

e arqueológicos que associam a dispersão de povos de língua Arawak com a da 

cerâmica Pocó-Açutuba. Durante a contextualização etnolinguística, expus que a 

dispersão dos povos falantes de línguas Arawak foi um fenômeno relativamente recente, 

de não mais de 2500 anos AP, ocorrendo em uma sucessão de ondas ao longo dos 

grandes rios (HORNBORG, 2005; DANIELSEN et al., 2011). Ao cruzar essa 

perspectiva com as datas mais antigas existentes para material Pocó-Açutuba se percebe 

um intervalo de pelo menos 750 anos. Essa incongruência pode ser reconsiderada ao se 

pensar que essas configurações que delimitam um ethos Arawak estariam presentes ou 

se constituindo desde sua protolíngua, o que explicaria esse lapso temporal.  

 Outro aspecto que vem sendo considerado com um dos estruturadores do ethos 

Arawak é a sua hierarquia social ou ritual (HECKENBERGER, 2002: p. 112-6; 

SANTOS-GRANERO, 2002; HILL, 2015). Talvez uma das decorrências disso seja a 

tendência das comunidades Arawak em “cultivar histórias profundas, resultando em 

ocupações contínuas, sedentárias e de longo prazo” (HILL, 2015: p. 60): o que é umas 

das características do material Pocó-Açutuba no sítio Teotônio. 

Assim, em termos comparativos embasados pelos processos de média-duração 

há bastante similaridade entre os elementos definidores de um ethos Arawak e as 

características associadas à Tradição Pocó-Açutuba também no sítio Teotônio. A 

ocupação de lugares significativos, em áreas distantes entre si e muitas vezes de forma 
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simultânea (NEVES, 2012) pode explicar por ora a existência de datas antigas para esse 

material em locais afastados. Mas o que as cerâmicas nos contam desse processo? O que 

ela diz a respeito dos modos de vida dessas pessoas no sítio?  

Antes da paisagem e dos padrões na forma de implantação dos sítios serem 

incorporados a esse tipo de comparação, as cerâmicas foram o principal registro para 

essa associação. Através delas que Nordenskiöld (1930) associou, pela primeira vez, 

cerâmicas inciso-modeladas (como as Pocó-Açutuba, Saladoide, Barrancóide) aos 

povos de língua Arawak, identificando continuidades e semelhanças entre essas e as 

etnográficas. Para Lathrap (1970), esse mesmo duo de cerâmica com decoração incisa e 

modelada (como a Saladoide ou Barrancóide) também era associado à expansão de 

falantes de línguas Arawak.  

Durante a apresentação dos resultados da análise cerâmica, coloquei que uma 

das grandes distinções entre a cerâmica da Tradição Pocó-Açutuba definida por Neves 

et al (2014), foi que os apliques modelados eram quase ausentes – quando existiam 

pareciam tecnologicamente mais próximos do conjunto Barrancóide – no sítio Teotônio. 

Apesar disso, o restante dos elementos da cadeia operatória e da tecnologia era tão 

similar que permitia essa classificação.  

Um dos principais elementos que chama a atenção é a aparente estabilidade 

dessa Tradição Pocó-Açutuba no sítio Teotônio. Inserindo-o no quadro cronológico do 

alto rio Madeira, são pelos menos 1400 anos de presença desse material na região. Ao 

mesmo tempo, e aí novamente a questão da deposição secundária a que está relacionada 

essa camada Pocó pode gerar um desvio amostral, poucas mudanças foram perceptíveis 

em relação à tecnologia cerâmica. O que causaria tamanha estabilidade?  

É tendo em mente a perspectiva que a escolha por lugares significativos era 

deliberada e intencional, bem como havia redes e uso de locais compartilhados por parte 

dos grupos produtores dessa cerâmica é que retomo os resultados da análise do material 

Pocó, em especial sua morfologia. Considerando a predominância (50%) de formas 

abertas em forma de calota e boca aberta, propícias para consumo individual/coletivo ou 

serviço (como os vasos com flange labial, que podem atrapalhar o consumo de 

líquidos), sempre como baixas capacidades volumétricas (<1,3 litros), além de vasos em 

formas de cuia (25%), com volumes máximos de 5 litros, que também poderiam ser 

utilizados para consumo coletivo – em oposição às poucas evidências de vasos para 

preparo e armazenagem de alimentos – ficou tangível cogitar, através do arsenal 
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cerâmico e não só pela cachoeira, o sítio Teotônio como um local específico para certa 

esfera de função daquelas sociedades. 

Relacionados possivelmente às comunidades Arawak, os sítios as margens da 

cachoeira podem se tratar de um desses lugares de uso compartilhado, locais 

sagrados e cerimoniais comuns (DEBOER, 1997, 2001; DIETLER & HAYDEN, 

2001), através dos quais as pessoas se organizam (HILL, 2015: p. 49) e onde se 

realizavam cerimônias, reiterando e mantendo os vínculos de redes e grupos. Quando se 

revê os demais sítios com material Pocó-Açutuba no rio Madeira, essa distribuição 

morfológica dos vasos parece não se repetir (ZUSE, 2014; COSTA, 2015), indicando 

que essa é uma configuração particular – e não uma característica comum às ocupações 

Pocó-Açutuba no rio Madeira. 

Conciliando a significância do lugar, vista agora em esfera regional, junto à 

preeminência dessas morfologias, o que isso pode dizer a respeito do modo de vida e 

das atividades dessas pessoas ao longo do tempo no sítio Teotônio? Dada à recente 

importância que os estudos sobre sociedades indígenas e fermentados têm recebido na 

arqueologia (c.f. JENNINGS & BOWSER, 2009; ALMEIDA, 2015), não parece 

exagerado cogitar que a proeminência dessas morfologias estava relacionada ao 

consumo de bebidas fermentadas, aspecto central de diversas comunidades ameríndias 

(e.g. DEBOER, 2001; DIETLER & HAYDEN, 2001; ERIKSON, 2004; FERNANDES, 

2004; JENNINGS & BOWSER, 2009; ALMEIDA, 2015), sendo o sítio Teotônio um 

lugar privilegiado para essas bebedeiras no alto rio Madeira durante a tradição Pocó-

Açutuba. 

 Não cabe aqui retomar todo o debate de quão importante é o uso de fermentados 

na esfera indígena. Basta elencar alguns pontos: é preferível à agua em muitos grupos; 

serve de moeda de troca para o pagamento de serviços; é evidência de status tanto 

dentro do grupo ou em celebrações comunitárias; atua como um ótimo sinal de 

hospitalidade; gera cooperação, reciprocidade e alianças entre grupos; e reforça laços 

tanto nas redes como internamente (ALMEIDA, 2015). Essa vasta serventia faz com 

que as esferas e encontros de consumo coletivo de fermentados sejam assim chaves para 

se entender fenômenos de mudança ou estabilidade dentro das sociedades ameríndias 

(DIETLER & HAYDEN, 2001; JENNINGS & BOWSER, 2009).  

 A longa estabilidade que se percebe no material Pocó-Açutuba no sítio Teotônio 

não envolve uma premissa de que as pessoas eram reprodutores apáticos de sua cultura, 

pelo contrário, nessas situações de alto contato social as relações pessoais podem ser 
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ativadas e o papel da agência do indivíduo nesses momentos reforçado (BOURDIEU, 

1983, 2002). Um exemplo é o papel desempenhado pelas mulheres, responsáveis por 

toda a cadeia produtiva da bebida fermentada, desde o plantio dos cultivos que são 

fermentados (e.g. milho, mandioca), sua preparação e a confecção dos vasilhames que 

seriam utilizados durante a bebedeira. Nos Andes, as estratégias de poder empregadas 

pelas mulheres mostram influências na política e economia do grupo, além de 

angariarem prestígio e poder para si próprias (PERLOV, 2009). 

Desse modo, esses eventos estão arranjados para manutenção e reforço dessas 

práticas, são culturalmente coerentes e estruturalmente motivados pela longa-duração, 

mas não determinados (SAHLINS, 2006: p. 18-9). “Nos Andes, a participação das 

pessoas na produção, distribuição e consumo de álcool tem as entrelaçado em suas 

estruturas sociais, econômicas e políticas por milênios” (JENNINGS & BOWSER, 

2009: p. 2. Tradução nossa).  E parece que esse é o mesmo caso das ocupações Pocó-

Açutuba no sítio Teotônio. 

Retomando as cerâmicas, uma das características desses vasos para consumo é a 

presença marcante de decorações ou tratamentos de superfície (~95%). A associação 

entre vasos dessas morfologias bastante decorados já foram algumas vezes associados 

ao consumo de bebidas fermentadas. Dois casos são clássicos. Um deles provém dos 

vasilhames da fase Cumancaya, associada aos atuais grupos Shipibo-Conibo (de língua 

Pano), em que se nota a produção de muitos vasos decorados para consumo de bebidas 

alcóolicas (DEBOER & LATHRAP, 1979). O outro exemplo são os aparatos de 

preparação de fermentados dos Tupi-Guarani, em que há uma profusão de decorações 

tanto para o preparo quanto para o consumo (BROCHADO, 1984; NOELLI, 1993; 

ALMEIDA, 2013, 2015).  

A presença de tigelas policrômicas para o consumo de fermentados entre os 

grupos Shipibo-Conibo e Tupi-Guarani remetem a certas coincidências instigantes. De 

modo geral, os grupos falantes dessas duas línguas são os únicos em sua família/tronco 

linguísticos (família Pano e Tronco Tupi, respectivamente) a terem tigelas policrômicas 

para o consumo de fermentados. Essa particularidade de possuírem tamanha semelhança 

estilística sem indícios que tenham tido contato direto é uma questão em aberto 

(ALMEIDA, 2013, 2015). Retorno a isso a seguir.  

Voltando aos potes, a hipótese que associa a preponderância dessas morfologias 

ao consumo de fermentados no sítio Teotônio, durante as ocupações Pocó-Açutuba, fica 

um pouco mais robusta ao incorporar os dados de Jennifer Watling (2016, 2018). Suas 
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análises de fitólitos e amidos mostraram que em praticamente todas as amostras 

(coletadas das faces internas da cerâmica) havia resíduos de milho – um dos mais 

básicos ingredientes destinados à fermentação.  

Não somente havia esses resíduos, como também se percebiam processos físicos 

como moagem e fervura (WATLING, 2016: p. 27). Esses procedimentos estão 

intimamente ligados à produção de bebidas fermentadas pelas populações indígenas 

(ERIKSON, 2004; FERNANDES, 2004). Em um intenso trabalho de coleta e 

compilação de fontes coloniais, João Azevedo Fernandes (2004) traça os diversos 

relatos dos colonos, viajantes e missionários a respeito das práticas etílicas das distintas 

etnias indígenas no Brasil colonial. Por sua vez, Philippe Erikson é mais um que reforça 

“o significado gustativo, simbólico e ritual das bebidas fermentadas em toda a América 

do Sul”, organizando uma série de estudos a respeito dessas práticas (ERIKSON, 2004: 

p. 5).  

Essas fontes serão importantes para responder um ponto falho na argumentação. 

Quando sugiro que o sítio Teotônio era um desses locais centrais dentro de redes 

regionais, servindo como espaço privilegiado e compartilhado para cerimônias e 

beberagens de grupos (provavelmente Arawak), resta uma pergunta basilar. Caso ainda 

não tenha o leitor ou leitora se questionado: onde fermentavam a bebida? 

Na literatura especializada sobre fermentados, a presença de vasos de grandes 

volumes e com boca fechada são considerados os mais indicados para a fermentação 

(ERIKSON, 2004; FERNANDES, 2004; JENNINGS & BOWSER, 2009; LIMA, M., 

2014; ALMEIDA, 2015). Mas no sítio Teotônio esses vasos são ausentes durante as 

ocupações Pocó-Açutuba. Há duas hipóteses, não excludentes, para sanar esse 

problema.  

Se de fato o sítio Teotônio estava centralizando esse tipo de atividade de 

beberagem, a bebida, no entanto, não precisava ser produzida necessariamente no local. 

O interessante dessa proposta é que ela alinha tanto o uso do sítio como área 

‘habitacional’ quanto ‘ritual’, sem criar uma cisão entre as duas esferas. Nesse sentido, 

durante esses etílicos encontros, as populações que viviam nos demais sítios no entorno 

da cachoeira iriam até lá levando sua contribuição para festa. Esvaziados, esses potes 

retornariam ao local de origem.  

A predominância de vasos com forma ideais para consumo no registro 

arqueológico do sítio seria resultado tanto de uma maior necessidade da utilização 

desses potes nos encontros, como um inevitável aumento na proporção de quebras 
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devido à embriaguez.  Isto é, o manuseio de vasos para o consumo é muito maior do que 

os de preparo/armazenagem, aumentando significativamente as chances de quebra. 

Confrontando com as morfologias dos demais sítios Pocó-Açutuba no alto rio Madeira, 

apesar das dificuldades e prováveis desvios amostrais já relatados (ZUSE, 2014; 

COSTA, 2015), há uma aparente maior equidade entre as diferentes morfologias – o que 

traria coerência para essa hipótese. 

A segunda não exclui a anterior, mas a complementa. Nela, o grosso da 

produção fica no anfitrião e não são necessários vasilhames para a fermentação. Seivas 

vegetais provenientes de palmeiras, abundantes no sítio, como sugere Watling (2018), 

são ideais para a fabricação de fermentados alcóolicos. Fontes históricas indicam que 

mesmo aqueles povos que possuíam agricultura se valiam desse método a fim de obter 

bebidas fermentadas. O etnólogo alemão Max Schmidt observou que os Guató do 

Pantanal, no início do século XX, aproveitavam-se da fermentação das seivas de 

palmeira para a produção de bebidas; os Tupinambá do Maranhão também se valiam 

dessa mesma estratégia, como relata o frade capuchinho Claude d’Abbeville, em 

princípios do século XVII, descrevendo como esse grupo escavava a base superior do 

tronco de palmeiras para acumular seiva, deixando-a de um dia para o outro com o 

intuito de que fermentasse (apud FERNANDES, 2004: p. 60). Os frutos das palmeiras 

eram igualmente fermentados. É o caso da pupunha, a palmeira domesticada no alto rio 

Madeira (OLSEN & SCHAAL, 1999), que serve de base para a fabricação de bebidas 

fermentadas pelos índios Campa (Arawak) (WEISS, 1972: p.163). Esses mesmo frutos 

também eram utilizados pelos indígenas Yuracaré da Bolívia, para a fermentação e 

preparo de bebidas alcoólicas (DELGADO, 2004: p. 65). 

As árvores eram multifuncionais para os povos indígenas, empregadas em 

diversas atividades. Para esses prováveis grupos Arawak, que estabeleceram relações e 

redes no sítio Teotônio, elas seriam fundamentais para a fabricação de canoas, 

instrumento que permitiria o deslocamento por amplas áreas da bacia amazônica – como 

foi posteriormente para os Tupinambá (METRAUX, 1948). Das malocas e casas 

erguidas sobre diversos pilares, escoras e caibros de madeira, só nos restam os buracos 

de postes no registro arqueológico (STAMPANONI, 2016). 

Mas o uso da madeira para a fermentação de bebidas é o argumento que busco 

aprofundar através da etnografia e dos relatos coloniais. O ritual do kiki desempenha 

papel central na vida dos povos Kaigang, os menos abstêmios do Jê, no sul do Brasil. 

Através dessa cerimônia reatualizam o culto aos mortos e as ligações entre a 
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comunidade. Um dos aspectos centrais nesse ritual é o consumo de uma bebida 

fermentada homônima ao ritual (BALDUS, 1979). O kiki é preparado dentro de um 

caule de pinheiro de araucária, escavado em formato de canoa, onde mel, pinhão, frutas 

e água são fermentados. A bebida acompanha durante todo o ritual os xamãs, rezadores 

e participantes (Idem). 

Na Amazônia boliviana, os indígenas Chacobo (falantes de uma língua Pano, 

muito próxima aos Shipibo-Conibo), habitantes do rio Yata, próximo à fronteira do 

Brasil e Bolívia, também selecionam árvores e a escavam em forma de canoa para que 

sirvam como recipientes para a fermentação de suas bebidas alcoólicas.  

 

Os recipientes são despejados sobre a canoa para a cerveja – 

você sabe, a que os homens trouxeram da floresta rindo tão alto 

– através de um filtro trançado quadrado e o líquido é filtrado. 

No final do dia, a canoa estará preenchida e haverá discussões 

infinitas [...] para saber se haverá o suficiente de cerveja, pois os 

convidados serão numerosos, virão de longe, e a cerveja não 

pode faltar (ERIKSON, H. 2004: p. 138. Tradução nossa). 

 

Esse exemplo Chacobo alude que há a possibilidade de dispensar o uso de vasos 

cerâmicos para a fermentação de bebidas. Dada à ausência dos vasos associados à 

fermentação no conjunto artefatual da Tradição Pocó-Açutuba no sítio Teotônio, em 

contrapartida da grande maioria ser destinada ao consumo, parece factível assinalar que 

ainda que haja a contribuição dos demais membros da rede no fornecimento de bebida, 

como foi apresentado na primeira hipótese, boa parte dos fermentados podia ser obtido 

através do uso de ‘canoas para a cerveja’ (Figura 89, 90 e 91).   
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Figura 89 “Cortada de um tronco de árvore chamada pora, a tina de cerveja, de uma capacidade de várias 
centenas de litros, deve ser trazida da floresta pela força dos braços. Fotografado por Ph. Erikson, 1991.” 

(ERIKSON, 2004: p. 122). 
 

 
Figura 90 “Pequena tina de cerveja em forma de canoa. Chacobo, rio Yata. Fotografado por Ph. Erikson, 

1991” (ERIKSON, 2004: p. 122). 
Figura 91 “Pai Negro, esvaziando [escavando] a futura tina para cerveja. Fotografado por Ph. Erikson, 

1991” (ERIKSON, 2004: p. 122). 
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Esse exemplo etnográfico dos Chacobo é mais um que reforça o papel do álcool 

nas diferentes esferas sociais: estabelece ou dissolve alianças nesses festivais, mantêm 

reciprocidades, congrega e retribui mão-de-obra para os trabalhos coletivos, ou garante 

o prestígio de uma família ou de uma comunidade devido à quantidade e qualidade de 

cerveja fornecida (ERIKSON, 2004: p. 5). A compilação de artigos organizada por 

Erikson tanto reitera que o fenômeno de escavar troncos de árvore para fermentação de 

bebidas não é estranho ao mundo ameríndio que nomeia seu livro de La pirogue ivre 

(2004), em tradução literal: A canoa embriagada. 

E a confecção dessas canoas para fermentação pode ter sido também uma prática 

comum na história antiga dos indígenas no Brasil. Ao mesmo tempo em que há baixa 

propensão de se identificar vestígios materiais desses recipientes de madeira, a pouca 

recorrência de grandes vasos cerâmicos no sítio Teotônio para preparo e 

armazenamento abre precedentes para esse tipo de cogitação. Ao posicionar o sítio 

Teotônio como um persistente espaço apropriado para a realização desses festins 

regados à bebida fermentada, é válido mais uma comparação com os relatos 

etnohistóricos. Anchieta, em sua “Informação do Brasil e de suas Capitanias” (1584) 

(apud ERIKSON, 20014: p. 78), e muitos outros, inclusive etnógrafos (e.g. BALDUS, 

1979), constatam que enquanto os indígenas praticavam as ‘bebedeiras’, não ingeriam 

alimentos sólidos. Se a hipótese acerca do papel do Teotônio na esfera regional for 

correta, essa seria essa mais uma justificativa para a pouca presença de vasos de preparo 

no sítio.  

Certo que não se pode desprezar que durante todo esse longo período de 

Tradição Pocó-Açutuba no alto rio Madeira, reconfigurações devem ter ocorrido e que 

as demais atividades ‘cotidianas’ ou ligadas à habitação ocorressem no sítio – vide os 

vasos com fuligem parcialmente remontados. A abordagem sugerida aqui se deu a partir 

da identificação de um padrão de vasos com características muito semelhantes e com 

funções atribuídas igualmente próximas – algo que não pode ser visualizado nos demais 

sítios da região.  

Essa característica que permitiu vislumbrar o Teotônio como um lugar 

significativo, no qual uma rede partilhava sua utilização, reforçando-a e fortalecendo-a, 

um aspecto bem próximo daqueles comportamentos atribuídos aos povos de língua 

Arawak (HECKENBERGER, 2001, 2002; HILL & SANTOS-GRANERO, 2002; 

HORNBORG, 2005; HILL, 2015). Talvez estejam associadas a essas prováveis práticas 

etílicas, premissas cosmogônicas atrelados à organização do mundo e sua manutenção – 

304 
 



como com os Kaingang – o que torna esses objetos ativos, com certa potência que 

precisa ser controlada (BARCELOS NETO, 2006, 2012; SILVA, 2013; BARRETO & 

OLIVEIRA, 2016).  Pode ser por isso que, quando quebram, sejam enterrados, como 

mostram os indícios de deposições intencionais. 

A longa permanência desse sistema as margens da cachoeira do Teotônio parece 

ter se mantido sem muitos sinais evidentes de transformação, gerando uma continuidade 

na maneira de se fazer cerâmica e na antropização da paisagem: a terra preta, a adoção 

de plantas até então não utilizadas no sítio e deposições de cerâmicas (na área do 

declive?). Esses prováveis grupos Arawak não parecem ter sido muito populosos, apesar 

do sistema de redes que aparentemente possuíam no alto rio Madeira. 

Pode-se intuir que as histórias indígenas já deviam reconhecer a significância e a 

persistência das ocupações próximas à cachoeira. Integrando provavelmente a própria 

narrativa mítico-histórica, sua presença na paisagem podia compor parte fundamental na 

atualização do processo. A cachoeira seria assim não só o espaço, mas agente 

(re)fundador desse evento – como acontece com a cachoeira de Iauaretê no alto rio 

Negro (GOLDSTEIN, 2009).  

Percebe-se esse período como um movimento de média-duração, visualizando-se 

a manutenção na forma de organização dos agrupamentos sociais e das bases 

econômicas, imersas nesse lento tempo geográfico que é a relação com a cachoeira. 

Nessas escalas temporais, também entra em jogo a agência do indivíduo e o processo 

social (BOURDIEU, 2002; SAHLINS, 2006), através do qual o evento e a contingência 

provocam mudanças. 

Esses eventos contingenciais podem não ser claros à Arqueologia, mas sintomas 

dessas transformações podem ser intuídos exatamente através de comparações de 

média-duração. Essas mudanças podem ser notadas ao integrar na interpretação do 

registro arqueológico os ciclos econômicos, tendência demográfica e estruturas 

sociopolíticas – uma história conjuntural (BRAUDEL, 1990).  

Se os aspectos da vida social estão presentes nas escolhas tecnológicas da 

cerâmica (GOSSELAIN, 2000; SILVA, 2000, 2013, 2016; MACHADO, 2007), dessa 

forma, ela é diretamente afetada por mudanças em outros aspectos da cultura, economia 

e política (RYE, 1981: p. 3; SILVA, 2013: p. 730). A cerâmica de 1800 anos AP parece 

se tratar de um fenômeno em que inovação e conservação estão intimamente ligadas 

(MACHADO, 2007: p. 66; SILVA, 2013) a tais eventos de câmbio. 
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É curiosa a posição que a cerâmica de 1800 anos AP tem no quadro tecnológico 

cerâmico do alto rio Madeira. Silvana Zuse (2014) identificou esse material em apenas 

três sítios da região e em pequenas quantidades, provavelmente resultado de ocupações 

rápidas realizadas por grupos pouco numerosos (p. 389). Uma característica essencial é 

que em todos os quatro sítios houve a repetição das mesmas (e apenas) três morfologias. 

A importância disso é que elas repetem as morfologias mais populares do conjunto 

Pocó-Açutuba, que justamente após 1800 anos AP não é mais identificado no alto rio 

Madeira (COSTA, 2015). 

Contextualmente, o que indica a presença dessa cerâmica? Uma das 

possibilidades é voltar um pouco atrás e retomar as redes e seu vínculo com a produção 

da cerâmica Pocó-Açutuba. Acatando a possibilidade de que tais redes pudessem ser 

minimamente inter-étnicas, ainda mais se a proposta de associá-las aos povos de língua 

Arawak for aceita, é bem plausível que grupos autóctones do sudoeste amazônico 

começassem a integrá-las. Comum aos demais contextos Pocó-Açutuba, a inexistência 

de vestígios que possam sugerir conflitos, mostra que relações pautadas em trocas e 

integração eram predominantes em detrimento da guerra (NEVES et al, 2014). 

A cerâmica de 1800 anos AP pode ser o resultado do momento em que essas 

redes e eventos sociais/rituais/etílicos no sítio Teotônio deram mais espaço para grupos 

de matrizes culturais distintas, ou aqueles que já a integravam tenham ampliado o papel 

desempenhado por eles nessas redes – de convidados a protagonistas, por exemplo. 

Novamente as morfologias guiam a reflexão sobre a importância desses vasos dentro 

das relações e práticas sociais no sítio Teotônio. Há poucas semelhanças entre a cadeia 

operatória da tradição Pocó-Açutuba e da cerâmica de 1800 anos AP, mas as 

recorrências são fundamentais. A repetição das mesmas morfologias, incluindo aí vasos 

de flanges labiais, parece configurá-la como uma parafernália especializada, que 

‘mescla’ a própria forma de certo grupo fabricar cerâmica (por isso a cadeia operatória 

bastante distinta), com a necessidade dos vasos atenderem a uma determinada 

performance específica dentro das beberagens que faziam ou participavam no Teotônio. 

A repetição das formas mais populares Pocó-Açutuba na cerâmica de 1800 anos 

AP não seria assim uma mera coincidência, mas uma condição ou um resquício da 

participação nessas redes e em suas consequentes esferas de manutenção e 

reciprocidade, como as bebedeiras. O surgimento da cerâmica de 1800 anos AP e o fim 

das ocupações da Tradição Pocó-Açutuba no alto rio Madeira, parece ser o sinal de que 

a grande estabilidade política, a maneira de fazer cerâmica e de estabelecer essas redes 
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estava se transformando. Ao cabo, a mudança dessas relações talvez tenha criado 

possibilidades para que os distintos grupos que a integrassem não se vinculassem mais 

exclusivamente através delas, gerando, por exemplo, novas conexões e seus próprios 

vasos cerâmicos, inclusive aqueles para consumo de fermentados. 

O fim da presença Pocó e a breve presença da cerâmica de 1800 anos AP 

indicam a existência de evento(s) ou fenômeno(s) de reordenação ou realinhamento 

dessas redes, a partir do qual novas conjunturas históricas podem ser percebidas no 

registro arqueológico. Antes de ver quais são essas mudanças conjunturais de média-

duração, é interessante pensar nos demais grupos que deviam integrar essas redes antes 

dessa transformação. 

Fernando Almeida (2013, 2015) também coloca que a dispersão de cerâmicas 

Pocó-Açutuba está possivelmente ligada aos povos de língua Arawak, estabelecendo 

redes no entorno de lugares significativos, dentre eles, a cachoeira do Teotônio. Mas 

questiona-se a respeito da particularidade de grupos Shipibo-Conibo, Tupi-Guarani e 

Jívaro possuírem vasos para consumo de fermentados com tamanha semelhança 

estilística – sendo os dois primeiros os únicos de suas famílias linguísticas a terem esses 

vasos policrômicos. Almeida (Idem) sugere que provavelmente eles tenham tido um 

ancestral estilístico em comum.  

Como a região de origem tanto da família Pano como do Tronco Tupi não estão 

distantes do alto rio Madeira (SUÁREZ, 1973; RODRIGUES & CABRAL, 2012), 

pode-se supor que em algum momento parte desses grupos tenha passado a integrar 

(mesmo que esporadicamente) as redes Arawak/Pocó-Açutuba. Assim, os vasos 

policrômicos para consumo de fermentados dos Shipibo-Conibo e Tupi-Guarani hoje 

conhecidos, que os destoam das famílias linguísticas que integram (LATHRAP, 1970; 

ALMEIDA, 2015), seria resultado da participação dos antepassados desses grupos nas 

bebedeiras e nas redes do alto rio Madeira. Se a hipótese do uso de madeiras para 

fermentação durante a tradição Pocó-Açutuba for correta, no caso dos Shipibo-Conibo, 

como se vê pelos Chacobo, a canoa embriagada que usam para a fermentação 

(ERIKSON, H. 2004), pode ser mais uma evidência da influência que tiveram em seus 

contatos. As datações de cerâmica Tupi-Guarani por volta 1600 anos AP, no sudeste da 

Amazônia (ALMEIDA & NEVES, 2015: p. 514) e da fase Cumancaya, relacionada aos 

grupos Shipibo-Conibo, que teria chego ao Ucayali por volta de 1500 anos AP 

(BROCHADO & LATHRAP, 1982), parece apontar que a contribuição aqui dada à 

hipótese de Almeida (2015), sobre esse ancestral estilístico comum entre os Shipibo-
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Conibo e Tupi-Guarani, é cogitar que 1800 anos AP seja o limite temporal no qual essas 

redes tenham se mantido e a partir delas influências diversas, como no estilo cerâmico, 

se propagaram, ressignificando-se.  

Essa reconfiguração visualizada conjunturalmente ao fim do período da Tradição 

Pocó-Açutuba modificou a forma de se ocupar o sítio Teotônio. Por isso quando falo em 

reordenação a premissa não é que houve uma reocupação após abandono, ao estilo 

Meggers e Evans (1957, 1961), mas uma mudança na forma como essas redes se 

estruturavam. É possível que tenham surgido espaços para (re)criações cerâmicas e das 

relações sociais locais (como a cerâmica de 1800 anos AP, ou aquela encontrada junto a 

camada Massangana na trincheira escavada da estrada, de 1780 anos AP). Não à toa que 

continuidades são percebidas no registro arqueológico, como nas semelhanças 

tecnológicas entre a Tradição Pocó-Açutuba e aquela que parece ser uma das respostas a 

essa mudança, a Barrancóide.  

Essa mudança da Tradição Pocó-Açutuba para a Barrancóide parece algo 

recorrente em vários contextos. Lathrap (1970) percebia distinções entre as morfologias 

e tamanhos dos vasos Saladoide e a Barrancóide, indicando diferenças entre dieta, 

padrões de cultivo e processamento de alimento dos povos que fabricavam essas 

cerâmicas. Na Amazônia Central, apesar de mudanças morfológicas dos vasos (na 

Tradição Borda Incisa são mais restritivos e sem presença de flanges labiais) e a quase 

perda da policromia, uma continuidade é percebida no quadro social, econômico e 

político (LIMA & NEVES, 2011).  Assim, de maneira geral, o que se percebe na área de 

confluência e no baixo rio Negro é que a transição da Tradição Pocó-Açutuba para 

Borda Incisa ocorreu com poucas alterações na tecnologia cerâmica e sem rupturas nas 

formas de ocupação. Isso permite sugerir uma relação histórica entre ambas as 

Tradições, encarando-as como pertencentes a grupos que se diferenciaram 

culturalmente, mas que compartilhariam, inclusive dentro de sistemas multiétnicos, uma 

mesma estrutura, o provável ethos Arawak (HECKENBERGER & PETERSEN, 1996; 

LIMA, 2008; LIMA & NEVES, 2011; NEVES, 2012; MORAES, 2013; LIMA, 2014). 

É provável que um sistema multiétnico tenha começado a se formar no alto rio 

Madeira antes de 1800 anos AP, quando se torna visível a presença de tecnologias 

cerâmicas bem distintas da Pocó-Açutuba. Como já propus, essa nova tecnologia pode 

indicar uma intensificação da presença de grupos de outras matrizes culturais no arranjo 

dessas redes.  
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Ainda assim, por mais multiétnicos que fossem as ocupações Pocó-Açutuba no 

alto rio Madeira, antes de 1800 anos AP, materialmente, não se vê vestígios claros 

disso. Utilizando-se de diferentes sítios e escalas de comparação, o que se percebe é um 

longo período de estabilidade no padrão de assentamento, na economia e modificação 

da paisagem (formação de terra preta em alguns sítios), na demografia, e principalmente 

na estrutura político-social, que provavelmente se conservou coesa através de eventos 

rituais-etílicos-sociais que proporcionavam a manutenção dessa rede – o uso de 

fermentados levando à estabilidade (JENNINGS & BOWSER, 2009). Essa 

continuidade seria vista também pelo material cerâmico, que tudo indica, era bastante 

padronizado (ZUSE, 2014; COSTA, 2015). 

Portanto, se um sistema multiétnico ocorreu no alto rio Madeira, mesmo 

relacionado às populações produtoras da cerâmica Pocó-Açutuba, ele não provocou 

muitas alterações na dinâmica social até depois de 1800 anos AP. Essas mudanças, que 

interpretei como um reordenamento dessa coesa rede, começam a ficar 

arqueologicamente mais evidentes a partir de 1550 anos AP, caracterizado pelo 

surgimento da cerâmica Barrancóide nos sítios Santa Paula e Teotônio. Isso pode 

significar que mesmo diante de uma fragmentação, os sítios da cachoeira continuaram 

sendo áreas privilegiadas para as ocupações. Diferente do que ocorreu com a cerâmica 

de 1800 anos AP, que ao que tudo indica tenha sido um fenômeno rápido, a ocupação 

inicial dos produtores da cerâmica Barrancóide tenha sido mais estável e permanente. 

Concordo que a cerâmica Barrancóide possui uma relação histórica com a da 

Tradição Pocó-Açutuba (HECKENBERGER & PETERSEN, 1996; LIMA, 2008; 

LIMA & NEVES, 2011; NEVES, 2012; MORAES, 2013; LIMA, 2014; ZUSE, 2014).  

Ainda que se tenha definido a Tradição Pocó-Açutuba, não se descartou o vínculo 

histórico da Tradição Barrancóide ou Borda Incisa com ela (NEVES et al, 2014). Por 

isso penso ser premente uma melhor compreensão de como se deu esse processo que 

parece ter atingido, em momentos cronológicos ligeiramente próximos, partes não tão 

contíguas da Amazônia. Qual o alcance dessas redes e o papel que elas tiveram na 

transformação desses diferentes contextos locais é algo que ainda precisa ser 

respondido. Por isso, se na proposta por Lathrap (1970), a representação da série 

Barrancóide teria surgido na Amazônia central e de lá migrado para a Venezuela e 

Caribe, em contraposição ao horizonte Borda Incisa de Meggers e Evans (1961, 1983), 

talvez seja preciso refinar a compreensão dos modos e processos históricos de 

transformação desses conjuntos em cada uma das áreas. Ainda assim, mesmo sem um 
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acordo total quanto aos processos de expansão da Tradição Barrancóide para o alto rio 

Madeira, apesar das características cerâmicas análogas (e não homólogas, como sugeriu 

José Oliver em sua conferência na III SAB Norte, em Porto Velho), mantenho essa 

nomenclatura classificatória. 

Isso, pois, apesar de semelhanças e permanências na cerâmica, penso que no alto 

rio Madeira esse processo não tenha ocorrido da mesma forma que na Amazônia 

Central, uma mudança lenta e gradual, mantendo uma lógica de ocupação (LIMA & 

NEVES, 2011). Na área encachoeirada do Madeira, a mudança da Tradição Pocó-

Açutuba para Barrancóide traz consigo mudanças em escala conjuntural, percebidas na 

média-duração: alterações em diversos níveis, como demografia, economia, estrutura 

político-social, além das que ocorrem com a própria cerâmica.  

Afinal, após mil e quatrocentos anos de aparente estabilidade no alto rio 

Madeira, em menos de quatrocentos anos uma nova configuração social é percebida 

através do registro arqueológico. Uma porção de eventos contingenciais, como rupturas, 

quebras de aliança e presença de novos atores, deve ter levado a uma reconfiguração 

político-econômica dessas redes que até então havia com a Tradição Pocó-Açutuba. 

Como sugeri, a cerâmica de 1800 anos AP seria um dos indícios dessa transformação 

conjuntural.   

Uma das questões é o que trouxe o reordenamento dessas redes do alto rio 

Madeira. Neves e Petersen (2006), refletindo sobre a transição da Tradição Borda Incisa 

para a Fase Guarita da TPA na Amazônia Central, afirmam que a história humana na 

Amazônia não foi uniforme, mas entremeada por momentos de longa estabilidade, 

seguido por outros episódios mais rápidos de mudança social.  

Esses ‘movimentos pendulares’, ou pulsos de centralização e descentralização 

política, seriam visíveis arqueologicamente, por exemplo, através da intensidade e das 

mudanças no manejo da paisagem, já que sempre estão em íntima relação com as 

estruturas sociais que geraram essa evidência (Idem). Deste modo, com as ocupações 

Barrancóide a partir de 1550 anos AP, percebe-se um movimento pendular, em que 

novas demandas e formas de se estabelecer essas redes e de transformar a paisagem 

ocorreram.  

O que se vê, por exemplo, é uma modificação mais intensa da paisagem. 

Montículos como no sítio Santa Paula parecem ser criados, enquanto no sítio Teotônio 

decorre provavelmente desse período a construção de parte do aterro. Além disso, 

outros locais do alto rio Madeira começam a ser mais intensamente habitados, como as 
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ilhas e áreas a montante. Ao mesmo tempo se intensifica a formação de terra preta 

(ZUSE, 2014). O adensamento demográfico cogitado como um dos fatores associados a 

essa transformação, é visível também na cerâmica, com o aumento considerável na 

quantidade de fragmentos encontrados, no tamanho dos vasos e na variabilidade de suas 

morfologias, atendendo a uma maior gama de funções (Idem). 

É bem possível imaginar que esse processo de mudança social pôde vir 

acompanhado de mudanças identitárias, como etnogêneses. Esse “refazer 

autenticamente”, gera apegos a lugares ou certas práticas e tradições, bem como a 

memória cultural e objetos, que podem receber forte significação (CLIFFORD, 2004). 

Esse fenômeno pressupõe que se ‘refazem’ as: 

 

Novas identidades sociais por meio da redescoberta e 

remodelação criativas de componentes “tradicionais” como 

narrativas orais, textos escritos e artefatos materiais (HILL, 

2015: p. 41). 

 

Assim, essas redes Arawak não seriam necessariamente substituídas por outros 

grupos, mas por conta dessa abertura a um contato multiétnico mais intenso, deve ter 

havido um espaço ou uma necessidade para que esses processos de se “refazer 

autenticamente” ocorressem. Nele, se o apego a lugares e/ou objetos “tradicionais” é 

parte importante de sua fundamentação, ele explicaria a manutenção da cachoeira do 

Teotônio como um espaço privilegiado de interação, onde se identifica as primeiras 

evidências desse material no alto rio Madeira. E talvez esse seja um dos motivos para a 

‘cerâmica tradicional dos antigos’ ter sido enterrada: negocia-se com esse passado. A 

cachoeira mantém-se assim como o substrato de longa duração, mas a conjuntura na 

qual ela se encontra e a forma como suas margens são usadas já são bem diferente de 

outrora. 

A ampliação das formas dos vasos e de suas capacidades volumétricas, bem 

como um provável adensamento populacional nesse momento ‘inicial’ do conjunto 

Barrancóide no alto rio Madeira, parece refletir mudanças conjunturais de média-

duração, como na alteração das estruturas políticas que até então prevaleciam. Há 

indícios para apontar que os sítios tinham como função principal serem áreas de 

habitação. Também houve câmbios econômicos, com o aumento da intensidade do 

manejo e antropização da paisagem, como na ampliação na formação da terra preta.  
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Essas evidências vistas sob a perspectiva de um movimento pendular que 

transforma as estruturas políticas, econômicas e demográficas, são acompanhadas por 

uma maior diversificação cultural e étnica. Isso se torna evidente quando a Tradição 

Jamari entra em cena no sítio Teotônio. O realinhamento pelo qual passaram essas redes 

fez com que novos agentes a integrassem; grupos sociais, que até então, ao que tudo 

indica, estavam de fora dessas relações.  

A presença do material Jamari no sítio Teotônio contrapõe algo que foi, por 

muito tempo, frequente na arqueologia da Amazônia pautada pelo determinismo 

ambiental: ignorar os interflúvios e rios secundários. A arqueologia do rio Jamari 

(MILLER et al, 1992; ALMEIDA, 2017), como nos demais afluentes do rio Madeira 

(CRUZ, 2008; ZIMPEL NETO, 2009; SUÑER, 2015), mostra não somente a 

possibilidade de grupos habitarem longamente uma região de terra firma, mas também 

em interferir diretamente nas dinâmicas sociais e das redes dos ‘rios principais’ – o que 

quebra com a improdutiva dicotomia várzea versus terra firme. 

A Tradição Jamari possui um longo e contínuo histórico de ocupação no rio 

homônimo (MILLER et al, 1992; ALMEIDA, 2017). Desse modo, sua presença na 

cachoeira, especificamente no sítio Teotônio, parece se tratar da expansão de um grupo 

que carrega consigo sua cultura material ou os preceitos de como fazê-la. Esse caso 

tende a tornar a proposta de Anthony (2007) e Neves (2012) ainda mais acertada: a 

questão não é saber se a associação entre língua e cultura material é viável, mas sim 

quando é. 

É provável que a presença da cerâmica Jamari esteja associada à ida de grupos 

Tupi para a cachoeira do Teotônio. Em um de seus últimos artigos, Eurico Miller (2009) 

sugeriu que a cerâmica da Tradição Jamari fosse historicamente ligada à família 

linguística Tupi-Arikém. A continuidade dessa cerâmica no baixo-médio rio Jamari, por 

pelo menos dois mil e quinhentos anos, e as informações etno-históricas de que esse 

grupo habitava essa região eram as bases de sua proposição. No entanto, Miller não 

utilizou esses relatos históricos a fim de comparar as cerâmicas arqueológicas com a dos 

Tupi-Arikém. Testando essa hipótese, Fernando Almeida (2017) realizou um balanço da 

Tradição Jamari, acrescentou novos dados de pesquisas arqueológicas e revisou fontes 

históricas e etnográficas, indicando que a proposta de Miller (2009) de associar à 

Tradição Jamari os falantes de línguas Tupi-Arikém é coerente (2017). 

A presença da Tradição Jamari no sítio Teotônio se trata, portanto, de uma 

evidência mais concreta de que essas redes tenham incorporado novos grupos, tornando-
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se multiétnicas. E, de novo, o papel desempenhado pelo sítio Teotônio como um lugar 

significativo é reforçado, já que somente nele há esse material. A cachoeira como 

elemento de longa duração, comum a distintas temporalidades e ocupações do alto rio 

Madeira, é mais uma vez verificada. 

Não há evidências de conflito quando se nota a presença do material Jamari no 

sítio Teotônio. De fato, a própria cachoeira e o platô onde o sítio se localiza podem ser 

uma estratégica área para defesa, já que permite um controle visual de sua jusante, bem 

como permite um posicionamento privilegiado daqueles que lá estão, pois no alto do 

platô ficam protegidos pelo barranco. A obrigatória necessidade de descida dos barcos 

para cruzá-la já colocaria prováveis atacantes em desvantajosa posição. Mesmo com 

essa defesa ‘natural’, não parece que a vinda de grupos do rio Jamari tenha sido 

violenta. A presença predominante de material Barrancóide do outro lado do rio, no 

sítio Santa Paula, quanto no sítio Teotônio, de maneira pontual, parece corroborar uma 

não conflituosa aproximação. 

A Tradição Jamari e Barrancóide refletiriam no contexto regional, portanto: (a) 

um aumento demográfico bastante considerável; (b) economicamente, a intensificação 

do manejo do ambiente e a formação de espessos pacotes de terra preta (10YR 2/1 

tabela Munsell); (c) modificações da paisagem, como prováveis aterros ou a construção 

de montículos; (d) ocupações mais sedentárias, com sítios-habitação mais evidentes, 

com alta profusão de terra preta e cerâmica – e em diferentes compartimentos 

topográficos, como ilhas, planícies aluvias e cachoeiras; (e) não deixariam de lado 

relações inter-étnicas, como sugere a presença de material Barrancóide no Teotônio ou 

as comunidades étnicas diferentes em cada uma das margens da cachoeira do Teotônio.  

As novas formas de ocupar o espaço, os novos padrões culturais e intensidades 

em se manejar a paisagem, geraria em médio prazo, essas transformações nas estruturas 

políticas, econômicas e demográficas, identificadas como a nova conjuntura regional a 

qual o material Barrancóide e Jamari estão associados. Especificamente no sítio 

Teotônio, como foi cogitado no item precedente, existe ainda a possibilidade desses 

grupos Tupi vindos do ‘interior’, terem realizado parte da construção da deposição 

secundária (i.e. aterro) que misturou as cerâmicas Pocó-Açutuba, Barrancóide e de 1800 

anos AP. A análise da cerâmica da Tradição Jamari propõe que pela variabilidade de 

morfologias, associadas às funções e aos sinais de uso-alteração, o sítio Teotônio tenha 

sido predominantemente um sítio moradia para esses grupos – e que nesse momento 

realizavam possíveis trocas com os grupos (Arawak?) produtores da cerâmica 
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Barrancóide que também estavam do outro lado da cachoeira, como visto pela presença 

desse material na camada da cerâmica Jamari. Isso acompanha uma intensificação da 

mudança da paisagem, visto por um grande acúmulo, na área do declive, de restos 

orgânicos e artefatos varridos (quebrados intencionalmente?), provavelmente 

incinerados (fuligem nas quebras), que contribuiu para a formação de uma escura 

camada de TPI (KÄMPF & KERN, 2005; GRAHAM, 2006; SCHMIDT & 

HECKENBERGER, 2009; ARROYO-KALIN, 2010; SCHMIDT, 2010; NEVES, 2012) 

– e talvez para a alteração das datas das cerâmicas a ela associada. 

Na estratigrafia, todas essas mudanças são bem visíveis na camada onde 

contém cerâmica da Tradição Jamari. No entanto, ainda há bastante dificuldade em 

se estabelecer uma cronologia por conta dessas datas, que só complica a proposição de 

um quadro interpretativo para esse período. Ainda assim, a presença de material da TPA 

(1250 anos AP) e da Tradição Jamari (1170 anos AP) permite apontar uma diversidade 

cultural crescente no alto rio Madeira. Isso sem levar em conta os outros dois pequenos 

grupos cerâmicos indicados pelas análises arqueométricas da camada Jamari. Um pouco 

depois, as cerâmicas das ilhas a montante, a partir de 1005 anos AP, reforçaria ainda 

mais essa impressão.  

Não há muitas semelhanças tecnológicas do material Jamari e da Subtradição 

Jatuarana. Talvez as mais evidentes seja o uso do caraipé como antiplástico, o fino 

alisamento, a morfologia de alguns vasos e o engobo vermelho, que esporadicamente 

aparece na cerâmica Jamari. Levando ainda em consideração as datações, não é possível 

estabelecer vínculos entre ambas. 

Quando trabalhou com o contexto do sítio Teotônio, Fernando Almeida (2013) 

buscava compreender a expansão da TPA e o papel do alto rio Madeira nesse processo. 

No entanto, deparou-se com uma variabilidade de elementos cerâmicos muito maior do 

que aqueles definidores da Tradição Polícroma. Para explicar essa ampla diversidade, 

elaborou duas hipóteses. 

Uma propunha a contemporaneidade entre diferentes conjuntos tecnológicos no 

alto rio Madeira, formando sistemas multiétnicos, que teriam como epicentro da rede de 

trocas o sítio Teotônio, devido sua condição de lugar significativo. Essa condição 

explicaria, assim, a pluralidade estilística encontrada no Teotônio, possuindo vários 

elementos em comum com vários sítios, mas sem nenhum ser igual a ele (p. 297-9). A 

segunda hipótese, apesar da falta de evidências concretas naquele momento, sugeria que 

talvez houvesse material da Tradição Pocó-Açutuba no sítio. A variabilidade estilística 
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encontrada seria fruto de uma ocupação vinda de fora, e não resultado de trocas e 

comércio. Assim, os elementos comuns encontrados nas cerâmicas dos demais sítios 

teriam sido difundidos a partir do Teotônio (p. 310). 

Com os novos dados, percebe-se que parte de cada uma das hipóteses ainda se 

mantém. Confirmou-se a existência da Tradição Pocó-Açutuba no sítio Teotônio, bem 

como sua provável influência nos elementos cerâmicos de outros conjuntos (e.g. 

cerâmica de 1800 anos AP, Barrancóide), devido à existência de redes de contatos nas 

quais o sítio Teotônio era um lugar central nessa articulação. Ao mesmo tempo, após 

essa rede Pocó-Açutuba ter se realinhado, tudo leva a crer que tenha havido mudanças 

conjunturais no alto rio Madeira, formando sistemas que se tornaram multiétnicos, e nos 

quais a cachoeira do Teotônio ainda era um lugar central – como sugere a segunda 

hipótese de Almeida (Idem) e pelo que se vê nas relações entre os Tupi da Tradição 

Jamari e os prováveis Arawak da Barrancóide. 

Já a presença da Subtradição Jatuarana poderia ser explicada com a seguinte 

proposição: 

 

A presença de uma rede com o centro no alto Madeira pode ser 

o caminho para se descobrir a "gênese" do Estilo Polícromo (que 

viria a ser a Tradição Polícroma): uma reinterpretação, 

estilisticamente mais simples, do antigo estilo pintado [Pocó-

Açutuba] encontrado em sítios ao redor da cachoeira do 

Teotônio, provavelmente por grupos autóctones (Tupi?) que 

possivelmente entraram na rede (ALMEIDA & NEVES, 2014: 

p. 179. Grifo no original. Tradução própria). 

 

Apesar da elegante hipótese, as evidências da TPA por volta de 1500 anos AP, 

no Lago Tefé (médio Solimões) (BELLETTI, 2015), sugerem que o ‘surgimento’ da 

Tradição Polícroma não pode ser diretamente relacionada ao alto rio Madeira. A 

questão, portanto, ainda é entender como a Subtradição Jatuarana surge tão cedo nesse 

cenário – e qual o papel dessa região na sua expansão. Rafael de Almeida Lopes (2018) 

aborda em seu mestrado a expansão da Tradição Polícroma no médio Solimões. Com as 

datações entorno de 1500 anos AP em mente (BELLETTI, 2015) e se valendo tanto da 

bibliografia quanto dos dados produzidos por ele, percebe a existência de pelo menos 

duas ‘temporalidades’ diferentes para a TPA. Um primeiro momento, mais próximo do 
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período de formação do estilo tecnológico polícromo, ocorreria longe da calha do 

Solimões, concentrando-se sobretudo nos lagos e rios secundários.  Nessa fase, como é 

perceptível pelos materiais mais antigos, alguns dos ‘elementos emblemáticos’ da 

Tradição Polícroma não estavam ainda consolidados (LOPES, 2018).  

Através de contatos e redes existentes nos interflúvios ou rios principais, parte 

desse material polícromo com menos elementos emblemáticos teria permanecido nos 

interflúvios do Negro/Solimões e outra chego ao rio Madeira, por volta de 1250 anos 

AP, no Teotônio. Em cada um dessas regiões, devido aos contextos particulares, um 

estilo de material polícromo se formalizaria (essa seria a segunda temporalidade), 

explicando as diferenças entre a Subtradição Jatuarana e a Guarita, por exemplo (e.g. 

acanalados discretos e flange mesial ausente no rio Madeira) (Idem).  

É por esse caminho que pretendo seguir. É curioso notar que esse padrão é o 

mesmo da Tradição Pocó-Açutuba: pontos antigos desses estilos tecnológicos sem 

sinais consistentes de uma rota entre eles. Novamente, dada à falta de informações para 

os contextos de interflúvio, é a compreensão de que o sítio Teotônio tenha sido um 

lugar significativo que pode justificar uma presença Polícroma tão prematura nesse 

lugar.  

Outra coincidência é que essas datas antigas da Tradição Polícroma estão em 

lagos (BELLETTI, 2015), lugares que também podem ser considerados significativos. 

Assim, a conexão desses remotos locais poderia ter ocorrido através desses ‘nós 

centrais’ (i.e. lugares significativos) das redes de troca. A lição aprendida com a 

Tradição Jamari, parece ser repetida nessa região do médio Solimões. Eduardo 

Tamanaha percebe que levas da TPA também aconteceram pelos afluentes e não 

somente pela calha principal do Solimões (2012: p. 130). 

Portanto, ao aliar a possibilidade dos afluentes e interflúvios terem papel nessas 

dispersões iniciais, assim como a escolha por lugares significativos, permitiria que ainda 

em processo de constituição, o estilo polícromo tenha chego ao Teotônio, através de 

visitas ou pelas redes de troca, sendo paulatinamente incorporado pelos grupos que lá 

estavam. E a sincronia não permanente entre os dois locais pode ter gerado as diferenças 

no estilo da Subtradição Jatuarana e a Guarita (MILLER, 1992; ALMEIDA, 2013; 

ZUSE, 2014; BELLETTI, 2015; PESSOA, 2015; VASSOLER, 2016; LOPES; 2018).  

Deste modo, se as datas Jamari e Barrancóide forem confirmadas, tudo indica 

que até um pouco antes de 1000 anos AP havia convivência entre produtores da 

cerâmica Barrancóide, Jamari e Jatuarana, além das cerâmicas das ilhas a montante, no 
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sítio Teotônio. A presença desses vasos inteiros das ilhas a montante, aparentemente de 

forma ‘intrusiva’, parece sugerir um alto grau de comprometimento e cordialidade entre 

os diferentes grupos que compunham essas redes. No entanto, partir dessa data, esse 

cenário provavelmente multiétnico e não conflituoso entre grupos Tupi e Arawak 

(talvez Pano?), muda rápida e radicalmente. Retomando a proposta de Neves e Petersen 

(2006), esse seria mais um dos movimentos pendulares em que há uma alteração 

conjuntural no alto rio Madeira – mas, dessa vez, muito mais brusca do que entre a 

Tradição Pocó-Açutuba e Barrancóide. 

Essa alteração pode estar ligada a uma ‘repadronização’ regional, com o 

predomínio total da Subtradição Jatuarana (apesar de sua grande variabilidade interna) 

até pelo menos até a cachoeira de Jirau, onde se identificou um sítio cemitério 

polícromo (VASSOLER, 2016). Diferentes modos de se manejar e ocupar o espaço, 

como sítios habitação/moradia, acampamento e cemitério, foram identificados 

(ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014; PESSOA, 2015; VASSOLER, 2016). Apesar das 

alterações deposicionais no sítio Teotônio, a ocupação polícroma é a maior e mais 

extensa entre todas, com ampliação da área manejada.  

Na Amazônia Central, por exemplo, essa relação é inversa, sendo as ocupações 

Paredão e Manacapuru mais extensas do que a polícroma (LIMA, 2008; NEVES, 2012; 

MORAES, 2013). Ainda assim, uma recorrência é a significância desses lugares antes 

da TPA, locais com histórico de ocupações e forte sedentarização, como é o caso da 

Tradição Jamari e da fase Paredão (LIMA, 2008; NEVES, 2012; MORAES, 2013). 

Assim, essa mudança na área encachoeirada gera desdobramentos em outros 

locais. No baixo rio Madeira, nesse mesmo período: 

 

Parece bem claro que a instabilidade [conflito] na região está 

diretamente ligada à expansão policroma. Pela presença e 

ausência de vestígios ao longo do rio parece que a expansão se 

deu descendo o rio. Provavelmente em algum momento da 

ocupação da região deve ter existido uma buffer zone entre a 

atual fronteira dos estados de Rondônia e o Amazonas e o baixo 

curso do rio (MORAES, 2013: p. 297. Grifo meu). 

 

A partir do ano 1000 AD (950 anos AP) produtores de cerâmica TPA, 

provavelmente vindos do alto curso desse rio, dominaram todo o baixo rio Madeira 
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(Idem: p. 320) e várias partes da Amazônia Central, onde se identificou fortes 

evidências de conflitos, como paliçadas e valas defensivas (NEVES, 2012; MORAES & 

NEVES, 2012; MORAES, 2013). O que teria alterado a dinâmica entre o trecho 

encachoeirado do Madeira em que não há indícios de conflito? Inclusive, em sítios 

como a Ilha de Santo Antonio, sugere-se que tenha havido uma transição entre o 

material Barrancóide para o Jatuarana (PESSOA, 2015: p. 142).  

Independente da incoerência entre as datações do material Jatuarana e Jamari e 

parte da estratigrafia do sítio, tudo leva a crer que se constituiu um contexto multiétnico 

no entorno da cachoeira do Teotônio. A deposição dos vasos inteiros da cerâmica das 

ilhas a montante no sítio é importante para notar uma relação bastante amistosa com os 

grupos da cachoeira. A presença de um furo na base de um dos vasos pode estar 

associada a um contexto funerário, como já foi observado em outras regiões (LIMA, 

2014). Seria a realização de eventos conjuntos entre os grupos? Havia troca? Por 

enquanto não há muitas informações para que se avance nas hipóteses. Por outro lado, 

no baixo curso desse rio, as ocupações Borda Incisa predominavam. Entre o alto e o 

baixo curso do rio Madeira havia então essa provável buffer zone (MORAES, 2013), 

uma área para reduzir a interação e o conflito pelo simples distanciamento espacial – 

indicando uma provável tensão pré-existente entre essas áreas (DEBOER, 1981). 

A cerâmica TPA chega com parte das suas características já ‘definida’ na 

primeira leva de sua expansão para o rio Madeira (LOPES, 2018). Apesar dos poucos 

motivos vistos em boa dimensão, um desses ‘elementos básicos’ já partilhados era a 

cobra bicéfala, por exemplo, que se repete bastante na iconografia TPA (TAMANAHA, 

2012; ALMEIDA, 2013; MORAES, 2013; BELLETTI, 2015; OLIVEIRA, 2015; 

BARRETO, 2016; VASSOLER, 2016). Imersa em um sistema que se fazia multiétnico, 

essa cerâmica polícroma deve ter desempenhado um papel central em seu arranjo. 

Cristiana Barreto, utilizando-se do exemplo da cerâmica Marajoara, aponta como atuam 

os fluxos estilísticos no tecido social: 

 

As emulações e empréstimos de elementos estilísticos podem ter 

ainda um papel bastante ativo, no sentido de não só representar a 

associação a um determinado grupo social ou a valor de 

prestígio, mas também modificar a natureza e intensidade desta 

associação (BARRETO, 2016: p. 123). 
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A cerâmica polícroma pode ter sido um caso, no alto rio Madeira, que funcionou 

como uma cerâmica compartilhada por esses distintos grupos étnicos, colaborando com 

a sua aproximação – fazendo às vezes de uma cerâmica de fluxo como a proposta por 

Barreto (2016). O aumento da presença desses novos participantes Tupi nas redes gerou 

um desequilíbrio, alterando a dinâmica de ocupação e a relação de forças. Um exemplo 

é a densa ocupação Jamari no sítio Teotônio, com um intenso manejo da paisagem 

como visto pela camada de terra preta em que está sedimentado. Nada mais sintomático 

do que a reestruturação sociopolítica no entorno da cachoeira do Teotônio: de um lado, 

o sítio Santa Paula com ocupações Barrancóide e montículos, de outro, o Teotônio com 

ocupação da Tradição Jamari. 

Portanto, se de um lado há os grupos Arawak dispostos a estabelecer redes de 

troca, alianças e permeáveis a ‘hibridizações’ (HECKENBERGER, 2001, 2002; HILL 

& SANTOS-GRANERO, 2002; HORNBORG, 2005; HILL, 2015), de outro, o ethos 

Tupi associado à predação, transformação e incorporação do outro (VIVEIROS DE 

CASTRO, 1984), privilegiou a apropriação e transformação dos mecanismos de 

funcionamento da rede, tomando-a de maneira não conflituosa: uma ‘tupinização’. 

Nesse período, alguns grupos Arawak podem ter subido o rio Madeira, ocupando áreas 

em que relatos históricos e a etnografia os identificam.  

Entre festas, bebedeiras e trocas de material cerâmico Jamari e Barrancóide, 

nessas diferentes dinâmicas sociais e culturais, a cerâmica polícroma que previamente já 

havia se incorporado à dinâmica de trocas da rede, deve ter servido como cerâmica de 

fluxo, sinal de prestígio dentro do jogo político, na qual as ceramistas e outros agentes a 

utilizaram para “modificar a natureza e intensidade desta associação” (BARRETO, 

2016: p. 123). Logo após ‘incorporada’ quase toda a área próxima às primeiras 

cachoeiras do alto rio Madeira, quebraram a trégua que havia com a buffer zone, 

desceram o rio com outra proposta, mais belicosa: a predação (ALMEIDA, 2013; 

NEVES, 2012; MORAES, 2013). Na paisagem, na toponímia e nos relatos históricos a 

respeito do alto rio Madeira, sobraram vestígios dessa associação entre povos de língua 

Tupi e material TPA. Se os documentos relatam indígenas de línguas Tupi até as 

primeiras cachoeiras para quem sobe o rio (ABREU, 1989), a arqueologia aponta para 

presença de cerâmica polícroma nessa área no período colonial. Ao mesmo tempo, os 

nomes indígenas dos lugares em que passavam eram nesse trecho em Tupi.   

Mas em um desses lugares, a cachoeira de Iaguerites, mais do que a toponímia 

restou. Lugar de predação, transformação, incorporação do outro, metonímia de sua 
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própria história. Manejada para e pelas diferentes ocupações humanas, é a confluência 

de durações, que se entrelaçam em um espaço metamorfoseado em paisagem, através da 

qual, histórias são encaixadas e narradas: no presente e no passado.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O histórico das pesquisas de Miller (1992) e do PALMA me lembram de ser 

prudente ao escrever essas breves considerações finais. Por esses anos de trabalho no 

sítio Teotônio sei que é bem possível que uma nova etapa de campo identifique um 

inesperado (ou ainda mais confuso) contexto, comprometendo parte do que foi aqui 

delineado. Ou que datações rearranjem a cronologia. E tudo bem, é isso que o torna tão 

instigante!  

Quando iniciei esse mestrado, o objetivo central da pesquisa era compreender o 

até então incerto – mas certamente diverso – contexto arqueológico cerâmico do sítio 

Teotônio (ALMEIDA, 2013). Durante as pesquisas do PALMA sua condição como 

lugar significativo e persistente se reforçou ainda mais (ALMEIDA, 2013; MONGELÓ, 

2015, 2017; WATLING, 2016, 2018; ALMEIDA & KATER, 2017). E a complexidade 

e variações estratigráficas ao longo do sítio sugeriram uma gramática deposicional 

própria. 

O sítio Teotônio não era apenas um sítio multicomponencial: suas camadas 

estratigráficas tinham múltiplas configurações. A maneira como esse registro se formou 

interligavam as distintas histórias de ocupação do sítio, que precisavam ser reencaixadas 

em uma narrativa. Portanto, de maneira geral, a caracterização e espacialização de seis 

diferentes conjuntos, associando àqueles identificados por Almeida (2013) e Zuse 

(2014), permitiu observar diferenças tecnológicas e morfológicas (e de sinais de uso-

alteração), indicando diferentes formas de se ocupar o sítio ocorreram ao longo do 

tempo. Ao comparar com a dispersão espacial desses conjuntos nos demais sítios, o 

Teotônio pode ser considerado um microcosmo desse processo histórico, um lugar 

significativo e persistente, já que concentra todos os conjuntos do alto rio Madeira (à 

exceção da cerâmica antiga) e um do rio Jamari – e que parece influenciar no restante da 

bacia amazônica.  

Arestas, no entanto, ainda precisam ser aparadas. Compreender a formação e a 

formação do registro arqueológico ligado ao aterro é algo a ser feito, buscando, ao 

mesmo tempo, um maior controle da cronologia para melhor entender as mudanças ao 

longo do tempo nos conjuntos cerâmicos. Ampliar as intervenções para as cachoeiras a 

montante do Teotônio, certamente fornecerá mais subsídios para se compor essa longa 

história indígena do rio Madeira.  
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Por fim, escolher a longa-duração como perspectiva histórica a ser aplicada à 

interpretação do registro arqueológico é, por um lado, reconhecer as impossibilidades de 

se partilhar dos regimes próprios ameríndios, mas, ao mesmo tempo, rejeitar uma visão 

de História calcada a uma noção unilinear, progressiva e evolucionista da História. Ao 

privilegiar a coordenação dos distintos tempos, valendo-se dos diferentes resíduos que o 

compõe, como a língua, a cultura material, a paisagem, o território, os relatos históricos 

e a narrativa indígena; intenta-se reconhecer diferentes temporalidades, motivações e 

mecanismos de permanências e mudanças inerentes a qualquer contexto histórico, que 

podem incorporar, e que talvez, de certo modo, compartilhe a própria noção ameríndia. 

Ao mesmo tempo reforça quão fundamental para a própria constituição e ordenação do 

mundo para as concepções ameríndias, fontes fundamentais para que se refaçam 

autenticamente, é o acesso aos seus territórios e lugares significativos e persistentes – 

hoje, um direito negado a muitos povos indígenas. 
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