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Resumo: este artigo propõe olhar as cerâmicas arqueológicas da Amazônia enquanto objetos
rituais a partir do conhecimento etnológico sobre como as populações ameríndias da região
concebem, subjetificam e se relacionam com objetos e imagens em geral. Três eixos de análise
são então explorados a partir de casos arqueológicos específicos: o enterramento proposital
de objetos cerâmicos, a fragmentação intencional de estatuetas, e a fabricação de imagens
rituais em cerâmicas decoradas.
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urante o último século, a maior parte do conhecimento produzido sobre a arqueologia
da Amazônia tem origem em análises cerâmicas, sua distribuição, contextos, tipologias,
seriações e datações. Com exceção dos contextos mais antigos, onde não há vestígios
cerâmicos, os restos de potes e panelas usados pelas populações ameríndias da Amazônia pré-colonial foram, sem dúvida, o principal material para a construção do quadro
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atual de conhecimento sobre a enorme diversidade de povos que habitaram esta imensa
região e a reconstrução de seus modos de vida. Graças à cerâmica, podemos hoje trabalhar, discutir e repensar categorias classificatórias e os elementos chaves para definir
agrupamentos, tradições, fases, horizontes ou matrizes tecnológicas e estilísticas, a partir das quais tentamos construir histórias indígenas de longa duração (BARRETO et
al., 2016).
Mais recentemente, vestígios de outras naturezas vêm enriquecendo a construção destas histórias, como a dimensão e forma dos assentamentos, a distribuição de terras
pretas, as vegetações antrópicas, além de uma gama bem diversificada de intervenções
na paisagem cujas assinaturas aprendemos a ler tardiamente e que incluem quase sempre
construções em terra tais como valas, caminhos e estradas, montículos, tesos e campos
elevados, geoglifos, e etc. Estes registros podem talvez nos revelar muito mais coisas sobre
os povos que os construíram do que os detalhes sobre os temperos usados nas pastas cerâmicas ou as minúcias que podem diferenciar uma fase cerâmica de outra.
Dois motivos estavam por trás da ênfase anterior nas cerâmicas, ambos bastante emblemáticos da prática da pesquisa arqueológica na Amazônia até pouco antes
do final do século XX. Primeiro, a ideia de que os solos arqueológicos de ambiente tropical nada preservavam para além dos muitos cacos e poucas pedras, mito este que vem
se desfazendo à medida que as pesquisas arqueobotânicas e arqueofaunísticas avançam
a passos largos. Em segundo, vingava a abordagem funcionalista com a ideia de que
os potes e panelas, enquanto objetos intrinsicamente ligados ao sistema de produção,
abastecimento, processamento e consumo de alimentos, poderiam nos dar uma ideia
bastante precisa de um sistema tecnológico específico, que por sua vez nos abriria uma
janela para a identidade dos diferentes povos que os produziram. Um fundo evolucionista permeava, por exemplo, o determinismo ecológico meggeriano, cujas teorias
de involução cultural da Amazônia previam uma sucessão linear de estágios tecnológicos1. Com isso, muita ênfase foi dada à cerâmica como um índice tecnológico das
sociedades estudadas, elegendo elementos como a composição das pastas e as técnicas
de decoração como prioritárias nas tipologias e esquemas classificatórios para definir
horizontes, tradições e fases culturais e para, enfim, dar uma identidade aos diferentes
povos ceramistas.
Em outros trabalhos (BARRETO, 2010), vimos enfatizando a necessidade de
voltarmos às análises cerâmicas e entendermos os diferentes complexos estilísticos de
uma forma mais dinâmica e integrada aos novos dados contextuais. Tomando como
base a caracterização do estilo tecnológico, que inclui todas as etapas da cadeia operatória de confecção destes objetos, e a variabilidade de escolhas e preferências de cada estilo
(CHILTON, 1999), a gramática da gênese e mudança dos estilos precisa ser compreendida em todas as suas dimensões, incluindo também as lógicas de transmissão, reprodução, empréstimo e emulação resultantes de diferentes processos de interação social
e que nos permitem construir histórias não mais a partir da sequência seriada de um
estilo, mas de processos tais quais expansão, colonização de território, participação em
redes de intercâmbio, competição, guerra e muitos outros fenômenos que caracterizam
as histórias dos povos indígenas.
Neste trabalho, propomos uma mudança no olhar sobre as cerâmicas arqueológicas da Amazônia que se distancia dos métodos tradicionais que lidam com o registro cerâmico como documento para os arqueólogos, isto é como instrumento classificatório, e procura focar nas concepções de objetos cerâmicos dos povos indígenas do

52

53

Goiânia, v. 14, n.1, p. 51-72, jan./jun. 2016.

passado, em como eles se relacionavam com estes objetos e com esta tecnologia, seja na
sua produção, uso ou descarte, e nos significados que estes objetos podem ter adquirido
para estes povos dentro da gama maior de materialidades que os circundavam. Assim,
às análises de estilo tecnológico, queremos adicionar os estudos dos significados simbólicos, das “tecnologias de encantamento” e da agentividade dos objetos (GELL, 1998).
Reconhecendo que no universo ameríndio os aspectos funcionais dos artefatos estão profundamente imbricados aos aspectos simbólicos, às concepções nativas de
como foram criados, como devem ser reproduzidos e usados e, sobretudo, como podem
agir sobre as pessoas, procura-se assim fortalecer a ideia de que há sim uma forte relação
de identidade entre os objetos e as culturas que os produzem, o que é um dos pressupostos mais importantes da arqueologia e que movem tantos arqueólogos a estudarem
cerâmicas.
Este novo olhar implica em considerar as diferentes maneiras como a cerâmica é concebida, usada e descartada através do exame de diferentes contextos, intenções,
qualidades e capacidades destes materiais que podem nos falar sobre a cerâmica como
um importante vetor de comunicação, troca de informação e negociação, e de objetificação de entidades, enfim enquanto meios simbólicos de reprodução de cosmologias
específicas, chegando assim mais próximo daquilo que acreditamos estar relacionado
a diferentes identidades culturais, e que muitas vezes classificamos em categorias arqueológicas tais como fases, complexos, estilos e etc. Na Amazônia, há uma gama
enorme de cerâmicas produzidas e usadas em contextos cerimoniais, contextos em que
justamente há um importante investimento na fabricação de objetos para a reprodução
e reatualização de conhecimentos cosmológicos (GOMES, 2001; SCHAAN, 2005;
BARRETO, 2009). As cerâmicas funerárias, os recipientes para o consumo de bebidas
fermentadas em rituais, objetos ligados a práticas xamânicas, tais quais bancos, chocalhos e cachimbos, são exemplos de como a cerâmica é uma tecnologia usada para estes
fins. Além disso, as cerâmicas amazônicas são quase sempre muito decoradas; desde
os complexos cerâmicos mais antigos relacionados a ocupações sedentárias, tal qual a
cerâmica Pocó-Açutuba (iniciando ca. 1000 anos A.C.) ou as cerâmicas Barrancoides
(também conhecidas como Borda-Incisa a partir de ca. 200 AD) que imagens gravadas,
pintadas, ou modeladas, representando diferentes seres de forma mais ou menos estilizada, povoam o universo dos objetos cerâmicos (NEVES et al., 2014; LIMA; NEVES,
2011), denotando serem estes uma mídia importante para a circulação e reprodução de
informação e conhecimento
A antropologia das práticas rituais nos ensina que, no mundo ameríndio, rituais são momentos de grande produção estética, onde o uso de imagens, aliadas à
música, dança, bebidas e outros elementos sensoriais, é fundamental para controlar
percepções, como um método de ativação de memórias e conhecimentos (VIDAL,
2001). Assim, a cerâmica cerimonial, com suas muitas imagens bi e tridimensionais,
pode ser estudada também como suporte e mídia para estas experiências visuais.
Este trabalho tenta explorar alguns destes diferentes atributos e qualidades das
cerâmicas arqueológicas da Amazônia a partir de alguns princípios já estabelecidos no
estudo de materialidades ameríndias na etnologia amazônica e, mais especificamente,
em trabalhos que estudam a subjetificação de objetos e sua agência, dentro de uma
perspectiva da antropologia da arte em geral (GELL, 1998; DESCOLA, 2010) e aplicada às artes ameríndias da Amazônia (LAGROU, 2009; SANTOS GRANERO, 2012;
SEVERI; LAGROU, 2013, por exemplo).
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LIÇÕES DA ETNOLOGIA: MANEIRAS DE SUBJETIFICAR OBJETOS
Tradicionalmente, a etnologia amazônica sempre enfatizou a pouca importância dada à materialidade das coisas entre os ameríndios; ao contrário o invisível e
o imaterial sempre predominaram na definição de suas identidades, e mesmo quando
estudando itens da cultura material e expressões visuais (plumárias, trançados, pintura
corporal, etc.), estas eram sempre qualificadas como de natureza efêmera, materiais de
vida curta, feitos para o uso em ocasiões específicas, como determinados rituais, e logo
em seguida descartados ou apagados.
Ora, esta invisibilidade e efemeridade das coisas contrastam brutalmente com
o que arqueólogos encontram no registro arqueológico de muitos sítios amazônicos,
onde a densidade, materialidade e visibilidade da cerâmica salta aos olhos, fazendo-nos
pensar em uma deliberada produção de objetos extremamente duráveis que, mesmo
após fragmentados, persistem no solo por centenas de anos, demarcando e dando uma
identidade particular aos lugares ocupados, identidade esta que poderá ser reconhecida
por muitas e muitas gerações por vir, e mesmo por outros povos que vierem a visitar
ou ocupar o local. Deste ponto de vista, podemos olhar as cerâmicas não mais como
aquela categoria de “únicos vestígios que se preservaram”, mas como o registro da escolha e investimento intencional em uma tecnologia de produção de materiais visíveis
e duradouros a longo prazo. A partir daí podemos então começar a compreender as
cerâmicas como índices de intencionalidade e explorar os significados a elas atribuídos
pelos povos que as produziram dentro de seus próprios regimes de materialidade e de
historicidade.
O recente interesse da etnologia amazônica nestes regimes e assim, nos objetos e imagens, nos traz alguns aportes importantes que podem guiar nossas análises
em contextos arqueológicos. A produção nesta área tem sido intensa e diversificada,
a exemplo das coletâneas organizadas por Santos-Granero (2012) e Severi e Lagrou
(2013). Aqui, escolhemos apresentar de forma resumida apenas três formas de atribuição de significado e subjetificação de objetos que vem sendo observadas pelos etnólogos, as quais julgamos mais relevantes e com maiores implicações para a arqueologia
das cerâmicas amazônicas, em especial em contextos rituais.
O primeiro é a noção de que objetos são índices de ancestralidade e reprodutores de conhecimentos e cosmologias. Diz respeito às concepções nativas sobre a origem de determinados objetos e imagens, geralmente presentes em mitos sobre tempos
primevos, em que personagens ancestrais ou demiurgos criam ou trazem determinados
artefatos para a arena das gentes comuns, mostrando um modelo que a partir daí passa a ser reproduzido por aquela gente, às vezes como resultado de certas negociações
que envolvem tabus e ritos nas maneiras de fazer e usar, de forma a garantir que estes
objetos continuem agindo como índices de ancestralidade. Assim é, por exemplo, que
os Wauja explicam o surgimento de suas cerâmicas: em tempos antigos as panelas pintadas e cantantes sugiram de dentro do rio, trazidas no dorso da cobra-canoa Kamalu
Hai. A partir desta visão primordial os Wauja aprenderam como eram todos os tipos
de panelas pintadas e passaram a reproduzi-las com a argila defecada pela grande cobra
ao longo do rio Batovi. É a partir deste mito que os Wauja explicam seu conhecimento
exclusivo sobre a arte oleira entre os grupos do alto Xingu, um dos elementos que lhes
confere identidade própria dentro deste sistema regional de produção e compartilhamento de artefatos (BARCELOS NETO, 2000).
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Vemos que a relação com os objetos é quase sempre a de guardiões de um
modelo, que na verdade não lhes pertence, mas que precisa ser reproduzido dentro de
determinadas condições e parâmetros (ou tabus) para continuarem a ser efetivos dentro
do papel que devem desempenhar. Por exemplo, o arumã coletado pelos Wayana para
as suas cestarias “não pode ser coletado por homem doente, e possui capacidade de reprodução de peles e consequentemente de seres vivos; é como as veias e as artérias que
permitem a circulação do sangue” (VAN VELTHEM, 1998, p. 14).
Muitas vezes, dentre os atributos importantes que lhes conferem ancestralidade e agentividade estão algumas qualidades que os aproximam metaforicamente de outros seres, principalmente a morfologia, ou a aparência externa do “corpo” que ocupam.
Assim, as redes de dormir são tecidas da mesma forma que a teia da aranha mítica, ou a
forma do tipiti imita a da cobra grande, mas, além disso, a semelhança da forma confere
ao tipiti o poder de comprimir a massa da mandioca, assim como o poder constritor
da cobra (VAN VELTHEM, 2003). Portanto, a morfologia dos objetos emula corpos
de outros seres da natureza ou míticos em uma linguagem metafórica, contudo, o que
os objetos replicam não são só as formas, sua aparência externa, mas sobretudo a capacidade dos seres ancestrais ou míticos de agirem sobre o mundo (LAGROU, 2009,
p. 37). Continuar fazendo e usando estes objetos é, portanto, reatualizar os mitos, os
conhecimentos, as cosmologias.
O mesmo pode se dar com os grafismos aplicados sobre corpos e objetos, ou
compostos nos trançados, como referentes a outros seres, como os motivos comumente
denominados “pele de onça”, “casco de jabuti”, etc. Lagrou nos mostra como para os
Kaxinawa a pele da jiboia é a rede ancestral tecida pela primeira mulher e é a fonte
inesgotável de inspiração do sistema gráfico kaxinawa, pois contém todos os desenhos
que existem no mundo, uma ideia muito difundida na Amazônia indígena (LAGROU,
2009, p.46).
Nestes regimes de materialidade e visualidade, para além das semelhanças da
forma e da pele, Barcelos Neto aponta ainda outros atributos que aumentam a capacidade
de retenção da qualidade de pessoa conferida aos objetos entre os índios do alto Xingu,
atributos estes que também são passíveis de estudo pelos arqueólogos: matéria prima,
dureza, durabilidade, capacidade de emitir sons e etc. Existe até mesmo determinadas
maneiras de se combinar estas propriedades quando da confecção de um objeto, de modo
a não se perder o controle sobre suas potencialidades (BARCELOS NETO, 2008).
Assim, podemos olhar para as cerâmicas e seus atributos formais não só como
índices de ancestralidade, mas como uma tecnologia de produção de objetos propositalmente duráveis que, na forma e imagens que carregam, emulam seres ancestrais,
míticos ou outros, dotados de capacidades agentivas. Mais a frente, ensaiamos uma
aproximação de algumas categorias de objetos cerâmicos arqueológicos nesta linha de
análise, sobretudo em relação a contextos de deposição onde a cerâmica parece atuar
como demarcadora de lugares ancestrais.
Um segundo ponto importante trazido pela etnologia dos objetos ameríndios, é que a agentividade conferida aos objetos pode ser terminada quando não mais
desejada. Assim como os objetos podem ser tornados sujeitos, criados a partir da combinação de certos atributos, eles também podem ter sua “vida” terminada, sendo destruídos, descartados ou simplesmente removidos de determinada esfera de atuação quando
seus efeitos se tornam indesejados ou mesmo perigosos. Isto é comum, por exemplo,
com as máscaras que corporificam entidades durante os rituais e cuja movimentação,
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acompanhada de cantos, danças e outros estímulos sensoriais, lhe conferem grande
agentividade; mas findo o ritual são em geral descartadas tornando-se meros objetos
inanimados, ou para garantir sua “morte” são muitas vezes destruídas, queimadas, ou
jogadas ao rio. No alto Xingu, nos dois rituais mais importantes, kuarup e yawari,
tanto os postes-efígie do primeiro, quanto os manequins de palha do segundo, ambos
corporificando (embodying) os mortos homenageados no ritual, acabam sendo destruídos ao final deste. Os postes do kuarup são jogados ao rio, enquanto os manequins
do yawari são queimados, criando uma segunda morte, operando assim a transição do
estado de visibilidade temporária (durante o ritual) ao de invisibilidade definitiva do
morto (BARCELOS NETO, 2008, p. 120).
Outros objetos podem transitar entre o mundo ritual e profano, justamente
dependendo da visibilidade que lhe é dada. Entre os Kaxinawa, muitas das cerâmicas
que são fabricadas sem decoração para uma determinada função, podem ser posteriormente decoradas para serem usadas para fins cerimoniais ou rituais, e são assim
re-usadas e re-pintadas conforme a ocasião, conferindo-lhes vários ciclos de vida ritual
(LAGROU, 2002, p. 40).
Este certamente é o estado dos objetos rituais encontrados na pesquisa arqueológica, isto é, objetos descartados, fora de seus contextos de atuação original. Portanto,
quando estudamos as práticas rituais em arqueologia precisamos estar atentos para os
contextos de descarte e as alterações intencionais que os objetos possam ter sofrido para
a terminação de suas capacidades agentivas. Mais a frente, tentaremos explorar este
aspecto a partir de um estudo das estatuetas Marajoara.
O terceiro ponto trazido pela antropologia da arte na etnologia ameríndia é
a ideia de que os grafismos que povoam os corpos humanos e a superfície dos artefatos
podem ser entendidos como imagens rituais, isto é, imagens que proporcionam visões,
tais quais outras induzidas por alucinógenos ou outros estímulos sensoriais. Entre
os Kaxinawa ou os Shipibo-Conibo, por exemplo, os grafismos kene, são entendidos
como “caminhos” ou “portas de entrada”, que permitem a imersão e o trânsito do espectador entre diferentes planos cosmológicos (BELAUNDE, 2009; LAGROU, 2013).
Da mesma forma, os grafismos Asuriní são concebidos como “janelas para o infinito”
(MULLER, 1990 apud LAGROU, 2013, p. 88), projetando o grafismo para fora do
suporte material. Em ambos os casos, as estratégias de composição imagética induzem
a jogos de percepção do olhar, em que os efeitos sinestésicos levam à projeção de imagens virtuais e à abdução do espectador dentro de seus intrincados labirintos, ao modo
das armadilhas de Gell (1998). Entre os grupos Pano citados, os grafismos não apenas
induzem a estados alterados de consciência e ao transe xamânico, como também são
produzidos e apreendidos a partir das visões que projetam.
Para Lagrou (2013, p. 84), as gramáticas visuais indígenas, pautadas por estratégias de composição que prezam pela assimetria e simetria, pelo embaralhamento de
índices visuais, figura e fundo, seres e partes de seres, estariam relacionadas a noções de
instabilidade cosmológica e pluralidade de mundos e corpos.
Essa lógica transformacional é sugerida na arte, em muitos casos, na produção
de metáforas e metonímias que indicam as relações entre seres e entre humanidade e
animalidade (SEVERI; LAGROU, 2013). Neste sentido, o conceito de “quimera ameríndia” define um aspecto central da arte indígena, que é a constituição de imagens
através da relação entre outras imagens ou partes de imagens heterogêneas. Estas partes
podem ser mais figurativas, definindo seres ou partes de seres diferentes (serpentes, fe-
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Na Amazônia, desde muito cedo, já nos sítios que representam os primeiros
sinais de ocupação humana após os longos hiatos no Holoceno médio (NEVES, 2012),
e cujas manchas de Terra Preta de Índio parecem indicar uma ocupação mais permanente dos locais, aparecem estruturas que indicam um tratamento diferenciado de
cerâmicas com representações de corpos. São bolsões localizados, com poucos metros
de diâmetro e uma profundidade em torno de quase um metro ou mais, compostos por
terra preta, carvões, e muitos fragmentos de cerâmica decorada que parecem ter sido
cuidadosamente escolhidos e propositalmente enterrados. Estes fragmentos, tais quais
adornos e apêndices antropomorfos e zoomorfos, além de fragmentos de paredes de
vasilhas com desenhos figurando rostos de animais ou humanos, parecem compor um
mostruário testemunho dos vários tipos de representação figurativa na cerâmica destas
ocupações. Estes “bolsões de memória” com concentrações de cerâmicas figurativas
já foram documentados em vários sítios multicomponenciais relacionados à Tradição
Pocó-Açutuba e outros complexos antigos datados do primeiro milênio antes da era
cristã. (NEVES et al., 2014). Este é o caso do sítio Cipoal do Araticum na região
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linos, humanos, entre outros), ou mais “abstratas”, geralmente com campos elaborados
de grafismos, como os citados acima. Em ambas as estratégias, há uma complementaridade entre referências imagéticas visuais e virtuais, na qual o que não é dado a ver
materialmente é projetado mentalmente.
As urnas funerárias Marajoara, por exemplo, são compostas por partes de
seres distintos que estabelecem uma relação metafórica com partes do corpo principal.
Os braços geralmente são compostos por serpentes e os contornos dos olhos aludem a
escorpiões (BARRETO, 2009). No entanto, diferentemente da quimera clássica que
materializa a presença de distintos seres em um corpo híbrido, a quimera ameríndia
estabelece um jogo de percepção entre estes distintos índices, projetando mentalmente
mais a relação entre eles e suas capacidades transformativas, do que sua presença individualizada. Essa lógica operacional das imagens ameríndias seria, segundo Severi
(2013), um princípio estrutural dos diferentes sistemas estéticos indígenas.
Esse lugar central da ontologia transformacional nas estéticas indígenas foi
traduzido por Els Lagrou como típico de uma “arte perspectivista”, em que é possível
mudar o ponto de vista (planos visíveis e invisíveis e distintas corporalidades), de acordo com enquadramentos específicos (LAGROU, 2013, p.69).
Os grafismos labirínticos, típicos das artes indígenas atuais, são então considerados “quimeras abstratas”, que, da mesma forma, desencadeiam operações mentais específicas e projetam mentalmente referentes imagéticos, atentando para a instabilidade
dos mundos e dos corpos (LAGROU, 2013). Nestes, os contrastes entre figura/fundo,
claro/escuro e simetria/assimetria conferem animação às imagens e aos suportes que as
carregam, induzindo a visões de outros mundos e outros seres, traduzindo visualmente
aspectos ontológicos das sociedades que as produzem. Apresentaremos mais adiante
um exemplo destes fenômenos identificados na iconografia da cerâmica Guarita, à luz
destas perspectivas teóricas, buscando compreender as metáforas e aspectos simbólicos
das imagens que cobrem alguns vasos utilizados em cerimônias rituais.
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do Rio Trombetas (GUAPINDAIA, 2008), do sítio Hatahara em Iranduba (NEVES,
2008) e do sítio Boa Esperança, na região de Tefé (COSTA, 2012).

Figura 1: Bolsão de retenção
a) Perfil de escavação mostrando bolsão com enterramento de fragmentos cerâmicos. Sítio Cipoal do Araticum,
Projeto Trombetas (coordenado por V. Guapindaia).
b) Alguns dos fragmentos de cerâmica Pocó encontrados no bolsão com representação modelada e incisa de
diferentes seres.
Fotos: Cristiana Barreto.

Em contextos mais recentes, este fenômeno ocorre também na região de Santarém, durante a ocupação tapajônica que ali se inicia por volta do ano 800 AD. Estes
bolsões são encontrados tanto no sítio Aldeia (GOMES 2010; 2011), como também no
sítio Porto (SCHAAN; ALVES, 2015, p. 46-7). Neste último, as autoras acreditam que a
função era a de descartar objetos após uma festa ou ritual, pois além de vasilhas quebradas, muitas delas decoradas, foram encontrados também muitos restos de alimentos, estatuetas, tortuais de fuso, objetos líticos e pingentes. Em uma das feições foram encontrados objetos muito singulares, como estatuetas inteiras ou fragmentadas e um muiraquitã,
artefato bastante raro e usado como objeto de troca em extensas redes de intercâmbio por
todo o baixo Amazonas e Caribe (BOOMERT, 1987). O enterro proposital destas peças
parece indicar no mínimo uma clara intenção em retirá-los da esfera de atuação ritual,
seja para terminar suas capacidades agentivas a partir do enterramento, seja para ressignificá-las enquanto demarcadoras de lugares especiais, onde os rituais foram realizados.
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VIDA, ANIMAÇÃO E MORTE DOS OBJETOS: O CASO DAS ESTATUETAS
MARAJOARA
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Dentre os objetos antropomorfos que povoam os repertórios cerâmicos
amazônicos estão as estatuetas, representações miniaturizadas de pessoas ou personagens. Estas talvez representem o caso mais claro da relação entre a metáfora
da morfologia corporal e as capacidades agentivas dos artefatos. Para nos atermos
apenas às estatuetas Marajoara, já largamente estudadas na arqueologia amazônica
(ROOSEVELT, 1988; SCHAAN, 2001; BARRETO, 2014b, 2016), estas peças geraram algumas hipóteses sobre seus significados simbólicos, sendo o mais comum,
o de representarem símbolos de fertilidade e demarcarem mudanças sócio-políticas
importantes na emergência de cacicados complexos que se desenvolveram na ilha
de Marajó a partir de 400 AD, notadamente uma economia mais dependente do
trabalho agrícola e de uma maior participação das mulheres neste cenário (ROOSEVELT, 1988).
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Gomes diferenciou alguns contextos para o descarte de objetos rituais: os “contextos de retenção”, onde os objetos são duplamente isolados, do espaço cotidiano e do contato
com os humanos. Neste caso objetos associados a grandes cerimônias teriam sido quebrados
intencionalmente e isolados numa estratégia de controlar as suas agências sobre os humanos;
e os “contextos de dispersão”, onde artefatos de uso ritual e cotidiano são encontrados em feições em forma de valas interpretadas como lixeiras (GOMES, 2010; GOMES, LUIZ, 2013).
Tanto nos sítios mais antigos, como nos mais recentes, chama a atenção a
escolha de peças cerâmicas figurativas de corpos humanos ou animais, indicando desde cedo uma clara relação entre metáfora corporal e a memória de lugares ocupados
(BARRETO, 2014a).
Esta relação entre os objetos e os lugares parece perdurar ao longo de toda a
sequência cronológica das ocupações pré-coloniais de povos ceramistas, como na Tradição Polícroma da Amazônia que se espalha ao longo da bacia Amazônica na primeira metade do segundo milênio, com suas urnas funerárias em característico estilo
antropomorfo demarcando lugares transformados em cemitérios, isto é, em territórios
sagrados que carregam a memória de seus ancestrais. Esta prática floresce de forma
exacerbada em sítios da área estuarina da Amazônia, onde cerâmicas antropomorfas,
em geral urnas funerárias, fazem parte de um complexo sistema de demarcação ritual
dos territórios, que para além das urnas, fazem uso de referências paisagísticas naturais e construídas, tais quais grutas, aterros e megalitos. Referimo-nos aos cemitérios
com urnas enterradas nos aterros monumentais de Marajó (SCHAAN, 2004), às urnas
Maracá, ritualmente colocadas em exposição no interior de grutas do Amapá (GUAPINDAIA, 2001; 2008), ou ainda às urnas antropomorfas Aristé depositadas em verdadeiras tumbas subterrâneas sob estruturas megalíticas com funções astronômicas, na
costa central do Amapá (SALDANHA, CABRAL, 2012; SALDANHA et al., 2016).
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Aqui, gostaríamos de chamar a atenção para três atributos específicos que
tanto podem ter sido intencionalmente concebidos para conferir maior agentividade a estes objetos, quanto para manejar seu ciclo de vida. Estes atributos nos
fazem ver que as estatuetas evocam, mais do que o tema da reprodução, o tema da
transformação corpórea, dentro de concepções típicas de sociedades organizadas
em torno do xamanismo e da lógica de “uma arte das sociedades contra o Estado”
(LAGROU, 2011). Nossas observações se embasam em um estudo feito com uma
amostra de 86 estatuetas, inteiras ou fragmentadas, provenientes de diferentes coleções do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e do Museu Paraense Emílio
Goeldi (BARRETO, 2014b).
O primeiro atributo está na morfologia destas peças, que combinam a forma
do corpo feminino a do órgão sexual masculino, em uma simbiose que resulta em corpos fálicos. A forma fálica das estatuetas Marajoara já foi objeto de muitos comentários
por pesquisadores da cerâmica Marajoara (SCHAAN, 2001b; ROOSEVELT, 1988),
sempre contrastando a forma fálica masculina à representação de corpos femininos nas
estatuetas, e esta combinação dos dois gêneros em uma só peça. Também, a linguagem
metafórica de representação deste complexo cerâmico em geral já foi descrita em diferentes abordagens (SCHAAN,1997; BARRETO, 2009).
De fato, 75% das estatuetas que analisamos apresentam uma morfologia análoga à genitália masculina, com o corpo correspondendo ao pênis, e os volumes arredondados das pernas dobradas, aos testículos. Em muitas delas, detalhes anatômicos
do corpo da estatueta se adaptam a detalhes da morfologia peniana, com a cabeça da
estatueta correspondendo à glande, e o pescoço ao colo da glande. Assim, a analogia
morfológica é bastante literal, com as diferentes partes do corpo humano sendo adaptadas às diferentes partes de um pênis. Isto de certa forma é compatível com o que
Santos-Granero denominou de “construcionismo” amazônico, ao identificar a recorrência de noções nativas de construção do corpo que concebem a todos os seres vivos
como entidades compostas, feitas de corpos e partes corporais de uma diversidade de
formas de vida a partir de outros corpos ou de partes de corpos (SANTOS-GRANERO, 2012, p.41). A forma fálica aparece também em simbiose com a do corpo humano
em outros objetos cerâmicos rituais, como urnas funerárias da Tradição Polícroma da
Amazônia, onde o corpo representado assume a forma alongada de um falo, e as tampas, correspondem à cabeça do corpo e/ou à glande. Assim a simbiose corpo/falo parece
corresponder a um modo recorrente de representar o corpo na cerâmica da Amazônia
pré-colonial (BARRETO, 2014a).
Contudo, o que nosso estudo com estatuetas revelou, é que esta linguagem
de representar corpos não retrata corpos semelhantes e padronizados, ao contrário,
há uma grande variabilidade morfológica no estado em que o corpo/falo é representado, em ereção ou relaxado, compondo corpos mais finos e longos ou mais curtos e
largos, cobrindo todas as etapas de transformação física que o órgão genital masculino pode alcançar.
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a, b, c, e, f, g, h) Acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, peças entre 12 e 21 cm de altura.
Fotos: Cristiana Barreto e Wagner Souza;
d) Acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi/MCTIC, 22 cm de altura.
Foto: Fernando Chaves.
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Assim, a analogia morfológica entre pênis e corpo, tão precisa e replicada
em inúmeros exemplares, para além das representações de gênero, denota talvez uma
metáfora que alude à capacidade de transformação morfológica deste órgão do corpo masculino, transferindo esta capacidade transformativa a todo o corpo humano
representado. Talvez a intenção por trás de tal associação seja evocar a capacidade de
se atingir transformações ou estados alterados do corpo humano em geral, tais quais
as capacidades transformativas que um xamã deve possuir e performar para poder se
comunicar com outros mundos e outros seres. Nesta linha interpretativa, vê-se que se
mudamos o foco da análise da questão sobre o que as estatuetas representam para a
questão sobre como as estatuetas representam talvez possamos nos aproximar mais das
intenções que motivaram a fabricação e usos destes objetos.
O segundo atributo destas peças para o qual chamamos a atenção, é sua capacidade de produzir sons. Muitas delas são ocas e comportam pequenos fragmentos de
cerâmica e seu interior, de forma que quando são movimentadas transformam-se em
verdadeiros chocalhos.
Roosevelt já havia notado inclusive que o próprio gesto de movimentação dos
chocalhos corresponderia ao gesto da masturbação, associando o som produzido ao estímulo sensorial para se chegar à transformação física do órgão, assim como o conteúdo do
chocalho ao sêmen masculino (ROOSEVELT, 1991, p.83). Assim, a qualidade sonora
das estatuetas, para além de nos indicar sua intensa capacidade de retenção de agentividade, de provocar a transformação corporal e produzir coisas, também nos remete a práticas
rituais que envolvem o chocalho, ou o maracá, como o instrumento por excelência do
xamã, mas por vezes usados também por outros participantes em diferentes rituais.
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Figura 2: Estatuetas-chocalho Marajora apresentando diferentes formas fálicas
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Em relação aos maracás, mais conhecidos etnograficamente como o instrumento musical dos xamãs, ou como no caso dos Xikrin, dos “pais-do-maracá”,
parece ser um destes objetos que encerram inúmeras metáforas a respeito da sociabilidade ameríndia. Para os Xikrin, o maracá é “símbolo, entre muitos outros, da
pessoa humana, da autoridade e da coesão social, sendo considerado esteticamente
perfeito” (VIDAL, 2000, p. 130), qualidade cuja transferência talvez também esteja sendo almejada ao corpo humano, no caso das estatuetas. Os Warao possuem
um pequeno chocalho especial para cerimônias voltadas para garantir a fertilidade
entre homens e mulheres. E de acordo com Wilbert, o pequeno chocalho é um
símbolo compósito consistindo em um eixo fálico (o cabo) e um útero (cuia globular) evocando conjunção (WILBERT, 1984, p.155). Entre os povos indígenas do
Oiapoque, o chocalho com plumas é tocado durante o ritual do Turé para que se
possa chamar pessoas invisíveis, espécie de ajudantes do xamã, os karuãnas (ANDRADE, 2007).
De maneira geral, sabemos do importante papel que a música, e os instrumentos sonoros ocupam entre os ameríndios das terras baixas: é a música que faz mover as
pessoas e os seres envolvidos nas cerimônias rituais, que estabelece a ordem dos cantos e
danças e todo o desenrolar performático das cerimônias (BARCELOS NETO, 2008).
Assim, mais uma camada de agentividade parece ser adicionada aos falos antropomorfizados, quando também se tornam chocalhos.
O terceiro atributo ao qual chamamos a atenção é a recorrente fragmentação
na altura do pescoço que parece denotar decapitação intencional. Dentre as estatuetas
analisadas, notamos um número expressivo de peças assim fragmentadas, ocas ou sólidas, com a superfície da fratura apresentando uma regularidade sistemática na separação de corpos e cabeças. Além disso, muitas estatuetas apresentam furos laterais bem na
altura do pescoço. Estes não parecem ter tido nenhuma função de amarração, pois não
há sinais de desgaste, nem uma finalidade tecnológica de garantir a saída do ar quente
das estatuetas ocas durante a queima, uma vez que muitas estatuetas sólidas também
apresentam estes orifícios.
Marcas de golpes, sobretudo na cabeça, nos levam a crer que elas eram quebradas segurando-as na base ou corpo da estatueta e batendo a cabeça sobre alguma
superfície dura. O fato de que a fratura seja sempre regular na altura do pescoço indica
que a intenção não era a mera fragmentação ou destruição da peça, mas a decapitação,
ou a separação da cabeça e do corpo. De acordo com a reconstrução da cadeia operatória de confecção destas peças, observamos que a área do pescoço, por ser a área de
sobreposição dos roletes que compõem cabeça e o corpo, na junção de ambas, apresenta
uma parede mais espessa e, portanto, mais resistente à fratura. Assim, a fratura regular
no pescoço não se explicaria por uma fragilidade morfológica “natural” da peça. É provável que os furos laterais tenham sido feitos para guiar a fratura exatamente na altura
do pescoço, garantindo a decapitação regular. Para além das evidências físicas, temos
também que considerar que a decapitação e a tomada de cabeças enquanto troféus é
uma prática comum entre grupos ameríndios (tais quais os Munduruku e os Ashuar)
e que este tema está também presente na iconografia ameríndia andina e subandina
(CHACON; DYE, 2007), a exemplo da mais antiga tradição de estatuetas, a da cultura Valdívia, onde também se identificou a decapitação intencional previamente ao
descarte (BLOWER, 2001).
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a, b) Estatuetas-chocalho inteiras com orifícios laterais;
c) Cabeça de estatueta com marca de golpe;
d, e) Cabeça de estatueta fragmentada na altura dos orifícios no pescoço;
f ) Conjunto de estatuetas decapitadas;
Acervo Museu de Arqueologia e Etnologia/USP
Fotos: Cristiana Barreto e Wagner Souza.

Assim vemos que as estatuetas Marajoara não só concentram uma série de
atributos (morfologia, conteúdo, som, etc.) que lhe conferem uma maior capacidade
de retenção de agentividade, ou de corporificação (embodyment) de qualidades sensíveis, como também acabam por sofrer intervenções antes do seu descarte, certamente
relacionadas à terminação ou controle de suas capacidades, dentro de um ciclo de vida,
animação e morte do objeto.
IMAGENS QUE FAZEM VER: AS TÉCNICAS DE ENCANTAMENTO
DA CERÂMICA GUARITA
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No curso principal do Amazonas/Solimões, desde seu encontro com o rio Negro, na região de Manaus, até seus desmembramentos nas regiões de selva do Equador e
Peru, são encontradas as cerâmicas arqueológicas da Tradição Polícroma da Amazônia,
características por suas urnas antropomorfas, por sua policromia exuberante e pela aparente homogeneidade estilística que apresentam por toda essa extensão geográfica (NEVES,
2013; NEVES, MORAES, 2012). Tais cerâmicas têm datas recentes, se comparadas a
outros complexos amazônicos, tendo seu apogeu entre os séculos VIII e XVII (NEVES,
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Figura 3: Cabeças e corpos de estatuetas-chocalho
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2013; BELLETTI, 2015). Atualmente, essa ampla distribuição do estilo polícromo e sua
aparente padronização têm sido interpretadas como correlatos de processos de migração/
expansão de grupos Tupi, movidos, sobretudo por uma lógica da guerra e da ocupação de
distintos territórios (NEVES, 2013; NEVES, MORAES, 2012).
No entanto, conforme os estudos sobre estes complexos cerâmicos avançam,
são definidos quadros de variabilidade regional entre os estilos polícromos, que poderiam estar relacionados a distintos processos de transmissão, fluxo e emulação, seja
através de movimentos populacionais, de sistemas de trocas ou mesmo do compartilhamento de uma linguagem simbólica/ideológica comum, que se manifesta de maneira
incisiva na virada do primeiro para o segundo milênio na região amazônica.

Figura 4: Cerâmicas da Tradição Polícroma da Amazônia

a) Urna polícroma do acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi. Altura: 61cm. Proveniência: baixo rio Urubu;
b) Urna polícroma do acervo do Instituto Geográfico e Histórico de Manaus, proveniência desconhecida, altura:
60cm, Fonte: Barreto, 2009;
c) Prato polícromo da fase Guarita do sítio Lauro Sodré, rio Solimões, acervo da Universidade Federal da
Amazônia, Foto: Eduardo K. Tamanaha;
d) Vaso com flange mesial da fase Guarita do sítio Lauro Sodré, rio Solimões, acervo da Universidade Federal da
Amazônia;
e) Vaso com flange mesial da fase Guarita do sítio Lauro Sodré, rio Solimões, acervo da Universidade Federal da
Amazônia.

Nesse aparente mosaico padronizado dos estilos polícromos, pode-se notar um maior compartilhamento, de elementos visuais e tecnológicos, entre as
cerâmicas do médio Solimões e área de confluência, sobretudo nas pertencentes
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à fase Guarita. Estes artefatos, bem como seus complexos vizinhos, provenientes
do médio/baixo Negro e do baixo Madeira, parecem apresentar uma linguagem
estética da composição de formas e imagens mais similares entre si (TAMANAHA, 2012; MOR AES, 2013; BELLETTI, 2015; LOPES, 2015). Isso poderia
estar relacionado aos modos de transmissão do estilo dentro de sistemas regionais
integrados na Amazônia Central, e à profusão de estéticas e materiais em circuitos rituais.
Tais conjuntos cerâmicos têm alguns tipos morfológicos característicos,
dos quais se destacam os vasos com flange mesial. Esta categoria cerâmica, que se
assemelha a um vaso carenado, com uma flange localizada no meio do corpo, não
apenas se trata de uma morfologia emblemática e de difícil execução (com variados
pontos de inflexão e um design específico), como é geralmente revestida de campos
iconográficos altamente elaborados, que combinam superfícies texturizadas (em
altos e baixos relevos) com pinturas contrastantes que levam a palheta típica das
cerâmicas polícromas: o vermelho e preto sobre fundo branco. Tais campos iconográficos, semelhantes em forma e conteúdo com outras categorias morfológicas
desta fase cerâmica, parecem, num primeiro momento, composições abstratas. No
entanto, um olhar mais atento a seus emaranhados de grafismos poderá perceber a
existência de distintos seres, agrupados em padrões labirínticos que indicam a presença de antropomorfos e zoomorfos em um jogo de percepção que contrasta figura
e fundo, claro e escuro e simetria e assimetria, ao modo das quimeras propostas por
Severi e Lagrou (2013).
Estes recipientes, altamente elaborados quanto as suas morfologias e campos
iconográficos, poderiam ser enquadrados no que Gell (1992) denominou “tecnologias
de encantamento”, que assumem uma agência mágica por suas qualidades estéticas.
Mas mais do que encantar por seu virtuosismo tecnológico, os vasos com flange
mesial chamam atenção pelo conteúdo de sua iconografia, que parece traduzir uma
linguagem relativa à potência transformativa dos seres, à predação e à inversão de
perspectivas.
Seus campos iconográficos, povoados por índices animais e humanos, brincam em um jogo perceptivo, levando o espectador não apenas a identificar seres distintos compostos na mesma imagem, como os processos de transformação entre estes
e suas corporalidades. Atenção especial é dada às possíveis referências a animais predadores como serpentes e felinos, ou a humanos, aves, peixes e outros corpos nem sempre
identificáveis aos nossos repertórios imagéticos.
Na figura 5 podem ser notados alguns destes elementos que compõem os
grafismos dos vasos Guarita, com suas estratégias de composição que decompõem,
desdobram e recompõe diferentes índices, em um jogo sinestésico do olhar. A identificação de determinados “seres” como os animais citados também é possível pela
comparação com a iconografia de outras categorias morfológicas como as urnas funerárias, que, por vezes, dão uma maior “reconhecibilidade” a estes índices. Nos
vasos com flange mesial, o que parece estar em jogo é a dissolução destas referências
imagéticas dentro dos arranjos gráficos, provocando a permanência do olhar sobre
seus campos e assim, a abdução do espectador dentro dos labirintos de suas referências visuais.
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Figura 5: Padrões e temas iconográficos da fase

a1) Detalhe do campo de uma urna funerária que faz referência a um felino em que os olhos e o nariz
correspondem a duas serpentes e suas línguas, ilustração de Claide Moraes;
a2) Detalhe do campo de uma urna funerária que faz referência a um diadema ou toucado, com extremidades que
indicam serpentes bicéfalas, mas que, ao mesmo tempo, se assemelha a um antropomorfo de braços serpentilíneos,
como o observado na imagem 5b, ilustração de Claide Moraes;
b) Decalque de vaso da fase Nofurei (Colômbia) com tema iconográfico onde pode ser notado um ser
aparentemente antropomorfo (cabeça escalonada), com braços de serpente, Fonte: Herrera et al, 1982;
c) Vaso com flange mesial da fase Napo com decalques de duas laterais com o tema do antropomorfo com diadema e
braços serpentilíneos. Acervo do MACCO (Museo de Arte y Arqueologia de la Ciudad de Coca, Equador);
d) Grafismo de vaso com flange mesial Guarita com o tema do antropomorfo com braços serpentilineos, que
podem aludir a peixes e/ou a uma serpente bicéfala;
e) Grafismo de vaso com flange mesial Guarita com destaque para figuras antropomorfas;
f, g) Grafismos de vasos com flange mesial Guarita com temas dispostos simetricamente que ora aludem a possíveis
seres com braços de serpente, ora aludem a rostos de felinos ou outros mamíferos;
h) Duas perspectivas de um campo iconográfico de um vaso com flange mesial Guarita que forma rostos
humanos a partir de imagens desdobradas de serpentes bicéfalas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Com os três exemplos acima, enterramento das cerâmicas em bolsões, decapitação das estatuetas Marajoara, e embaralhamento das imagens em vasos Guarita, buscamos
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Um dos “temas” mais recorrentes dentro destes campos são as figuras antropomorfas com braços serpentilíneos, que dialogam com uma linguagem metafórica do
corpo típica das urnas funerárias Guarita e de outros estilos cerâmicos como o Marajoara. Da mesma forma, na cerâmica Marajoara, essa forma de composição, onde corpos
de animais compõem partes de corpos humanos tem sido interpretada como aludindo
a processos de transe e transformação xamânica (SCHAAN, 1997; BARRETO, 2009).
A imagem quimérica polícroma então indica uma complementaridade entre
figuração e abstração. Por um lado, a conjunção entre seres e partes de seres, combinados de forma a integrar novos corpos e diferentes perspectivas, aludiria a uma
ontologia da transformação corpórea e da instabilidade entre sujeitos potenciais (em
grande parte definidos por animais predadores). Por outro lado, as composições labirínticas de grafismos que preenchem e formam as imagens mais “figurativas” operam
uma lógica de captura do olhar típica das quimeras abstratas (LAGROU, 2013), projetando imagens e planos invisíveis, e induzindo ao tráfego entre diferentes mundos.
Desta forma, não seria estranho pensar que estes artefatos estivessem sendo utilizados dentro de estratégias de indução a estados alterados da consciência, ou mesmo
como catalizadores de visões e transes xamânicos, ao modo dos grafismos Kaxinawa
e Shipibo-Conibo. Como sugere Van Velthem (1998), algumas imagens não são produzidas apenas para serem vistas, mas também para “fazer ver”.
Os contextos de deposição relacionados a estes recipientes, bem como estudos
mais detalhados sobre suas características tecnológicas indicam, ou ao menos sugerem, a sua utilização em atividades relacionadas ao preparo e consumo de alimentos
e bebidas, podendo estas serem atividades coletivas e cerimoniais, dado o aparente
investimento de tempo e a expertise técnica envolvidos em seu processo de produção
(MORAES, 2006; TRINDADE, 2009; BELLETTI 2015; OLIVEIRA, 2016). Além
disso, a existência de vasos com flange mesial em outras fases cerâmicas mais antigas,
não relacionadas à Tradição Polícroma e encontradas desde a região andina, poderia
indicar uma importância não apenas funcional, mas simbólica deste tipo de recipiente, que teria persistido no tempo, mesmo diante das profundas mudanças percebidas
entre os estilos amazônicos. Isso poderia estar relacionado a uma referência deste tipo
morfológico a contextos ancestrais, ou mesmo à ressignificação de estilos “antigos”,
demarcando territórios e identidades específicos (OLIVEIRA, 2016). Há possivelmente uma complementaridade entre função e significação/ressignificação que definem a
importância e agência destes vasos nos contextos em que são utilizados.
Assim, vemos que estes recipientes, bem como outras categorias morfológicas
das cerâmicas Guarita com linguagens visuais semelhantes, poderiam estar sendo
utilizados em contextos xamânicos, de processos operacionais destas transformações,
ou ao menos, comunicando essa lógica da inversão e da posição limiar de seus agentes. A propagação do estilo polícromo, dada pelo compartilhamento de uma linguagem
estética centralizada no tema da transformação corpórea e da inversão entre potencias humanas e não-humanas, poderia estar relacionada a estratégias ideológicas vinculadas à legitimação de posições de prestígio como a do xamã ou à propagação de uma ontologia baseada
na predação e na transubstanciação entre seres, entre os diferentes grupos amazônicos.
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explorar atributos dos objetos cerâmicos que vão além dos tradicionalmente utilizados nas
análises classificatórias arqueológicas para os contextos amazônicos. Pretendemos assim
chamar a atenção para o potencial interpretativo das cerâmicas enquanto índices de identidade não apenas em seus aspectos tipológicos e tecnológicos, mas também nos significados
simbólicos que lhes foram atribuídos, nas estratégias empregadas para transformar estes
objetos em sujeitos, nos papeis que estes objetos desempenharam uma vez subjetificados, e
nas gramáticas e linguagens que podem ativar ou desativar suas capacidades agentivas.
Desde que as pesquisas arqueológicas na Amazônia vêm descobrindo a intensidade com que as paisagens foram transformadas no passado que começamos a pensar na
abundância das cerâmicas nos depósitos arqueológicos não só como restos de potes e panelas, mas também como “materiais construtivos”, que junto com a terra preta, poderiam atuar como retentoras de umidade e nutrientes nos solos. Agora podemos avançar e entender
o papel das cerâmicas como demarcadoras de territórios ancestrais, como corpos ou sujeitos
distribuídos, como repositórios de síntese de conhecimento, ou como tecnologias rituais,
em suma, como instrumentos ideológicos para a reprodução das variantes cosmológicas que
encontramos dentro do universo ameríndio da Amazônia até os dias atuais.
Nestes estudos exploratórios percebemos que a antropologia da arte e etnologia da cultura material ameríndia podem ser enormemente inspiradoras, sobretudo na
medida em que alguns conceitos generalizantes começam a surgir como o de “construcionismo corporal” (SANTOS-GRANERO, 2012) ou o de “quimeras abstratas”
(LAGROU, 2013) que, justamente por sua abrangência intercultural, podem ser usados
com maior segurança em contextos pré-coloniais, supondo-se grandes matrizes históricas para as diferentes tradições de cultura material indígena na Amazônia. As práticas
rituais xamânicas e a constante evocação à capacidade de transformação corpórea certamente fazem parte desta história de longa duração.
Também os atributos materiais e visuais dos objetos usados por povos indígenas para significar e subjetificar objetos, tão acessíveis aos arqueólogos nos materiais
pré-coloniais, podem servir como guias para que possamos melhor compreender as especificidades estilísticas decorrentes de concepções nativas de materialidade e visualidade.
Percebemos ainda, que algumas categorias de objetos cerâmicos, como por
exemplo, as estatuetas, os instrumentos sonoros e as vasilhas decoradas, que podem ser
considerados “objetos gatilho”, isto é, objetos que ativam processos mentais da memória
e do imaginário, tanto no passado como no presente, talvez exibam um maior potencial
interpretativo para o tipo de análise que aqui propomos. Certamente outros objetos
dotados do mesmo potencial povoam as reservas de museus, tais quais cachimbos,
bancos, adornos corporais e etc. Gostaríamos que este artigo venha incentivar o estudo
destes objetos, muitas vezes silenciados nas reservas de museus por integrarem coleções
sem dados de proveniência precisa, mas que carregam em si elementos essenciais das
identidades dos povos indígenas que procuramos reconstruir.
BEYOND POTS AND PANS: CERAMICS AND RITUAL IN ANCIENT
AMAZONIA
Abstract: this article proposes a new look over archaeological ceramics from the Amazon
as ritual objects, based on the ethnology of materialities among Amazonian Amerindians,
and how they conceive, relate to, and subjectify objects and images in general. Three lines of
analysis are then explored for specific archaeological cases: the intentional burial of ceramics,
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the decapitation of figurines, and the making of ritual images on ceramic vessels.
Keywords: Ceramics. Ritual. Agency. Amazonian Archaeology.
Nota
1 A citação a seguir ilustra bem como Meggers e Evans concebiam a relação entre cerâmica e sistemas
tecnológicos: “If we are to trace the Tropical Forest Pattern of culture backward through time, it
has to be done through the medium of pottery. For this to be done adequately and accurately, it is
necessary to understand the functional associations that pottery has not only in terms of its method
of manufacture and its use, but also in the broader perspective of its significance as indicative of the
subsistence level and sociopolitical attainments of the culture” (MEGGERS; EVANS, 1957, p. 24).
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