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“Eis, portanto, um oleiro que amassa laboriosamente a 
terra mole, e forma diversos objetos para nosso uso, 
mas da mesma argila faz vasos destinados a fins 
nobres e outros, indiferentemente, para usos opostos. 
Para qual destes usos cada vaso será aplicado? O 
oleiro será o juiz.” (Sabedoria 15, 7) 

 

“uma panela de barro (...) ser considerada um ser, que 
nasce, vive e morre, assim como os seres humanos, 
que também precisam ser fabricados e embelezados 
para se apresentarem de maneira correta aos membros 
de sua sociedade e às entidades sobrenaturais.” (Lúcia 
Houssak van Velthem – A Pele de Tuluperê) 
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RESUMO 

 

Os motivos e os padrões decorativos da iconografia dos artefatos cerâmicos são atributos 

importantes que podem fornecer informações, da mesma forma que os atributos 

morfológicos e tecnológicos abordados no estudo da cultura material. Foi buscado nesta 

pesquisa descrever e entender a variabilidade dos motivos iconográficos presentes nos 

vasilhames cerâmicos da Subtradição Jatuarana, encontrados nos sítios arqueológicos da 

área do Alto Rio Madeira. Foram selecionados os motivos iconográficos de artefatos 

cerâmicos de cinco sítios arqueológicos localizados entre a cachoeira de Santo Antônio, nas 

proximidades da cidade de Porto Velho, e a cachoeira de Morrinhos, na localidade 

homônima, sendo eles o Sítio Morro dos Macacos I, Sítio Ilha de Santo Antônio, Sítio 

Coração, Sítio Brejo e Sítio Boa Vista.     

Palavras Chaves: Cerâmica; Tradição Polícroma Amazônica; Subtradição Jatuarana; Alto 

Rio Madeira. 

 

 

ABSTRACT 

 

The motifs and decorative patterns of the iconography of ceramic artifacts are important 

attributes that may provide information in the same way that the morphological and 

technological attributes in the study of material culture. Was sought in this study to describe 

and understand the variability of iconographic motifs present in ceramic containers of sub-

tradition Jatuarana found in archaeological sites from the Upper Madeira River area. 

iconographics motifs of ceramic artifacts from five archaeological sites between the Santo 

Antônio waterfall, near at Porto Velho city and the Morrinhos waterfall  in the homonymous 

locality and they are: Site "Morro dos Macacos" I, Site "Ilha de Santo Antônio", Site 

“Coração”, Site “Brejo” and Site "Boa Vista". 

Key Words: Ceramics; Amazonic Polychrome tradition; Jatuarana sub-tradition; Upper 

Madeira River. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Yo quiero que a mí me entierren 
como a mis antepasados 

en el vientre oscuro y fresco 
de una vasija de barro. 

     (Vasija de barro – Gonzalo Benítes e Luis Alberto Valencia)
  

 Na Amazônia temos algumas pesquisas que contemplam a análise de padrões 

gráficos em cerâmica como é o caso dos estudos de Denise Schaan (1996). Um dos 

pioneiros na análise dos grafismos cerâmicos no Brasil foi Pedro Ignácio Schmitz. No 

entanto, para ele as decorações nas vasilhas Guarani não possuíam significado simbólico. 

Segundo La Salvia e Brochado (1989) haveria sim uma relação estreita entre o tratamento 

de superfície e a natureza funcional das vasilhas. Mas foi com os estudos de Fernanda 

Tocchetto que se buscou aprofundar a problemática dos significados simbólicos levando a 

fazer inferências dos elementos e motivos gráficos com informações etnográficas coletadas 

por Nimuendaju e Cadogan entre os povos Guarani (Schmidt et al; 2008). 

 O objetivo deste trabalho de conclusão de curso não foi pautado na obrigatoriedade 

de dar possíveis respostas aos significados dos motivos gráficos das vasilhas da 

Subtradição Jatuarana dos sítios arqueológicos Morro dos Macacos I, Ilha de Santo Antônio, 

Coração, Boa Vista e Brejo. Também será utilizada a iconografia de artefatos cerâmicos de 

outros três sítios como amostragem comparativa: Caldeirão do Inferno (Jirau), sítio Mineiro e 

sítio Teotônio. O objetivo principal será analisar e descrever os motivos iconográficos e a 

variabilidades destes em seus contextos arqueológicos. Como será tratado de forma mais 

aprofundada nos próximos capítulos a decoração dos itens materiais dentro de uma 

sociedade indígena não está desvinculada de sua cosmologia e de suas crenças. Os 

desenhos, as pinturas, os grafismos comunicam e repassam à sociedade a sua visão de 

mundo natural e sobrenatural, restabelecendo continuamente os seus laços de identidade 

tanto como indígena em relação aos outros, quanto como ser provido de humanidade, pois o 

desenho e a pintura sejam aplicados na cerâmica ou no corpo é uma das características 

próprias de quem é humano.   

 No Capítulo I é feita uma abordagem resumida do contexto histórico e teórico na 

arqueologia amazônica em relação aos estudos da cerâmica da Tradição Polícroma da 

Amazônia (TPA): as teorias deterministas ecológicas de Steward; o trabalho de Meggers e 

Evans; as hipóteses de Lathrap e Brochado; os estudos de Eurico Miller passando até 
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Almeida (2013) e Zuse (2014), na região do rio Madeira, onde se encontra o estilo cerâmico 

denominado por Miller como Subtradição Jatuarana. 

 O Capítulo II trata dos aportes teóricos e metodológicos sobre a natureza dos 

grafismos e a sua importância dentro do contexto das sociedades indígenas mostrando a 

relação dos grafismos com a realidade social e cultural desses povos. Quanto ao método 

foram levantados as técnicas utilizadas por alguns autores em seus trabalhos de análise 

iconográfica (Schaan, 1996; Barreto, 2008; e Schmidt, 2008). Também é feito neste capítulo 

o levantamento do material arqueológico analisado. Sendo analisadas 03 vasilhas do sítio 

arqueológico Morro dos Macacos I, 02 vasilhas do sítio Ilha de Santo Antônio, 09 vasilhas e 

02 conjuntos do sítio Coração, 02 vasilhas e fragmentos do sítio Boa Vista e 01 vasilha do 

sítio Brejo. Também analisamos motivos de algumas peças a partir de fotos, sendo as 

seguintes: 01 estatueta do sítio Mineiro, 01 vasilha do sítio Teotônio e 01 vasilha da área de 

abrangência da usina de Jirau. 

 Na análise iconográfica do material cerâmico definido no Capítulo III foi selecionado 

enquanto técnicas a utilização de fotografias digitalizadas, o desenho por meio do decalque 

com película plástica e o desenho por meio do programa corel draw. Os grafismos e os seus 

signos foram delimitados e dissecados por meio dos conceitos de padrões decorativos, 

unidades decorativas (motivos), campo e banda. Depois foram quantificados e classificados, 

valorizando entre os dados, a quantidade e a forma dos padrões decorativos; os tipos de 

unidades decorativas (motivos) que os compõem; a sua disposição espacial e contextual 

nos vasilhames, incluindo também os atributos morfológicos dos vasilhames.  

Os resultados conseguidos finalmente foram sistematizados no Capítulo IV. 
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2. TRADIÇÃO POLÍCROMA DA AMAZÔNIA – SUBTRADIÇÃO 

JATUARANA NO ALTO RIO MADEIRA 

    

Cuando la vida se pierda 
tras una cortina de años 

vivirán a flor de tiempo 
amores y desengaños. 

(Vasija de barro – Gonzalo Benítes e Luis Alberto Valencia) 

 

 As decorações incisas e pintadas são popularizadas na Amazônia com as cerâmicas 

Pocó e Açutuba (Lima, 2008) que não estavam associadas às grandes ocupações de áreas 

representadas atualmente pelos sítios arqueológicos de terra preta, mas sim a matrizes 

mais claras (Neves, 2006 & 2012; Lima, 2008). Essa mudança de material cerâmico pintado 

e inciso associado a sítios de terra preta, somente aconteceu com o surgimento da cerâmica 

TPA na ilha de Marajó em torno de 400 d.C.  

 

 
 

Mapa 1: Bacia Amazônica e fases cerâmicas. Fonte: Almeida (2013) 

 

 As cerâmicas da Bacia Amazônica que atualmente são enquadradas como sendo 

pertencentes à Tradição Polícroma da Amazônia (TPA) já eram do conhecimento de vários 

pesquisadores desde meados do Século XIX. Naturalistas como Charles Hartt e Domingos 

Ferreira Penna já haviam estudado essas cerâmicas no final do século XIX. Curt 
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Nimuendaju e Heloísa Alberto Torres também fizeram pesquisas no início do século XX 

(Neves; 2006). Sua sistematização teve início com os estudos de Howard em 1947 que as 

inseriu como sendo de um contexto mais amplo (Almeida; 2013: 46). A Tradição Polícroma 

da Amazônia (TPA) foi assim definida por Almeida (2013: 43): 

Essa Tradição é caracterizada por vasos com pasta clara, temperados com 
caraipé (caco moído na fase Marajoara), com ângulos nas paredes 
(carenas, ombros e bordas cambadas), com presença de flanges labiais e 
mesiais (apenas em algumas regiões da Amazônia) e decorações 
acanaladas e/ou polícrômicas (incluindo banhos de engobo) que cobrem as 
flanges ou as bordas e paredes dos vasos. Os sítios dessa Tradição muitas 
vezes possuem enterramentos secundários em urnas. 

 

 Muitas vasilhas da Tradição Polícroma apresentam características antropomorfas 

(aparentemente femininas) e zoomorfas ou com apliques zoomorfos, e claramente muitas 

delas foram utilizadas como urnas funerárias, onde os ossos dos mortos eram depositados 

após terem sido pintados de vermelho depois do descarnamento (Prous; 2006). Segundo 

Prous (1991: 439) as primeiras sociedades amazônicas a criarem cemitérios com 

sepultamentos em urnas funerárias cerâmicas foram produtoras de cerâmica da tradição 

Polícroma da Amazônia. Mas na dissertação de Py-Daniel (2009: 05) se afirma que os 

sepultamentos em urnas cerâmicos já aconteciam durante a fase Manacapuru. 

 A partir dos estudos de coleções museológicas e de escavações feitas na região da 

ilha de Marajó entre os anos de 1950 e 1960, Betty Meggers e Clifford Evans (1961) 

passaram a considerar a cerâmica da Tradição Polícroma como sendo um Horizonte 

arqueológico. Observando a complexidade da cerâmica TPA criaram a hipótese de que ela 

se originara da região andina. Como eles seguiam a vertente teórica do determinismo 

ecológico de Steward, uma cultura material cerâmica tão diversificada e complexa não 

poderia ter sido fabricada por grupos de economia agrícola própria do período formativo, 

porém poderia ter surgido de uma sociedade culturalmente mais complexa e mais 

desenvolvida economicamente como as sociedades andinas de terras altas. O ambiente 

amazônico seria um limitador que impediria que uma cerâmica de tal porte pudesse ter 

origens estritamente amazônicas. Não houve uma preocupação entre Meggers e Evans de 

relacionar a Tradição Polícroma a qualquer grupo indígena da Amazônia (Noelli; 1999-2000: 

222). Foram utilizados os conceitos e classes criadas por Willey e Philips (1956), que 

definiam os estilos cerâmicos de acordo com os seus atributos únicos e locais, estilos e 

expansões geográficas. As variações culturais das cerâmicas TPA então foram classificadas 

como fase quando um conjunto de atributos era recorrente em uma área restrita em um 

determinado período de tempo; tradição quando se referiam a estilos de persistência 
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temporal e abrangência espacial; subtradição quando indicavam um conjunto de fases em 

uma área mais restrita; e horizonte quando tratasse de uma dispersão rápida e ampla de 

estilos cerâmicos (Almeida; 2013: 25-26). 

Donald Lathrap em sua obra O Alto Amazonas (1970) discorda das idéias que 

consideravam a Amazônia como um ambiente não apropriado para o surgimento e o 

desenvolvimento de sociedades indígenas de cultura mais desenvolvidas e complexas. Para 

Lathrap, segundo o seu modelo cardíaco1, a região da Amazônia seria o centro de dispersão 

dessas sociedades desenvolvidas que fabricavam cerâmicas como as da Tradição 

Polícroma. Tudo isso graças ao potencial produtivo agrícola das áreas de várzeas dos rios 

amazônicos. Lathrap e Brochado (Almeida; 2013: 43) fizeram analogias entre a cerâmica 

TPA e a cerâmica Tupi-Guarani. Portanto, os grupos indígenas falantes Tupi-guarani 

poderiam ser os mesmos que produziram e elaboraram as cerâmicas com pintura preta e 

vermelha sobre engobo branco da TPA ou de cerâmicas relacionadas à TPA (Neves et al; 

2005: 02). 

 Com a ideia do modelo cardíaco de Donald Lathrap, José Proenza Brochado (1989) 

elaborou a “hipótese da pinça” que retrata a dispersão dos grupos lingüísticos Tupi-Guarani 

a partir da região central da Amazônia, onde os grupos que se movimentaram em direção ao 

sul deram origem aos grupos Guarani, enquanto que a movimentação em direção ao leste 

descendo o litoral brasileiro deu origem aos grupos Tupi. Pesquisas arqueológicas mais 

recentes (Zimpel, 2008; Miller; 2009) realmente confirmaram a existência de uma cerâmica 

Tupi-guarani bastante antiga na região sudoeste da Amazônia, na área que compreende a 

região central do estado de Rondônia entre os rios Roosevelt e Ji-Paraná. Eduardo Neves 

(2012: 265) afirma que esta área não é apenas o ponto de dispersão lingüística Tupi-

Guarani, mas também um suposto centro de origem da Tradição Polícroma.   

 Anna Roosevelt (1992) após ter escavado sítios arqueológicos em Marajó, propõe 

que cerâmicas complexas como a TPA são mais antigas do que as cerâmicas das terras 

altas dos Andes, o que contraria mais uma vez a hipótese de Meggers e Evans (1961). No 

entanto, Roosevelt prefere afirmar que as sociedades de Marajó formariam um tipo de 

sociedade que poderia ser caracterizada como sendo cacicado e não uma sociedade-estado 

andina. 

O rio Madeira é formado por dois grandes complexos fluviais, o Guaporé/Mamoré e o 

Beni/Madre de Dios. Sendo estes dois últimos formados na área andina, enquanto que o 

Guaporé se forma no sudeste do Mato Grosso e o Mamoré é formado pela junção dos rios 

                                                           
1
 Modelo no qual a Amazônia Central seria a área de origem e de dispersão dos grupos portadores das técnicas 

das cerâmicas da Tradição Polícroma (TPA) e da Tradição Barrancóide ou Inciso Modelada (TB/IM).  
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Chaparé, Ichilo e Grande, nas terras baixas bolivianas. Os afluentes principais da margem 

direita do rio Madeira são os rios Abunã, Jaci-Paraná, Jamari e Ji-Paraná. Na margem 

esquerda temos o rio Abunã. 

 Quanto à geologia da região e a contribuição do rio Madeira ao rio Amazonas: 

A bacia do rio Madeira é formada por planícies e depressões (do Madeira, 
do Ji-Paraná e do Ituxi-Jari), em geral relacionadas com os depósitos 
aluviais de argila e silte, carregados por esse rio deveras dinâmico. 
Dinâmica essa que não só é continuamente remodelada por processos de 
deposição, como também de erosão, uma vez que o rio Madeira fornece 
50% da carga sedimentar transportada para o rio Amazonas, apesar de 
contribuir com apenas 15% do volume de água (Tizuka; 2012: 254). 

 

As cachoeiras da região do rio Madeira são as que conduzem a maior carga de água 

do mundo (Latrubesse apud Almeida; 2013: 13). Essa poderia ser uma das razões que 

levaram várias ocupações a se manterem nesta área de cachoeiras por tanto tempo 

(Almeida; 2013: 13).  

 Por meio de pesquisas arqueológicas feitas por Eurico Miller na região do rio Madeira 

em Rondônia, no contexto do PRONAPABA2, tornaram-se conhecidos novos estilos 

cerâmicos que foram incluídos como pertencentes ao horizonte cerâmico da TPA. A partir 

do estudo de 32 sítios arqueológicos nas cabeceiras da Cachoeira do Teotônio na região do 

Médio e baixo Alto Madeira, Miller (1980) localizou um complexo cerâmico que foi por ele 

denominado como Complexo ou Subtradição Jatuarana:  

(...) esta cultura é conhecida como complexo por só apresentar 
características comuns à subtradição Guarita,(...) no final da sequencia 
seriada (mediana-superior) (só na seriada, estratigraficamente tem 
diferença ou nao) mais recente onde a policromia é mais popular que a 
decoração plástica. Da porção mediana da seriação para a base da mesma, 
a decoração plástica se torna mais popular que a policromia(...) (Miller 
1987b: 17) 

 

Com o método de datação radiocarbônica foram obtidas nestes sítios datas em torno 

de quase 3.000 anos A.P. Os atributos cerâmicos já estavam, segundo Miller (2013: 345), 

evoluídos plenamente e sem a presença de cerâmica incipiente. Com uma revisão feita em 

1986 das coleções efetuadas em 1980, Miller estende a Tradição Polícroma, representada 

pela Subtradição Jatuarana, até os rios Mamoré e Beni (Miller; 2013: 347). 

 Segundo (Miller 1992) a cerâmica da Subtradição Jatuarana:  

                                                           
2
 Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica.  
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Apresenta uma pasta levemente arenosa, com tempero de: cariapé e 
carvão, cariapé, cariapé e cauxí e cauxi. A simetria é quase perfeita, a 
espessura é fina a mediana e regular, a pasta é compacta porosa e leve, o 
tratamento de superfície é bem elaborado e esmerado, desde o alisado ao 
polido, brunhido e envernizado (resina de jatobá). 

 

 Carlos Zimpel (2008: 45) assim descreve a decoração plástica da cerâmica da 

Subtradição Jatuarana: 

A decoração plástica consiste em técnicas de exciso raspado, inciso dupla 
linha e outros, ponteado, ponteado arrastado, ungulado, pinçado, 
serrungulado, serrilhado fino, estampado, carimbado, que ocorriam isolados 
e combinados entre si, com ou sem engobo, monocromia, policromia, 
associados ou não a apliques zoomórficos, antropomórficos, flanges, alças, 
asas e outros artifícios. A decoração crômica afora o engobo vermelho, 
compreende monocromias sobre superfície simples em positivo ou negativo, 
policromias sobre engobo branco ou não, com as cores preta, marrom, 
magenta, vermelho, laranja, amarelo e creme, combinadas, misturadas e 
associadas ou não com decoração plástica. A decoração apresenta motivos 
em linhas, faixas e campos curvilíneos, geométricos, zoomórficos e 
antropomórficos combinados entre si. Os tipos retocados compreendem o 
inciso, exciso raspado e acanalado fino, retocados ou preenchidos com 
branco, amarelo, laranja e vermelho. 

 

 E sobre a morfologia dos vasilhames Zimpel (2008: 46) afirma que:  

Em relação a morfologia dos vasilhames é apontado que variam de tigelas 
de planta tanto simples circular como complexamente curvilíneas, rasas a 
profundas, contorno simples a composto, entre 10 e 36cm de diâmetro,com 
bordas introvertidas, diretas, extrovertidas e dobradas tipo prato, podendo 
apresentar-se acasteladas ou complexamente recortadas; raros assadores 
de beiju, de 30 a 45cm de diâmetro, vasos rasos e profundos de planta 
circular, simples, globulares, hemisféricos, cilíndricos, carenados e 
compostos, de 9 a 56cm de diâmetro; bordas expandidas e introvertidas a 
verticais, diretas e extrovertidas, lábios arredondados, planos, apontados e 
mistos, bases plana, arredondada, anelar e pedestal. Contas vazadas e 
arredondadas, torneadores sobre cacos com canaletas em meia-cana, com 
2 a 5mm de profundidade e 4 a 8mm de largura. “Porta-vaso” com pedestal 
bicônico, pesos-de-fuso arredondados de caco de cerâmica. 

 

 Foram identificadas urnas funerárias com pescoço leve a fortemente conscrito com 

até 69 cm de altura em sítios-cemitérios afastados dos sítios-habitação (Miller; 1992)

 Segundo Almeida (2013: 348) a datação estabelecida por Miller (700 a.C.) em 

relação à presença de cerâmica da Subtradição Jatuarana no Alto Madeira no sítio Teotônio 

não se sustenta. As datações obtidas por ele colocam o aparecimento da cerâmica 

Jatuarana numa data situada em torno do primeiro milênio d.C. (700 d.C.). As cerâmicas 

inciso-pintadas mais antigas do sítio Teotônio não podem ser classificadas como sendo 
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TPA. Talvez elas estejam relacionadas a outras tradições cerâmicas como a Tradição Pocó 

do rio Amazonas e a Saladóide no rio Orinoco. A forma de ocupação dos sítios na área do 

Alto Madeira sugere se tratar de grupos Arawak (Almeida; 2013: 321) que teriam subido o 

rio Madeira e entrado em contato com grupos autóctones, talvez Tupi, e que através dessa 

rede de contatos e a mescla de técnicas e elementos estilísticos cerâmicos teriam dado 

origem à Subtradição Jatuarana em torno de 700 d.C. (Almeida; 2013: 349). 

Não seria errado dizer que quase todos os elementos que definem a 
Tradição Polícroma (caraipé, formas abertas, flanges, acanalados e 
policromia) estão presentes nessas fases mais antigas que, além disso, 
possuem muitos elementos comuns com outros agrupamentos (e.g. Borda 
Incisa-Barrancoide), em especial quanto aos apliques modelados zoo e 
antropomorfos. Para o presente estudo, essas convergências de elementos 
entre as Tradições Pocó e Polícroma necessitam ser minimamente 
dominadas. Por exemplo, é necessário ter em mente que, mesmo que a 
Tradição Pocó possua decorações pintadas, ela não pertence à Tradição 
Polícroma (Neves apud Almeida; 2013: 52) 

 

Mesmo com essa nova datação, Almeida (2013: 352) não descarta a possibilidade 

de a cerâmica TPA ter surgido na região do Alto Madeira. Nem descarta também a ligação 

entre a Tradição Polícroma com os grupos Tupi-Guarani (2013: 342). No entanto garante 

que a Subtradição Tupinambá do litoral e a Subtradição Tupinambá da Amazônia são 

fenômenos mais antigos que a TPA (2013: 352). 

 A região sudoeste da Bacia Amazônica onde está localizado o território do estado de 

Rondônia é uma área de grande diversidade lingüística e cultural. Nela são encontradas seis 

das dez famílias lingüísticas do tronco Tupi, sem contar a presença de diversas outras 

famílias lingüísticas que somente existem na região. A área do estado de Rondônia é 

considerada como a zona de maior diversidade lingüística em todo o continente sul-

americano (Rodrigues 1964; Urban 1992; Crevels & van der Voort 2008 apud Velden; 2010: 

121). Atualmente quase todos os lingüistas que estudam a origem das línguas Tupi 

(Migliazza, 1982; Rodrigues, 1964, 1985; Urban, 1992, 1996; Walker et al. 2012) concordam 

que o sudoeste amazônico é a área “berço” dos Tupi (Almeida; 2013: 31). 

 Essa área não seria apenas um ponto de dispersão de povos, línguas e cultura, mas 

também uma região de assentamento de outros grupos lingüísticos e culturais (Nichols, 

1992 apud Almeida; 2013: 101):  

Do oeste, a partir do eixo dos rios Madre de Dios e Beni, viria uma onda de 
grupos de língua Pano, enquanto uma série de grupos Mura viria no 
caminho oposto, subindo o Madeira em direção às cachoeiras (HUGO, 
1959: 46; MENÉNDEZ, 1981/82). Os grupos de língua Txapakura (e.g. os 
Torá) viriam do Guaporé, em um sentido sudoeste-nordeste para a região 
de interflúvio ao sul da calha do alto Madeira (VILAÇA, 2010). Os grupos 
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Arikém e Karitiana (Tupi-Arikém) estariam nessa região à época da chegada 
de Rondon ao alto Madeira, em 1910 (MAGALHÃES, 1930; ROQUETTE-
PINTO, 1975; Anexo 6), mas não se sabe há quanto tempo estavam ali (cf. 
VAN DER VELDEN, 2010). 

 

Almeida, no entanto, afirma que houve várias confusões sobre a designação dos 

vários grupos indígenas que habitaram a região. Grupos de línguas diferentes muitas vezes 

recebiam o mesmo nome como o foi o caso dos Karipuna que foram considerados por 

Métraux (1948b) e Nimuendaju (1944) como índios panos e por Keller (1874) como sendo 

Tupi-guarani. Spix (1938) e Menendez (1984) utilizaram o mesmo etnônimo para designar 

um subgrupo Mawé (Almeida; 2013: 101-102). 

 Segundo Nimuendaju (Menendez: 1981-1982) os Kaqwahiva teriam sido empurrados 

para o rio Madeira devido às pressões Munduruku no final do século XVIII. Menendez , por 

outro lado, afirma que esses grupos já estariam no Alto Madeira bem antes. Partindo desses 

dois pontos de vista os grupos Kagwahiva não poderiam ser a priori, os produtores da 

cerâmica TPA (Almeida; 2013: 102). O grupo tupinambarana do baixo curso do rio Madeira 

foi tratado por Acuña (1641) como sendo grupos tupis que haviam migrado de Pernambuco 

para a região da foz do Madeira. Mas essa migração nunca foi comprovada de fato 

(Almeida; 2013: 102). Na historiografia do rio Madeira também foi registrada a presença dos 

grupos Iruri (de família lingüística desconhecida), que segundo os cronistas possuíam 

grandes chefias ou principais. O vácuo deixado por esses grupos facilitou a expansão e a 

ocupação do rio Madeira por grupos Mura (Família lingüística Mura-Pirahã) e Parintintin 

(Família lingüística Tupi-Guarani) durante os séculos XVIII e XIX (Almeida; 2013: 102) 
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3. DEFINIÇÃO DOS APORTES TEÓRICOS E DA 

METODOLOGIA 

 

Arcilla cocida y dura, 
alma de verdes collados. 

Barro y sangre de mis hombres, 
sol de mis antepasados. 

(Vasija de barro – Gonzalo Benítes e Luis Alberto Valencia) 

 

 No momento em que um trabalho de pesquisa se prontifica a utilizar-se da 

iconografia como objeto de análise no estudo dos motivos (desenhos) aplicados a 

fragmentos e vasilhames cerâmicos encontrados em contextos arqueológicos e já 

tecnologicamente definidos e classificados (Subtradição Jatuarana) numa região específica 

da Amazônia (Alto Rio Madeira) em instante algum fica subentendido que o objetivo desse 

estudo visa à interpretação de tais motivos. 

 

 

3.1. Aportes Teóricos 

 

 Para Panofsky a iconografia é um procedimento descritivo, é um método que tem 

como meta a descrição e a classificação de imagens, um estudo limitado (1986: 03). A 

iconografia auxilia no estabelecimento de datas, nas origens, na autenticidade e no 

levantamento de informações que possam servir para interpretações futuras. Ela não tenta 

elaborar a interpretação sozinha. O estudo iconográfico, segundo Panofsky, não se propõe e 

nem se sente obrigado a investigar os significados, as influências da teologia, da política, da 

cultura e da sociedade, ou das inclinações individuais do artista. “Ela é apenas parte desses 

elementos.” (1986: 03). No entanto, apesar da afirmação da não interpretação, não significa 

que não se faça na iconografia uma análise de um tema ou significado. 

 Para Panofsky há três níveis de significação. O significado pode ser primário ou 

natural (subdividido em fatual e expressional); secundário ou convencional; intrínseco ou 

conteúdo. Os dois primeiros são significados fenomenais enquanto o terceiro é essencial 

(1986: 02).  
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 O tema primário ou natural seria aquele aprendido pela identificação das formas 

puras, representativas de objetos ou seres naturais, tais como animais, plantas, seres 

humanos e outros. A enumeração desses motivos seria uma descrição pré-iconográfica 

(1986: 02). O tema secundário ou convencional trataria da combinação dos motivos, suas 

composições e conceitos. Neste caso seria o tema em oposição à forma. A identificação 

destas imagens entraria naquilo que comumente é chamado de “iconografia” (1986: 02). O 

tema intrínseco ou conteúdo seria uma combinação de princípios (filosóficos, religiosos, 

sociais) qualificados por uma determinada personalidade e condensados em uma obra 

(1986: 03). Essa interpretação ultrapassa a barreira do que seria algo puramente 

iconográfico:  

A descoberta e interpretação desses valores "simbólicos" (que, muitas 
vezes, são desconhecidos pelo próprio artista e podem, até, diferir 
enfaticamente do que ele conscientemente tentou expressar) é o objeto do 
que se poderia designar por "iconologia” em oposição a "iconografia". 
(Panofsky; 1986: 03) 

 

Para Panofsky a iconologia pode ser compreendida como uma iconografia que se 

torna interpretativa e, desse modo, converte-se em parte integral do estudo da arte. É um 

método de interpretação que advém da síntese mais que da análise (1986: 04). A 

iconografia de um determinado grupo étnico como veremos adiante não é isenta de 

comunicação. Ela possui ícones, signos e símbolos comportando dentro de cada cultura 

como um meio ou veículo que comunica valores, crenças e cultura. O estudo dos sistemas 

de comunicação próprios de cada cultura é objeto específico da semiótica, que “estuda os 

sistemas de signos responsáveis pela troca de informações entre os diversos agentes 

culturais” (Schaan; 1996: 31). O ponto de vista de Schaan (1996: 151) em relação às 

unidades significantes é que elas possuem além de um conteúdo semântico um conteúdo 

também gramatical: 

As unidades mínimas significantes não precisam estar, necessariamente, 
relacionadas a apenas um referente. Ao contrário, por tratarem-se de 
unidades iconicamente determinadas por sua forma estrutural, podem ser 
estrutura, ao mesmo tempo, de mais de um referente; O conteúdo 
semântico se dá pela combinação de várias unidades significantes, 
formando um todo coerente e compreensível, As relações e regras pelas 
quais se combinam as unidades mínimas significantes fazem parte de uma 
verdadeira gramática. 

 

 Se algo possui significado ou comunica algo para alguém é um signo. Sendo assim, 

se vestígios materiais significam algo e dependem de uma convenção social aceita e 

estabelecida então são signos (Schaan; 1996: 31). Se vasilhames classificados como sendo 
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tupi-guarani podem informar alguma coisa sobre a cultura desta sociedade então eles 

podem ser classificados como sendo signos. 

 O ícone já guarda uma semelhança com o objeto que ele representa e pode ser 

identificado como tal. Para Schaan (1996: 32) quando uma figura icônica é simplificada esta 

pode tornar-se um símbolo, mas “De toda a maneira, um signo pode ser ao mesmo tempo 

ícone e símbolo e isso vai depender do contexto no qual ele se apresenta” (Schaan; 1996: 

32). 

Quanto ao símbolo, ele pode condensar sentidos, representar conceitos, evocar 

sentimentos que não poderiam de outra maneira ser expressos de forma adequada por 

palavras (Schaan; 1996: 33). Para Urban (1952) o símbolo quando autêntico estaria ligado 

ao lado intuitivo do homem (Schaan; 1996: 33). Os símbolos são de forma recorrente, 

utilizados pelas religiões como representações do sagrado ou de conceitos que estariam 

além da compreensão humana ou que se espera que fiquem incompreensíveis e 

ininteligíveis, mantendo e conferindo assim o caráter sagrado. Epstein (1986) alerta que os 

símbolos podem ser utilizados para desencadear determinadas situações devido à força de 

sua ação persuasiva (Schaan; 1996: 33). Um símbolo perde-se ou descaracteriza-se 

enquanto tal quando tentam explicá-lo (Epstein, 1986 & Urban, 1952 apud Schaan; 1996: 

34). A característica principal do símbolo seria então a representação “Logo, o símbolo 

representa algo, está no lugar de outra coisa – seu referente - e tem o seu significado – sua 

referência – culturalmente determinado. Esse significado é, portanto, extrínseco e 

convencional” (Schaan; 2008: 32). 

Uma cultura possui símbolos que somente podem ser compreendidos por quem 

participa do sistema cultural, social e religioso do grupo referido, pois os códigos são 

ensinados e aprendidos a partir da vivência cultural. Os símbolos não são códigos 

universais, mas códigos inerentes à própria cultura que os cria e os mantém, sendo que eles 

podem ser compreendidos de forma intelectual ou através da evocação de sentimentos que 

não podem ser conceitualizados. 

Berta Ribeiro (1987) estudou os motivos da cestaria Kayabi (Família lingüística Tupi-

Guarani) a partir dos estudos de Nancy Munn com os motivos iconográficos do povo Walbiri 

da Austrália. Tomando como base o estudo de Munn (1966) sobre a iconografia Walbiri, 

Ribeiro percebeu a relação entre os motivos Kayabi com seres e objetos mitológicos que 

poderiam ser combinados de várias formas criando variações semânticas. Ribeiro 

considerou os desenhos como sendo semânticos e o conjunto deles como iconografia 

(Schaan; 1996: 34-35). Munn (1966) demonstrou que as figuras Walbiri não eram abstratas, 

sendo que retratavam seres ou objetos reais. Descobriu que unidades de significado podiam 

ser combinadas e formar outros sentidos e que estavam também ligadas ao sistema 

mitológico dos Walbiri (Schaan; 1996: 38-39). Os Walbiri utilizavam da sua arte gráfica como 
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um código visual com função mnemônica que auxiliava na transmissão de histórias (Oliveira; 

2008: 117). Para Munn o estudo das representações visuais não deve se apegar apenas à 

seu aspecto formal, mas deve relacioná-los ao sistema sócio-cultural da qual pertence 

(Schaan; 1996: 29): 

Todas as iconografias compartilham certas características estruturais 
fundamentais, apesar de grandes diferenças estilísticas. Especialmente, 
todas operam por meio de vocabulários ou unidades elementares 
relativamente padronizadas (veiculando, como na linguagem oral, 
categorias com vários graus de generalização), e têm regras implícitas para 
a combinação dos elementos. Apesar de que uma iconografia, como eu 
considero aqui, materializa-se primariamente em meios extra-somáticos de 
duas ou três dimensões, esta pode também tomar forma somática através 
de danças ou performance ritual. A extensão da disseminação de um 
sistema particular sobre vários meios possíveis é, certamente, matéria para 
determinação empírica (Munn; 1973 apud Schaan; 1996: 29) 

 

 

Segundo Munn o código gráfico dos Walbiri a ajudou a entender a sua estrutura 

totêmica e a mostrar que os sistemas (social, religioso, cosmológico e estético) de um grupo 

étnico podem ser agrupados numa única teoria simbólica (Ribeiro; 1986: 21). Os símbolos 

podem ser geométricos ou abstratos, mas são de fato figurativos, pois representam um 

objeto por um traço básico que define a sua forma (Ribeiro; 1986: 266). Munn examinou os 

desenhos gráficos Walbiri como uma estrutura representacional e como um simbolismo 

sócio-cultural. Primeiramente dissecando a estrutura interna, formal e semântica dos 

desenhos e em seguida focalizando a sua significação e função na sociedade e na 

cosmologia Walbiri concluindo que ambos os aspectos se explicam e se correlacionam de 

forma mútua e complementar, permitindo discernir a produção dos desenhos e a sua 

correlação com a ordem sócio-cultural a que pertence (Ribeiro; 1986: 21) 

 Munn utilizou-se para esse fim do esquema de destotalização e retotalização de 

Lévi-Strauss. Para Munn as categorias visuais são conjuntos de itens significativos 

representados por um único esquema visual irredutível ou pela combinação unitária de mais 

de um desses esquemas (Ribeiro; 1986: 936-937). 

Assim como Munn, os estudos de Lúcia van Velthem entre os Wayana (Família 

lingüística Karib) também demonstraram que a mitologia deste povo era expressa na 

decoração, nas pinturas, no grafismo e na pintura corporal (Schaan; 1996: 38). Outros 

trabalhos iconográficos sem base no trabalho de Nancy Munn também atestaram a relação 

dos sinais gráficos como símbolos relacionados à esfera mítica do grupo em questão 

(Oliveira; 2008: 118). Segundo Schaan (1996: 34) “Determinar o conteúdo simbólico de 

manifestações artísticas de tribos indígenas depende de uma metodologia apropriada que 
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considere, além do aspecto formal, os contextos da produção e do uso do objeto artístico e 

a história mitológica do grupo.”  

Quando tratamos de arte entre as sociedades indígenas não estamos falando da arte 

como conhecemos na sociedade ocidental. Enquanto nesta nossa sociedade a arte é 

caracterizada pelo subjetivismo e pelo individualismo, nas sociedades indígenas ela é um 

bem de domínio coletivo que orienta para o sistema cultural em que é produzida. Enquanto 

há a separação e diferenciação entre o que é bom e bonito, isto não acontece nas 

sociedades indígenas, pois: 

Tudo o que fabricam tem de ser bonito e, além de bonito, bom. Dessa 
forma, palavras como: bonito, bom, saudável e útil atuam como sinônimos e 
dão a dimensão da importância dos objetos, enquanto significado estético, 
social, técnico, religioso, moral, étnico e simbólico para a sociedade. 
(Oliveira; 2008: 111-112) 

 

Entre os Shipibo-Conibo (Família lingüística Pano) os vasos utilizados para 

armazenar chicha ou ayahuasca (chomo) são os objetos mais sagrados que possuem. 

Quando um vaso de chicha recebe seus adornos e desenhos sagrados ele torna-se um 

chomo. Esses desenhos sagrados são chamados de quené.  

São os quené que conferem personalidade e utilidade ao vaso. Os quené 
têm função social e são tão essenciais ao objeto quanto o barro, o 
tratamento de superfície, ou a queima. São os quené que tornam o chomo 
adequado, sob todos os aspectos, para conter a chicha ou a ayahuasca. 
(Schaan; 1996: 22) 

 

Segundo um mito Shipibo, o estilo de desenhos quené teve início quando cada tribo 

tomou para si um pedaço do vestido de uma emissária inca. Uns ficaram com o desenho da 

cruz, outros com as linhas curvas. Tendo cada tribo seu próprio estilo, os desenhos quené 

então são revelados aos xamãs e estes transmitem às mulheres como elas devem desenhá-

los e pintá-los. Os xamãs recebem a inspiração de espíritos e durante o momento do transe 

e enquanto durar a visão os xamâs fazem canções (Schaan; 1996: 19).  

Kroeber (1987) ao definir a arte indígena sul-americana considera-a inferior e menor. 

Sua visão está carregada dos valores iluministas e por isso ele não percebe qual seria o 

verdadeiro propósito, que é cumprir um papel social e cultural dentro do grupo indígena 

(Schaan; 1996: 23). A arte é um modelo de experiência coletiva, complexo, conceitual, que 

sanciona uma determinada visão de mundo e participa da definição de pessoas, “assim 

como de suas relações e produções” (Velthem; 2010: 57). Os grafismos nas sociedades 

indígenas podem englobar desde objetos rituais aos cotidianos e ordinários, desde pinturas 

efêmeras às duradouras. Os grafismos “em particular, materializam redes de interação 

complexas, condensando laços, ações, emoções, significados e sentidos” (Lagrou 2005 

apud Velthem; 2010: 59). Para Velthem (2010: 60): 
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Os métodos das artes indígenas e os sentimentos que as animam são, 
portanto, inseparáveis, não sendo possível compreendê-los como 
encadeamento de formas, mas antes como um mecanismo cognitivo que 
serve, sobretudo, para ordenar e definir o universo social e o não social, o 
humano e o não humano.  

 

Um indivíduo que participa do sistema cultural de uma sociedade indígena desde 

cedo tem seus sentidos educados através dos objetos que o cercam. O mundo material e 

todos os conceitos, crenças e opiniões inerentes a ele, e que socializa as pessoas, existe 

antes mesmo que tais pessoas tenham nascido (Gosden 2005 apud Oliveira; 2008: 109). A 

cultura material e sua arte podem ser compreendidas como “uma expressão visual sintética 

de uma visão de mundo” (Vidal e Silva; 1992). 

 Não existe numa sociedade indígena um objeto ou artefato artístico sem uma função 

social. Não há uma separação entre arte e função social nestas sociedades da mesma 

forma que não há uma separação entre indivíduo e grupo social. Sendo assim, a estética 

proposta e mantida pelo artista é a estética do grupo, uma estética que preserva e comunica 

sobre a cosmologia e mitologia do grupo, sua organização social, mantendo os coesos e os 

diferenciando de outras comunidades e seres da natureza (Schaan; 1996: 07). Como 

sentido, “a arte, tal como a língua, as crenças, as narrativas míticas e outros elementos da 

cultura vem a ser um mecanismo ideológico que reforça a etnicidade e, em conseqüência, a 

resistência à dissolução da etnia. (Ribeiro; 1989: 33). 

Para se ter acesso à plena compreensão dos objetos e de sua arte deve ser levado 

em conta todas as relações que envolvem tal objeto. O objeto deve ser contextualizado 

dentro de seu próprio sistema cultural, considerando os seus significados e funções em 

cada situação em que ele é empregado, pois tais relações explicam muito sobre as 

concepções de mundo da sociedade em que o objeto está inserido (Oliveira; 2008: 111). 

Para Ribeiro (1989 apud Oliveira; 2008: 112) se levarmos em conta o que foi explicitado 

podemos afirmar que uma cerâmica pintada é um veículo simbólico portador de informações 

sociais, que perpetua essas informações, preservando os padrões e temas que fazem parte 

da tradição do grupo. 

 Gallois (1992) afirma que quatro elementos gráficos (pontilhados (wiriwiri), linhas 

paralelas (kã’gwer), linhas cruzadas (rykyry) e linhas quebradas (moj) ao se combinarem 

formam os motivos kusiwa entre os Wayãpi (Família lingüística Tupi-Guarani). Tais motivos 

agem como meios de combinação com os domínios cosmológicos, religiosos e xamânicos 

(Gallois: 1992). No estudo de Van Velthem (2003) foi possível averiguar que a estética 

Wayana trata de forma simbólica da comunicação entre os seres vivos e o mundo na sua 

relação de produção e de predação constituinte em seu mundo (Macedo; 2007: 67). Müller 

ao estudar o uso e a função do motivo tayngava entre os Asuriní do Xingu (Família 

lingüística Tupi-Guarani) nos permite entender uma relação entre seres e cosmologias que 
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ultrapassam a própria representação pictórica (Müller; 2007). O grafismo segundo Macedo 

(2007: 66) é uma forma de comunicação com seres de outros domínios cosmológicos que 

se relacionam com as populações indígenas e não devemos simplificar tal questão como se 

as idéias cosmológicas explicassem o grafismo, e os grafismos as cosmologias. 

 Fernanda Tocchetto (1996) ao analisar a iconografia da cerâmica Guarani, buscou 

explicações para os significados da iconografia dos povos Guarani em seus mitos, 

cosmologias e crenças considerando-os “Signos simbólicos como uma linguagem visual que 

expressasse mensagens com informações a respeito da cosmologia e mitologia dessa 

sociedade” (Oliveira; 2008: 118). 

Através da leitura etnográfica dos textos de Nimuendaju e Cadogan sobre o 

repertório mitológico e sobre os padrões geométricos utilizados pelos povos Guarani, 

Tocchetto (1996) buscou semelhanças formais entre esses motivos e os mitos e acabou 

encontrando diversas relações com os desenhos. Sendo que o motivo ou desenho da cruz 

foi um dos exemplos mais comentados e citados. O desenho da cruz para Fernanda 

Tocchetto (1996) foi interpretado como a escora da terra, associando tal motivo às missões 

jesuíticas e o contato com os indígenas. A forma de losango foi interpretada como sendo 

uma serpente. 

Mesmo reconhecendo a dificuldade, Fernanda Tocchetto (1996: 28) buscou através 

do levantamento de narrativas míticas Guarani elementos que possibilitassem a leitura dos 

símbolos gráficos. Procurou equivalências entre os desenhos pintados nas cerâmicas e 

elementos míticos (Tocchetto; 1996: 33). Tocchetto reconhece que mesmo havendo 

afinidades culturais entre as etnias tupi-guarani (Asurini, Kayabi e Guarani) e semelhanças 

nas formas dos desenhos geométricos, o significado destes é construído diferentemente, ou 

seja, é próprio do contexto sócio-cultural de cada sociedade (Tocchetto; 1996: 27). Há 

apesar disto uma unidade cultural bem evidenciada entre os vestígios materiais das três 

parcelas Guarani (Amazônica, Litoral e Meridional) analisado pelos arqueólogos, tornando 

difícil a separação de suas histórias (Vietta apud Tocchetto; 1996: 35). 

Sérgio Baptista da Silva em seu trabalho intitulado Iconografia e ecologia simbólica: 

retratando o cosmos Guarani buscou a partir da análise de motivos da cestaria e da 

cerâmica guarani (Mbyá, Nhandeva e Kaiowá) estabelecer uma interface entre a 

arqueologia e a etnologia destas sociedades com a cultura Guarani da Tradição Polícroma 

da Amazônia. Para Sérgio Baptista da Silva (2010: 117): 

Estas manifestações estéticas indígenas são sistemas de representação 
que procuram explicar como a sociedade pensa a si própria e o mundo que 
a rodeia. Nesse sentido, são encaradas como um código visual de 
comunicação, extrapolando uma análise estilística e/ou descritiva, para 
desvelar seus conteúdos semânticos. 
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Schaan (1996: 06) não vê possibilidades de se explicar e compreender a arte 

indígena a partir das teorias científicas que estão ao seu alcance. No máximo, a analogia 

etnográfica seria a melhor das hipóteses para compreender e interpretá-la. Oliveira (2008: 

120) afirma que não há mais condições de compreender os significados reais da iconografia 

indígena. No entanto isso não exclui os questionamentos em relação à importância da 

cerâmica e da pintura para os grupos indígenas. Schaan (1996: 08) também coloca a 

cerâmica como um veículo importante para a compreensão de tais sociedades, pois por 

meio dela pode se inferir dados ligados ao comportamento cultural e social destes grupos. 

 A arte indígena é criada e perpetuada não apenas com o interesse e o objetivo de 

comunicar e ensinar os mitos, as crenças e a cosmologia de um grupo. Exemplos 

etnográficos mostram que a arte e a decoração podem dar às sociedades indígenas a 

diferenciação e a comparação com os outros, garantindo o distanciamento e os atributos 

necessários para se sentirem humanos (Schaan; 1996: 24) e manterem a sua integridade e 

identidade como um grupo que não faz parte do grupo dos seres sobrenaturais, dos seres 

animados e inanimados, dos que não são indígenas e dos outros indígenas (Schaan; 1996: 

29).  

Com os vários trabalhos antropológicos feitos (Boas, Mauss, Lévi-Strauss, Turner e 

Geertz) é de conhecimento que nas sociedades consideradas pré-industriais a arte tem a 

função mais de significar do que de representar. A arte viabiliza uma comunicação 

comportando todo um sistema de signos compartilhados pelo grupo (Vidal & Silva; 1992: 

281). 

 Quanto à interpretação dos gráficos e símbolos, para Panofsky os valores simbólicos 

“muitas vezes são desconhecidos pelo próprio artista e podem até diferir enfaticamente do 

que ele conscientemente tentou expressar” (Ribeiro; 1986: 53). Segundo Panofsky 

iconografia é a descrição e classificação de imagens, enquanto iconologia é um “método de 

interpretação que advém mais da síntese do que da análise”. 

 Segundo Berta Ribeiro (1986: 13): 

Esses conceitos podem ser transpostos aos estudos de arte indígena, uma 
vez que, num e noutro caso, formas veiculam significados. No contexto 
tribal, entretanto, mais que em qualquer outro, a arte funciona como um 
sistema de comunicação. Nela é retratada, metaforicamente, a verdade das 
percepções do artífice. Disso emana a força, a autenticidade e o valor da 
estética tribal. 

 

 Segundo Ribeiro os padrões decorativos ou símbolos possuem diversos níveis de 

significado. De um ponto de vista analítico temos 1) o nível da descrição da representação 
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de animais ou elementos anatômicos humanos; 2) o nível de significação ou nível de 

conteúdos semânticos culturais quando os desenhos são identificados como que fazendo 

parte do universo mitológico e cosmológico da sociedade em questão; 3) o nível das 

relações sociais que diz respeito ao uso de tais objetos que veiculam idéias em contextos 

específicos (Ribeiro; 1986: p. 76-77). 

 Victor Turner desenvolveu o seguinte esquema na análise e na interpretação de 

significados: 1) a exegese do significado conseguida por meio de informação obtida com os 

nativos; 2) o significado operacional observando o uso e a reação das pessoas perante os 

símbolos; 3) o significado posicional decorrente da posição do símbolo em relação aos 

outros símbolos (Vidal & Silva; 1992: 283). 

 Para Lévi-Strauss a abordagem estruturalista “é a busca de invariantes ou de 

elementos invariantes entre diferenças superficiais” (Lévi-Strauss; 1978: 15-16). E para 

conhecer os significados é necessário conhecer a ordem (estrutura) (Lévi-Strauss; 1978: 

20), pois: 

Falar de regras e falar de significados é falar da mesma coisa; e, se 
olharmos para todas as realizações da humanidade, seguindo os registos 
[sic] disponíveis em todo o mundo, verificaremos que o denominador 
comum é sempre a introdução de alguma espécie de ordem. (Lévi-Strauss; 
1978: 21) 

 

Van Velthem afirma que nas sociedades indígenas existe uma preferência pelas 

representações metonímicas ao invés da naturalista. Entre os Wayana não há uma busca 

pela representação perfeita e realista, mas representações de características cruciais (Van 

Velthem; 1992: 285). Entre os Wayana a decoração da pele ordena o universo permitindo a 

reintrodução da natureza e do sobrenatural na sociedade (Vidal & Silva; 1992: 287). Os 

Asurini do Xingu utilizam a geometrização infinita na arte gráfica misturando diversos 

domínios cósmicos (Vidal; 1992: 285). 

  

 

3.2. Métodos de análise iconográfica em cerâmica arqueológica 

 
 
  Em sua dissertação A Linguagem Iconográfica da Cerâmica Marajoara (1996) 

Denise Pahl Schaan analisou a coleção de vasilhames cerâmicos marajoaras doados pela 

família de Tom Wildi ao Museu Emílio Goeldi. De acordo com Schaan (1996: 10) a 

reprodução gráfica dos desenhos permitiu uma melhor observação, permitindo-lhe 
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reconstituir a maneira como os motivos gráficos foram feitos originalmente, ressaltando a 

primazia, a continuidade, de traços, a ligação entre forma e decoração, o nível de dificuldade 

das técnicas e os relevos. Para a análise dos motivos decorativos nos utensílios fotos e 

desenhos foram ordenados em pranchas segundo a semelhança com os motivos, 

independente da forma para facilitar a comparação, exceção feita às urnas funerárias 

(Schaan; 1996: 113). Com o exame dos motivos foi possível identificar e isolar 

representações icônicas. O estudo das representações antropozoomórficas contou com a 

participação de biólogos para identificar as espécies animais lançando bases para futuros 

estudos acerca da mitologia da sociedade marajoara (Schaan; 1996: 12). 

 Schmidt e outros (2008) analisaram a cerâmica guarani do noroeste e do litoral norte 

do Rio Grande do Sul buscando encontrar correlações entre a variação gráfica e decorativa 

dos vasilhames e as suas funções e utilidades. O objetivo do estudo dessas vasilhas era 

mais formular uma perspectiva contextual e levantar hipóteses sobre o papel que estas 

poderiam desempenhar num contexto sócio-político apontando semelhanças e diferenças 

na forma utilitária do que compreender o significado dos motivos (Schmidt et al; 2008: 13). O 

material arqueológico estudado foram sete vasilhas com alto grau de preservação e 

integridade: dois cambuchi, dois cambuchicaguabá e três tembiru de quatro sítios 

arqueológicos diferentes (RS-LN-47, RS-LN-35, RS-VZ-41 e RS-VZ-3) e para complementar 

a análise foi utilizada a coleção de fragmentos pintados do sítio RS-LN-35. Os motivos 

gráficos foram registrados através das técnicas de fotografia com máquina fotográfica digital 

com definição de 7.1 mega pixels, decalques e reconstrução de formas funcionais para a 

coleção de fragmentos do sítio RS-LN-35, baseado na metodologia proposta por Brochado 

(1990; 1994) (Schmidt et al; 2008: 14). Os grafismos dos fragmentos foram registrados por 

meio de decalques com película plástica e depois escaneados e digitalizados no programa 

corel draw. Os grafismos das peças inteiras foram registrados por meio de decalque com 

vários recortes do plástico transparente numerados. Após os decalques terem sido feitos, 

foram eles fotografados sobre as peças para compreender a sua disposição original. A partir 

de um ponto de referência existente no interior dos vasilhames (o número de tombo) as 

fotografias foram ordenadas. Duas linhas imaginárias foram criadas, uma dividia o 

vasilhame a partir do seu número de tombo (o ponto de referência) e outra a dividia na 

transversal, estabelecendo assim quatro pontos fixos para cada vasilhame (Schmidt et al; 

2008: 15). 

 Os cambuchicaguaba foram representados diretamente por meio de fotografias 

digitalizadas por apresentarem uma visibilidade clara de seus grafismos. Mas também por 

meio de fotografias foi possível conseguir imagem dos grafismos de forma plana e contínua. 

Vinte (20) fotografias foram realizadas, recortando e montando os segmentos centrais de 
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cada fotografia de forma ordenada garantindo assim a visão panorâmica da peça. A partir 

dos grafismos digitalizados dos cambuchicaguaba foram feitos os decalques no programa 

corel draw. Acontecem deformações quando figuras tridimensionais são representadas de 

forma bidimensional. Por isso, devido à curvatura dos cambuchi, os extremos laterais de 

cada fotografia ficaram deformados em suas perspectivas originais (Schmidt; 2008: 15-16). 

 Na análise feita por Cristiana Barreto dos motivos gráficos de vasilhames, em 

especial urnas funerárias, do Instituto Cultural Banco Santos (ICBS), que estão atualmente 

sobre a proteção do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP (MAE) surgiu a tese Meios 

Místicos de Reprodução Social: Arte e estilo na cerâmica funerária da Amazônia antiga 

(2008). Nesta tese o objetivo de Barreto foi analisar o estilo e os motivos decorativos dos 

objetos rituais funerários enquanto mediadores e transformadores das relações sociais 

utilizando-se de dados etnográficos, tais como a experiência da morte entre os bororos, a 

técnica da fabricação da cerâmica zoomorfa waujá e outros. A autora utilizou-se do método 

tipológico concordando com Schaan (1996) sobre a forma de separar as peças cerâmicas. 

Para peças sem contexto arqueológico como a coleção do ICBS era coerente separá-las em 

cerâmica cerimonial e cerâmica utilitária (2008: 130). Os atributos observados foram 

dimensão, forma/contorno do vasilhame, acabamento da superfície, motivos decorativos e 

representações figurativas (2008: 132).    

Nosso trabalho foi orientado teoricamente pelos conceitos iconográficos de Panofsky 

(1986) utilizando a iconografia e sua interpretação apenas a partir do ponto de vista 

primário/natural (forma) e secundário/convencional (posição, sobreposição e contexto). Os 

grafismos foram classificados como unidade decorativa (ou motivo), padrão decorativo e 

campo. Para a análise dos grafismos o termo motivo decorativo foi dividido em motivos 

geometrizantes e motivos naturalistas. Os naturalistas seriam os motivos antropomorfos, 

zoomorfos e fitomorfos. Enquanto que os geometrizantes seriam os motivos de figuras 

geométricas e lineares mesmo que não o fossem assim para os grupos indígenas (Schaan; 

1996: 113). 

Para a descrição das unidades decorativas (motivos) e padrões decorativos foram 

utilizados os termos antropomórfico e zoomórfico quando se tratou de figuras icônicas 

(naturalistas). Se os motivos foram lineares de caráter geométrico, foram usados os termos 

linhas curvas ou sinuosas e linhas retas. Em figuras geometrizantes foram utilizados os 

termos triângulo, losango, espiral, escalonado, voluta, labirinto, figura em “T” e outros. 

Para a descrição dos grafismos (a iconografia) nos vasilhames da Subtradição 

Jatuarana de cada um dos cinco sítios do Alto rio Madeira. Neste trabalho foram utilizados 



31 
 

os termos linha, motivo (unidade decorativa), padrão decorativo, faixa (banda) e campo. 

Seguem alguns conceitos: 

Linha: traço contínuo ou descontínuo, reto ou sinuoso de cuja combinação de seus 

efeitos e posições define-se um motivo (La Salvia & Brochado; 1989: 100). 

Campo: uma área definida por duas faixas que compõem o espaço para os motivos 

(unidades decorativas) e os padrões decorativos. 

Motivos: são os desenhos formados pelas linhas e seu posicionamento na superfície 

da vasilha dentro dos campos, que será uma área definidada por duas faixas (La Salvia & 

Brochado; 1989: 100).  

Faixa: listra de largura variável pintada no sentido longitudinal com a finalidade de 

definir elementos ou demarcar campos para a aplicação dos motivos. A faixa deve ser 

considerada como um elemento delimitador ou de acabamento e nunca de formador do 

motivo, como a linha (La Salvia & Brochado; 1989: 100). 

Padrão decorativo: ‘associação de elementos que formam um conjunto suscetível de 

repetir-se’. Consideramos unidade decorativa qualquer um dos elementos unitários que 

compõem o padrão’ (Scatamachia; 1991: 91). 

Com relação às técnicas empregadas, foram feitas fotografias digitalizadas e 

desenhos gráficos no programa corel draw quando se tratou de fragmentos e pedaços de 

vasilhas. Em vasilhas que mantinham a integridade da sua forma e possuíam motivos 

gráficos não tão visíveis por meio de fotografias foram feitos decalques por meio de 

películas plásticas, que foram depois escaneadas e desenhadas por meio do programa corel 

draw. Os padrões decorativos foram analisados e as unidades decorativas foram isoladas. 

 

 

3.3. Amostras analisadas 

 
 

Para esta pesquisa foram selecionados vasilhas ou fragmentos cerâmicos de alguns 

sítios arqueológicos do Alto rio Madeira, abordados na tese de Zuse (2014), e definidas por 

esta autora como pertencentes à Tradição Polícroma da Amazônia.  

Foram selecionados vasilhames ou partes destes com potencial para a análise 

descritiva de seus atributos iconográficos e decorativos (com incisões, excisões, apliques e 

pintura). Foram analisados materiais arqueológicos dos sítios ilha de Santo Antônio, sítio 

Morro dos Macacos I, sítio Coração, sítio Brejo e sítio Boa Vista. 
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Além disso, foram utilizadas imagens de cerâmicas de outros sítios do Alto rio 

Madeira para fins comparativos, e devido à dificuldade de acesso ou por não estarem 

acessíveis no momento da pesquisa. Trata-se de fotografias de materiais dos sítios Teotônio 

e Mineiro, localizados próximos à cachoeira do Teotônio, e imagens de materiais de sítios 

escavados na área da abrangência da UHE Jirau (acima da cachoeira Caldeirão do Inferno) 

publicada por Moutinho e Robhran-Gonzalez (2010). 
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Mapa 2: Sítios arqueológicos no rio Madeira. Fonte: Google Earth - por Juliana R. Santi
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3.3.1.  Sítio Ilha de Santo Antônio 

 

O sítio Ilha de Santo Antônio localizava-se na antiga ilha do presídio do Território 

Federal de Rondônia. A cachoeira do Santo Antônio separava a ilha da margem esquerda 

do rio Madeira e um pequeno braço do rio separava a ilha da margem direita, mas nos 

períodos de estiagem podiam ser transposto a pé (Zuse; 2014). Do sítio Ilha de Santo 

Antônio foram analisadas duas vasilhas, denominadas R1 e R3, ambas analisadas por Zuse 

(2014). As cerâmicas se concentraram na porção noroeste da ilha numa área onde havia 

maior concentração de terra preta.  

A vasilha R1 foi localizada numa profundidade de 40 a 90 cm enterrada parcialmente 

no latossolo. A vasilha possui 63 cm de altura e 61 cm de diâmetro; possível base modelada 

e uso da técnica acordelada no corpo; espessura da base de 2 cm;  superfície polida com 

presença de barbotina; pintura vermelha e branca em dois campos na face externa, tendo 

motivos complexos no bojo inferior e no pescoço; presença de perfurações aos pares em 

dois lados da vasilha (vinte furos de um lado e vinte e dois furos de outro), que indicam 

amarrações para contínua utilização; furo de 26 mm (face interna) e 21 mm (face externa) 

na base; desgaste de fermentação na face interna. No interior dessa vasilha foram 

encontrados dois adornos, entre eles um pingente. A vasilha R1 foi restaurada em 2011 pela 

Dra. Silvia Cunha Lima. 

Segundo Zuse (2014) o Recipiente 3 é composto por fragmentos de base, parede e 

bojo; sua espessura na base varia em 1,2 cm e no bojo em 1 cm; presença de furo de 1 

centímetro de diâmetro na base. Apresenta um furo de 1cm de diâmetro na base. Esta 

vasilha estava parcialmente enterrada em latossolo amarelo (Zuse; 2014). 
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Figura 1 – Prancha das vasilhas do sítio Ilha de Santo Antônio. Foto: acervo Scientia Consultoria. 

 

 

3.3.2. Vasilha do Sítio Brejo 

 

A localização do sítio Brejo ficava à margem direita do rio Madeira e de frente a Ilha 

de Santo Antônio numa área considerada planície de inundação. No sítio Brejo foram 

analisados os fragmentos de uma vasilha denominada R2. Foram identificados (Zuse; 2014) 

no Sítio Brejo fragmentos que remontam a três vasilhas (R1, R2 e R3). R1 estava 

emborcado centro do R3, e os fragmentos do R2 estavam ao redor com a sua feição de 

enterramento muito próxima.  
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Os fragmentos que compõe o R2 (Zuse; 2014) remontam parcialmente a base de 

uma vasilha com barbotina em ambas as faces; na face externa possui pintura associada a 

incisões. Possui pintura vermelha e branca, incisões foram aplicadas sobre pigmento 

branco; apresentam motivos complexos destacando-se os escalonados; furo de 5 cm de 

diâmetro na base. Provavelmente trata-se de um contexto de enterramentos. A vasilha R3 é 

composta (Zuse; 2014) por 63 fragmentos que remontam a base. A vasilha R2 do Brejo é 

muito semelhante às vasilhas R1, R2 e R3 do sítio Ilha de Santo Antônio. A vasilha R1 

apresenta pintura com linhas muito finas diretamente sobre a superfície. 

 

 

Figura 2 – Prancha de fragmentos da vasilha R2 do sítio Brejo. Fotos: Odair J. P. Vassoler 
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3.3.3. Vasilhas do Sítio Boa Vista 

 

Sítio localizado entre as cachoeiras do Santo Antônio e Teotônio à margem direita do 

rio Madeira. Limita-se a oeste com o igarapé do Rumão e a leste por um topo de alta 

vertente (Zuse; 2014). 

Foi identificada pintura em fragmentos de cinco vasilhas do sítio Boa Vista, sendo 

que em uma delas ocorre incisões sobre a pintura branca e na outra inciso e molelado/ou 

aplicado. A vasilha 1 (28 fragmentos) possui borda com 21 cm de diâmetro de abertura e 8 

cm de altura. Apresenta base convexa-côncava com 11 cm de diâmetro; a espessura varia 

entre 6 e 11 mm, sendo mais espessa na base (Zuse, 2014). 

... Polida em ambas as faces, e na face externa apresenta pintura, apliques 
(ou modelados) e incisões. Na parte superior (acima da carena) apresenta 
pintura preta e branca associada a incisões: uma faixa preta foi pintada 
acima da carena, e uma faixa larga branca até o lábio sobre a qual foram 
feitas incisões com motivos complexos, bem finos. A parte inferior (abaixo 
da carena) foi decorada com apliques, posteriormente pintada de branco, e 
neste pigmento foram feitas as incisões finas em algumas partes. Parte do 
aplique se desprendeu da peça, restando seu negativo, porém a parte 
conservada permite visualizar um motivo complexo. (Zuse; 2014)  

 

A vasilha 2 (24 fragmentos) (Zuse; 2014) é polida em ambas as faces. A espessura 

varia entre 6 e 10 mm. Quanto ao tratamento plástico: 

Possui pintura branca e preta em ambas as faces, na borda e nos 
fragmentos de parede. A pintura branca é mais espessa e compõem os 
motivos geométricos, e a preta, cuja camada é fina, compõe o fundo, 
estando sob a pintura branca em algumas partes. As faixas brancas que 
compõe os motivos geométricos variam em largura entre 10 e 17 mm, 
sendo mais finas na borda, em ambas as faces, e mais grossas na parede. 
(Zuse; 2014) 

 

Em oito fragmentos de uma mesma vasilha (Zuse; 2014): 

Ocorre pintura preta e branca na face externa, enquanto a face interna 
encontra-se bastante desgastada possivelmente pelo uso para fermentação 
de bebidas. Nestes fragmentos a pintura preta, bastante desgastada e fina, 
forma motivos geométricos largos, e na pintura branca foram feitas incisões 
finas com motivos complexos. 
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Figura 3 – Prancha de fragmentos de vasilhas do sítio Boa Vista. Fotos: Odair J. P. Vassoler 
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3.3.4.  Vasilhas do Sítio Morro dos Macacos I 

 

O sítio Morro dos Macacos I foi definido como um sítio parcialmente implantado em 

terraço e parcialmente em planície de inundação e localizado de frente à ilha Grande. As 

vasilhas analisadas foram retiradas por moradores ao remover uma casa na parte mais 

baixa do terreno. De acordo com informações dos moradores uma das vasilhas servia de 

tampa e havia fragmentos ósseos em uma delas. O sítio não apresentou terra preta 

antropogênica (Zuse; 2014). 

Do sítio Morro dos Macacos I foram analisadas três vasilhas denominadas por Zuse 

(2014) como vasilha 1, vasilha 2 e vasilha 3. No Sítio Morro dos Macacos I (Zuse; 2014) 

foram remontadas de forma parcial cinco vasilhas que foram encontradas por moradores da 

região. A vasilha 1, remontada a partir de 123 fragmentos, possui pescoço de forma aberta, 

com 27 cm de altura e 31 cm de diâmetro, com 10mm de espessura no corpo e 16 mm na 

base; sua base é convexa côncava. Segundo Zuse (2014): 

Na face externa apresenta pintura preta e branca: os motivos complexos 
pintados com uma camada espessa de pigmento branco não sobrepõe a 
pintura preta, cuja camada é bastante fina. A pintura ocorre em dois 
campos, um no bojo e outro no pescoço, e os motivos são diferentes nos 
dois campos apesar de apresentarem semelhanças em relação a largura e 
presença de escalonado nos ângulos. Na face interna ocorre uma mancha 
escura brilhosa na base. 

 

A vasilha 2 possui a base convexa côncava, com pescoço e carena. Sua altura é de 

17 cm de, 18 cm de diâmetro de abertura e 10 mm de espessura.   

Apresenta pintura preta e branca na face externa, em dois campos: abaixo 
da carena ocorrem duas faixas brancas e entre elas pigmento preto, um não 
sobrepondo o outro. Acima da carena ocorre também pintura branca e 
preta, entretanto devido ao desgaste não fica clara a delimitação dos 
espaços de ambas, mas aparentemente a branca sobrepõe a preta. 
Ocorrem seis motivos grandes pintados em branco, delimitados pela pintura 
preta, três próximos a carena e três próximos a borda, intercalados entre si. 
Sobre o pigmento branco ocorrem incisões com motivos complexos. (Zuse; 
2014) 

 

A vasilha 3 (Zuse; 2014) é formada por 33 fragmentos; possui 6 cm de altura, com 18 

cm de diâmetro de abertura e espessura variando entre 12 mm (base) e 6 mm (borda). Sua  

borda é direta inclinada externamente e sua base é convexa côncava. A barbotina ocorre na 

superfície interna.  

Na face externa ocorre pintura branca e preta diretamente sobre a 
superfície da vasilha, que aparentemente não se sobrepõem. Os motivos 
são largos e de difícil visualização devido ao desgaste. Tudo indica que esta 
seja a tampa da vasilha 2. (Zuse; 2014) 
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Figura 4 – Prancha de vasilhas e fragmentos do sítio Morro dos Macacos I. Fotos: Odair J. P. 
Vassoler (vasilhas 1 e 2); acervo Scientia Consultoria (vasilha 3). 
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3.3.5.  Vasilhas do Sítio Coração 

 

O sítio Coração está localizado à margem esquerda à jusante da Cachoeira de 

Morrinhos. Sítio sem presença de terra preta antropogênica. Foram analisadas as vasilhas 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e os conjuntos B e C. A remontagem e a análise dos fragmentos 

coletados no sítio Coração permitiram verificar que se trata ao menos de 10 vasilhas 

cerâmicas, cinco tigelas ou tampas e cinco vasilhas maiores. Todas as vasilhas analisadas 

possuem pasta com caraipé. 

Segundo Zuse (2014): 

A vasilha 1 é constituída por nove fragmentos de borda de tigela (ou tampa), com 

ambas as superfícies polidas. A pintura vermelha foi aplicada na face externa em linhas 

finas vermelhas sobre engobo branco; os motivos são de difícil identificação devido ao 

desgaste da peça; possui esta peça 18 cm de diâmetro de abertura e 8 mm de espessura. 

Os fragmentos de parede possivelmente são da mesma vasilha, porém não remontaram. 

A vasilha 2 é constituída por quinze fragmentos de borda de tigela (ou tampa), que 

remontaram em três partes. A pintura vermelha foi aplicada na face externa em motivo 

complexo sobre uma espessa camada de engobo branco, com motivos complexos. A borda 

possui 22 cm de diâmetro; a parede possui 7 mm (parede) e a borda 9 mm. Fragmentos de 

parede podem ser da mesma vasilha, porém não remontaram. 

A vasilha 3 é constituída por onze fragmentos de borda de tigela (ou tampa) que 

remontaram em duas partes. Ambas as superfícies são polidas e a pintura vermelha foi 

aplicada na face externa em traços finos sobre uma camada espessa de engobo branco. Os 

motivos não foram identificados devido ao desgaste e à fragmentação. A borda possui 24 

cm de diâmetro e espessura de 8mm. Fragmentos de parede podem ser da mesma vasilha, 

porém não remontaram. 

A vasilha 4 é constituída por 14 fragmentos de borda e 12 fragmentos de parede que 

remontaram boa parte de uma de tigela (ou tampa); possui o lábio pintado de vermelho e na 

face externa ocorre uma camada espessa de engobo branco sobre o qual foi aplicada 

pintura vermelha em traços finos e motivo complexo, além de vestígios de pigmentação 

preta associada. A borda possui 20 cm de diâmetro de abertura e espessura variando entre 

7 mm próximo ao lábio e 10 mm na parede. Outros fragmentos de parede podem ser da 

mesma vasilha, porém não remontaram. 
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 A vasilha 5 é constituída por 13 fragmentos de borda e 19 fragmentos de parede que 

remontaram boa parte de uma de tigela (ou tampa); ambas as superfícies são polidas; 

pintura vermelha no lábio e vermelha e preta em motivos complexos na face externa, 

aplicada sobre engobo branco. A borda possui 16 cm de diâmetro de abertura e espessura 

variando entre 7 mm próximo ao lábio e 5 mm na parede. Fragmentos de parede podem ser 

da mesma vasilha, porém não remontaram. 

A vasilha 6 é composta por fragmentos de borda, parede e base; polimento em 

ambas as faces; pintura vermelha na base; na face externa apresenta pintura vermelha 

sobre engobo branco, com motivos complexos. O lábio é pintado de vermelho. Possui borda 

com 18 cm de diâmetro abertura e 15 cm de altura. A espessura varia entre 6 mm na borda, 

9 mm no corpo e 10 mm na base. 

 A vasilha 7 é constituída por 4 partes remontadas, sendo duas borda (18 fragmentos 

e 2 fragmentos) e duas partes constituídas pela base e carena (uma com 19 fragmentos e a 

outra com 13 fragmentos); polimento em ambas as faces; na face externa, é pintada de 

vermelho na parte inferior (base até a carena), e na parte superior, apresenta pintura 

vermelha e preta em traços finos sobre engobo branco, com motivos complexos. O lábio é 

pintado de vermelho. A borda possui 21 cm de diâmetro de abertura. A espessura varia 

entre 8 mm na borda e 11 mm no corpo. 

A vasilha 8 foi denominada como uma borda constituída por 19 fragmentos; 

polimento em ambas as faces. O lábio é pintado de vermelho, e na face externa apresenta 

pintura vermelha em traços finos sobre engobo branco. Borda com 18 cm de diâmetro de 

abertura e 8 mm de espessura. 

 A vasilha 9 é constituída por fragmentos de borda e pescoço, sendo que 10 deles 

remontam uma parte maior; polimento em ambas as faces. Possui pintura vermelha no 

lábio, e pintura em traços vermelhos e pretos sobre engobo branco na face externa, motivos 

complexos. Borda com 22 cm de diâmetro de abertura e espessura variando entre 11 mm 

na borda e 8 mm no corpo. 

A vasilha 10 é constituída por fragmentos de borda e pescoço. O lábio e o suporte de 

tampa são pintados de vermelho, e abaixo possui pintura vermelha sobre engobo branco, 

com motivos complexos. A borda possui 13 cm de diâmetro de abertura. A espessura da 

vasilha é de 5mm. 

Os fragmentos de vasilhas que não remontaram às vasilhas anteriores mas que 

possivelmente pertencem a elas, foram denominados de conjuntos A, B. C e D. 
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 O conjunto A é constituído por onze fragmentos de borda de tigela, que 

possivelmente pertencem a vasilha 3, por apresentarem as mesmas características de 

pasta, acabamentos de superfície, queima, forma e diâmetro de abertura. 

O conjunto B é formado por três partes de carena remontadas, com parte da base e 

do corpo da vasilha. A pasta possui os mesmos elementos das demais.  Possui alisamento 

fino na face externa e polimento na face interna. Apresenta pintura vermelha na parte 

inferior e pintura vermelha e preta sobre engobo branco na parte superior. A espessura varia 

entre 7 e 10 mm. Esse conjunto pode pertencer às vasilhas 9 e 10. 

O conjunto C é composto por 59 fragmentos que remontaram a base, bojo e pescoço 

de uma vasilha de contorno complexo; superfície interna polida e externa pintada. No centro 

da base foi pintado um círculo vermelho, e na parte contígua, foram pintadas linhas finas 

paralelas em vermelho sobre engobo branco. No bojo também foi aplicada pintura vermelha 

em motivos complexos sobre engobo branco, cujo campo é delimitado por duas faixas 

vermelhas. A vasilha possui espessura variando entre 12 mm na base e 8 mm nas demais 

partes. Possivelmente este conjunto possa ser associado à vasilha 8. 

 O conjunto D é composto por um pescoço, com polimento em ambas as faces e 

pintura vermelha sobre engobo branco na face externa. Apresenta espessura variando entre 

8 e 9 mm. Pode estar associado à vasilha 7. 

Apesar do comprometimento do contexto, possivelmente trata-se de um contexto 

simbólico, possivelmente funerário, com presença de cinco urnas e suas respectivas cinco 

tampas. Contextos semelhantes foram identificados no sítio Morro dos Macacos I, assim 

como na área de intervenção da UHE Jirau (Moutinho e Robhran-Gonzalez; 2010 apud 

Zuse; 2014). 
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Figura 5 – Prancha de vasilhas e fragmentos do sítio Coração. Fotos: acervo Scientia Consultoria. 
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Figura 6 – Prancha de vasilhas e fragmentos do sítio Coração. Fotos: acervo Scientia Consultoria. 
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3.3.6. Vasilhas e artefatos cerâmicos do Sítio Teotônio, Sítio do 

Mineiro e Sítio de Jirau 

 

Para efeito de uma análise comparativa, utilizamos imagens de materiais de outros 

sítios do rio Madeira, aos quais não tivemos acesso. Trata-se de fotografias de uma peça do 

sítio Mineiro cedida pela Scientia Consultoria Científica; de uma peça do sítio Teotônio 

fotografada por Carlos Zimpel; e da imagem de uma vasilha da área da usina de Jirau, 

publicada no livro Memórias de Rondônia (Moutinho & Robrahn-Gonzalez; 2010). Pelas 

características observadas nas fotos das vasilhas da área da usina de Jirau, consideramos 

como pertencentes à Tradição Polícroma da Amazônia, apesar de tal menção não ter sido 

feita pelos autores e não termos o acesso para uma análise tecnológica das peças. 

O sítio Mineiro se localiza abaixo do sítio Santa Paula, sítio contíguo à cachoeira do 

Teotônio à esquerda do rio Madeira. A figura em pedestal com a estatueta de uma serpente 

bicéfala foi entregue pelos moradores da localidade aos funcionários da empresa Scientia e 

Consultoria. Estava unida em dois pontos fragmentado com cola a base de resina. O sítio 

Teotônio está localizado à margem direita do rio Madeira contíguo à cachoeira do Teotônio.  
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Figura 7 – Prancha dos sítios da UHE Jirau, Teotônio e Mineiro. Acima vasilha da área da usina de 
Jirau (Fonte: Moutinho & Robrahn-Gonzalez, 2010); no meio estatueta do sítio Mineiro (foto: Scientia 
Consultoria Científica, 2012); e abaixo fragmentos de vasilha escavada no sítio Teotônio (foto: Carlos 
Zimpel). 
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4. ANÁLISE DOS MOTIVOS ICONOGRÁFICOS 

 

De tí nací y a tí vuelvo, 
arcilla, vaso de barro. 

Con mi muerte yazgo en tí, 
en tu polvo enamorado. 

(Vasija de barro – Gonzalo Benítes e Luis Alberto Valencia) 

 

 Neste capítulo apresentamos a análise das cerâmicas dos cinco sítios arqueológicos. 

 

4.1. Vasilhas do Sítio Ilha de Santo Antônio 

 

Análise iconográfica da Vasilha R1: 

A vasilha R1 é uma possível urna funerária, com pintura na face externa. A pintura foi 

aplicada em dois campos: o campo 1 da borda até o limite final do pescoço e o campo 2 no 

bojo e base. Os dois campos são separados por uma faixa. A pintura foi feita com as cores 

brancas e vermelhas, sendo mais a camada de pigmento vermelho mais fina e o pigmento 

branco mais espesso, sobrepondo o vermelho em algumas partes. 

Motivos (unidades decorativas): no campo 1 ocorrem oito (08) motivos em forma de 

espirais circulares (volutas) que surgem tanto da borda quando do limite do pescoço e 

sempre possuem um traço escalonado em sua parte interna, na cor branca. Outro motivo é 

composto por quatro (04) quadrados com as extremidades arredondadas e com uma figura 

em forma de elipse no centro de cada um na cor branca, porém no seu interior é possível 

observar um motivo cruciforme com escalonados em seus quatro ângulos, em vermelho. O 

campo 2 é formado por figuras quadrangulares com escalonados, espirais com escalonados 

e faixas verticais quebradas em ângulos retos de onde surgem as espirais. 

Padrão decorativo: No campo 1 repetem-se os motivos quadrangulares com elipses 

no centro associados às volutas com escalonados na parte interna. Uma faixa horizontal une 

as figuras quadrangulares e os espaços entre as figuras quadrangulares são ocupados por 

duas volutas com escalonados que surgem da faixa superior e inferior respectivamente. No 

campo 2 as volutas com escalonados se ligam em duplas a partir das faixas verticais que se 

originam da faixa superior. Num dos perfis da vasilha (perfil 1) os motivos dos dois campos 
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parecem ter sido combinados para formar um rosto humano. Dois motivos quadrados com 

as extremidades arredondadas com uma elipse em seu centro formam os dois olhos, ao 

passo que duas volutas que se originam de campos opostos dão o aspecto de supercílios e 

nariz, e uma voluta maior no campo 2 representa uma boca e uma língua. Não seria 

estranho imaginar tal combinação já que são conhecidas outras urnas funerárias 

amazônicas que combina traços e motivos para representar figuras antropomorfas.  

 

 

 

Figura 8 - Vasilha R1 - Perfil 1 

 

 

Figura 9 - Vasilha R1 - Perfil 2 

 

 

 

Figura 10 - Vasilha R1 - Perfil 3                             

 

 

Figura 11 - Vasilha R1 - Perfil 4 
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Figura 12 - Planificação parcial do campo 1 da vasilha do sítio Ilha de Santo Antônio 

 

 

 

Figura 13 - Planificação parcial do campo 2 da vasilha R1 do sítio Ilha de Santo Antônio 

 

 

Análise iconográfica da Vasilha R3: 

A vasilha R3 possui pintura vermelha e branca na face externa, e a fragmentação 

permite a análise apenas de um dos campos delimitados por duas faixas, uma na parte 

superior do bojo e uma na base, que é pintada de vermelho e possui um furo.  

Motivos (unidades decorativas): foi identificado um motivo, uma voluta com 

escalonado, feita com pigmento branco. Não foi possível evidenciar o padrão decorativo em 

função da fragmentação da vasilha. 

 

 
 

Figura 14 - Base e parede da vasilha R3 

 

 

 
 

Figura 15 - Base da vasilha R3 
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4.2. Vasilha do Sítio Brejo 

 

Os fragmentos da vasilha R2 apresentam pintura vermelha e branca na face externa, 

associada a incisões finas e profundas, aparentemente feitas após a queima. Os fragmentos 

parecem compor a base e partes próximas a ela. 

Motivos (unidades decorativas): os motivos das incisões, aplicadas sobre a pintura 

branca, são formados por linhas retas, curvas e escalonadas, às vezes associadas, porém a 

fragmentação não permitiu reconstituir os motivos inteiros e os padrões decorativos.  

  

 

 
 

  

 
 

Figura 16 - Fragmentos da vasilha R2 do sítio Brejo 

 

Na base uma faixa vermelha delimitou uma área central sem pigmentação, e no 

centro tudo indica que foi feito um furo. 
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Figura 17 - Fragmentos da base da vasilha R2 do sítio Brejo 

 

 

4.3. Vasilhas do Sítio Boa Vista 

 

Análise iconográfica da Vasilha 1: 

A vasilha 1 foi pintada nas cores branca e preta em dois campos, estando presentes 

incisões e aplique. No campo 1, delimitado pelo lábio na parte superior e pela carena na 

parte inferior, na qual foi pintada uma faixa preta que realça o seu limite, ocorre pintura 

branca sobre a qual foram feitas incisões finas em motivos complexos. No campo 2, que 

compõe a base, abaixo da carena, ocorrem apliques sobrepostos por pigmento branco e 

com incisões em algumas partes. 

Motivos (unidades decorativas): No campo 1 foram identificados motivos nas 

inicisões finas, feitas sobre o pigmento branco, sendo os seguintes: motivo em forma de 

labirinto, criado pela associação de linhas retas e curvas; motivos quadrangulares; e o 

motivo “estrela de três pontas” criado pela junção de três ângulos. No campo 2 na base foi 

identificado em alto relevo (aplique) um motivo com formato de estribo ocupando quase que 

metade da superfície da base. Foram identificadas incisões no campo 2 formando faixas 

retas e curvas e motivos labirínticos. 

 

 

 

 

Figura 18 - Vasilha 1 do sítio Boa Vista 
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Análise iconográfica da Vasilha 2: 

A vasilha 2 possui pintura em branco e preto tanto na face interna (FI) quanto na face 

externa (FE). 

Motivos: os motivos são formados por linhas largas feitas com pigmento branco, 

retas, em ângulos e curvas. Em função da fragmentação não foi possível ver o padrão 

decorativo.  

 

 

Fragmento 1 

 

 

Fragmento 2 

 

 

Fragmento 3 

 

 

Fragmento 4 

Figura 19 - Fragmentos da vasilha 1 do sítio Boa Vista. Fragmentos 1, 2 e 3 (face externa) e 
fragmento 4 (face interna). 
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Análise iconográfica dos fragmentos de uma mesma vasilha:  

Em oito fragmentos de uma mesma vasilha ocorre pintura preta e branca e incisões 

associadas, na face externa. Motivos largos pintados em preto estavam associados a áreas 

maiores pintadas em branco, onde foram feitas incisões finas.  

Motivos: Nas incisões foram identificados motivos de formato labiríntico associado a 

motivos quadrangulares. Não foi possível observar o padrão decorativo em função da 

fragmentação. 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Fragmentos do sítio Boa Vista 

 

 

4.4. Vasilhas do Sítio Morro dos Macacos I 

 

Análise iconográfica da vasilha 1: 

 A vasilha 1 possui dois campos. Sua pintura consiste de pigmentos de duas cores 

apenas: branco e preto. Devido a fragmentações a vasilha é descrita a partir de dois perfis 

(1 e 2) e de alguns fragmentos menores.  

Motivos: A vasilha 1 possui dois campos. No campo 1 em engobo branco há figuras 

em forma de “S” deitado com pequenos retângulos escalonados em sua parte interna. No 

entanto se o negativo em preto formado entre o engobo branco for destacado ele forma 

também figuras em “S” deitado ao contrário, motivos zoomórficos que lembram serpentes 

bicéfalas (com duas cabeças) terminadas em bocas e dentes escalonadas (uma estatueta 
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sobre suporte em argila de uma serpente de duas cabeças também foi localizada no sítio 

Mineiro). No campo 2 ocorrem volutas com escalonados.  

Padrão decorativo: No campo 1 os motivos de “serpentes bicéfalas” se encaixam de forma 

muito precisa. No campo 2 ocorrem motivos de espirais em forma de “S” com escalonados. 

 

 

  
 

 
 

 

Figura 21 - Vasilha 1 (perfil 1, perfil 2, base e fragmentos) do sítio Morro dos Macacos I 

   
Figura 22 - Motivo zoomórfico do sítio Morro dos 

Macacos I 

 
Figura 23 - Serpente bicéfala do sítio Mineiro 
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Figura 24 - Planificação parcial dos campos 1 e 2 da vasilha 1 do sítio Morro dos Macacos I 

 

 

Análise iconográfica da Vasilha 2: 

 A vasilha 2 possui dois campos. O campo 1 e 2 estão divididos horizontalmente por 

uma faixa em ziguezague. Na base do vasilhame temos dois círculos concêntricos pintados 

em branco. Os espaços dos campos 1 e 2 são decorados com incisões sobre engobo 

branco que lembram os motivos labirínticos.  

 Motivos: No campo 1 ocorre o motivo formado pelo entroncamento de três figuras 

angulares que criam um motivo semelhante a uma estrela de três pontas. Esse mesmo 

motivo (“estrela de três pontas”) se repete em escala maior no mesmo recipiente no 

entroncamento das faixas em preto que dividem os campos (na horizontal e na vertical) e 

que lembram losangos ou partes de um pentágono. No campo 2 um dos motivos possui 

formato de estribo; outros dois formam motivos que lembram tiaras (os motivos estão 

destacados em preto na figura 27 abaixo). 

 Padrão decorativo: As faixas que dividem os campos na vertical estão associadas a 

motivos escalonados. Estas faixas pintadas em preto se quebram em ângulos retos com 

escalonados de forma semelhante ao campo 2 da vasilha R1 do sítio Santo Antônio. Os dois 

motivos no formato de tiara estão associados a figuras retangulares menores. 
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Figura 25 - Vasilha 2 do sítio Morro dos Macacos 
I 

 
 

Figura 26 - Base da vasilha 2 do sítio Morro dos 
Macacos I 

 

 

               

 

Figura 27 - Planificação de grafismos da vasilha 2 do sítio Morro dos Macacos I 

 

 

Análise iconográfica da Vasilha 3: 

 A vasilha 3 (possivelmente a tampa da vasilha 2) é decorada em preto com faixas 

brancas, ora retas ora curvas. 

Motivos: Ocorrem faixas brancas retas e curvas sobre a pintura preta que formam 

motivos losangulares e motivos em forma de “estrela de três pontas”, os mesmos ocorridos 

na vasilha 2. 
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Padrão decorativo: o motivo “estrela de três pontas” está associado sempre a figuras 

losangulares ou pentagonais. As figuras geométricas parecem se combinar para chegar ao 

resultado deste motivo.  

 

 

Figura 28 - Vasilha 3 do sítio Morro dos Macacos I 

 
 
 

4.5. Vasilhas do Sítio Coração 

 

Análise iconográfica da Vasilha 1: 

A vasilha 1 foi pintada com pigmento branco e decorada com linhas incisas de cor 

vermelha. 

Motivos: linhas retas e curvas e um escalonado são os motivos presentes nesta 

vasilha. 

Padrão decorativo: Duas linhas retas formam uma faixa paralela logo abaixo da 

borda. 
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Figura 29 - Fragmentos da vasilha 1 do sítio Coração 

  

 

Análise iconográfica da Vasilha 2: 

A vasilha 2 foi banhada em engobo branco e decorada com linhas de cores 

vermelhas. 

Motivos: as linhas retas e curvas são os motivos presentes nesta vasilha. 

Padrão decorativo: uma linha de cor vermelha delimita um campo logo abaixo d 

aborda da vasilha. O campo abaixo dessa linha foi decorado pela combinação de linhas 

retas e curvas de cores vermelhas. 
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Figura 30 - Vasilha e fragmentos da vasilha 2 do sítio Coração 

 

 

Análise iconográfico da Vasilha 4: 

A vasilha 4 foi pintada com pigmento branco e decorada com linhas de cores 

vermelhas. 

Motivos: Linhas retas e curvas são os motivos da vasilha 4. 

Padrão decorativo: linhas retas paralelas formam uma faixa próxima à borda e linhas 

curvas se combinam e decoram a base da vasilha. 
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Figura 31 - Vasilha 4 do sítio Coração 

 

 

Análise iconográfica da Vasilha 5: 

A vasilha 5 é pintada em engobo branco é decorada com linhas e círculos de cores 

pretas. 

Motivos: os motivos são linhas retas e curvas e pequenos círculos de cores pretas. 

Padrão decorativo: linhas retas formam uma pequena faixa paralela à borda da 

vasilha e quatro pequenos círculos estão associados a linhas curvas na base da vasilha. 

 

 

 

Figura 32 - Vasilha 5 do sítio Coração 
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Análise iconográfica da Vasilha 6: 

A vasilha 6 é decorada com pintura vermelha na borda e na base e com engobo 

branco na parede.  

Motivos: Os motivos são escalonados, linhas retas, linhas curvas e labirintos.  

Padrão decorativo: uma linha reta circunda a vasilha próximo à borda. As linhas 

curvas e retas formam um labirinto intrincado por toda a parede da vasilha e em alguns 

pontos podem ser percebidos pequenos escalonados. 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Vasilha 6 e fragmentos do sítio Coração 

 

 

Análise iconográfica da Vasilha 7: 

A vasilha 7 é decorada na borda e na base com pintura vermelha e engobo branco 

na parede. 

Motivos: escalonados, linhas retas, linhas curvas e labirintos. 
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Padrão decorativo: na vasilha podem ser percebido linhas retas e curvas formando 

padrões labirínticos semelhante ao descrito na vasilha 6. 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Vasilha 7 do sítio Coração 

 

Análise iconográfica da Vasilha 8: 

A vasilha 8 tem a borda pintada de vermelho e é decorada com linhas de cores 

vermelhas. 

Motivos: linhas retas. 

Padrão decorativo: três linhas retas de cores vermelhas seguem paralelas à borda da 

vasilha, 

 

 

Figura 35 - Vasilha 8 do sítio Coração 
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Análise iconográfica da Vasilha 9: 

A vasilha 9 possui borda pintada de vermelho e é decorada na parede com linhas de 

cores vermelhas. 

Motivos: linhas retas e curvas. 

Padrão decorativo: as linhas retas e curvas formam um padrão semelhante ao 

padrão labiríntico recorrente nas outras vasilhas.  

 

Figura 36 - Vasilha 9 do sítio Coração 

 

 

Análise iconográfica da Vasilha 10: 

A vasilha 10 apresenta pintura de engobo branco na parede e pintura vermelha na 

borda com flange e na base.  

Motivos: linhas retas e linhas curvas.  

Padrão decorativo: no campo da vasilha é possível perceber a combinação e mescla 

de duas figuras, uma em forma de estribo e outra em forma de “T” entre a figura em forma 

de estribo e a próxima linha curva. A figura em forma de estribo possui traços (língua 

bifurcada e olhos) que lembram uma serpente. 
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Figura 37 - Fragmento da vasilha 10 do sítio Coração 

 

 

Análise iconográfica do Conjunto B: 

O conjunto B possui a base pintada de vermelho e a parede pintada em engobo de 

cor branca.  

Motivos: linhas retas, linhas curvas, escalonados e triângulo. 

Padrão decorativo: na parede foram identificadas figuras formadas por linhas retas e 

curvas. Duas figuras com ângulos quase retos que lembravam triângulos estavam ligadas e 

quase sobrepostas. Assim como em outras vasilhas um motivo escalonado se apresenta na 

iconografia da vasilha.   

 

Figura 38 - Vasilha do conjunto B do sítio Coração 
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Análise iconográfica do Conjunto C: 

O conjunto C foi pintado em engobo de cor branco e com linhas e faixas de cores 

vermelhas. 

Motivos: linhas retas, linhas curvas, escalonados e figuras em forma de “T”. 

Padrão decorativo: motivos em forma de “T” surgem das linhas das faixas superiores 

e inferiores do campo da vasilha e ocupam o centro de outro padrão decorativo que lembra 

cabeças com ombros que se mesclam e se combinam de tal forma que os mesmos motivos 

se repetiam de ponta cabeça. A base desse conjunto apresenta um círculo pintado em 

vermelho na base comum às cerâmicas desta subtradição. 

 

 

 

 

 
 

Figura 39 - Vasilha do conjunto C do sítio Coração 
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4.6. Análise da iconografia de peças dos sítios do Mineiro e Teotônio e 

uma vasilha da montante a partir de fotos 

 

Análise iconográfica da estatueta do sítio Mineiro: 

A estatueta é modelada em formato de S invertido, sobreposta e fixada em um 

pedestal, que pode ser uma tampa de vasilha ou um suporte para a estatueta. Na forma de 

S invertido foram feitos motivos com incisões e ponteados. Nas duas extremidades duas 

incisões retas e paralelas delimitam as cabeças e dois ponteados formam olhos. No restante 

da peça duas incisões sinuosas foram feitas nas extremidades, delimitando um campo onde 

foram feitas incisões curvas e sinuosas. A associação das das técnicas de modelagem, 

incisões e ponteados deram forma a uma anfisbena (“cobra de duas cabeças”). 

 

 

 

Figura 40 - Estatueta do sítio Mineiro 
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Análise iconográfica da vasilha do Sítio Teotônio: 

 A vasilha apresenta decoração acanalada recoberta de engobo branco. A decoração 

acanalada ocorre em dois campos principais, sendo o campo 1 delimitado por uma faixa e o 

campo 2 por uma única faixa na parte superior e duas faixas na parte inferior. 

 Motivo: linhas retas, linhas curvas, círculos, figuras em forma de serpentes. 

 Padrão decorativo: foi recorrente o motivo em excisão que representa a combinação 

de diversas serpentes, algumas isoladas, outras ligadas corporalmente formando uma faixa 

em toda a banda dos dois campos. 

 

Figura 41 - Fragmentos da vasilha do sítio Teotônio 

  

 

Análise iconográfica da vasilha da área da UHE Jirau: 

 De acordo com a imagem publicada por Moutinho e Robhran-Gonzalez (2010) esta 

vasilha possui forma simples (tigela) e pintura de cores brancas e vermelhas. Uma faixa em 

engobo branco recobre toda a vasilha bem próxima à borda. Abaixo dessa faixa branca 

forma-se um campo. 

Motivos: uma complexa combinação de vários motivos (serpentes bicéfalas, peixes, 

losangos e os entroncamentos que formam as “estrelas de três pontas”) a tal ponto que os 

caracteres de um motivo acabam por ajudar a formar o corpo de outro motivo. Os motivos 

de serpentes bicéfalas foram feitos em vermelho destacando os olhos contornados em cor 

branca. Os peixes e os losangos foram contornados em vermelho, mas preenchidos em 

branco. 
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  Padrão decorativo: associação de figuras geométricas e zoomorfas (serpentes, 

peixes e losangos).  

 

  

Figura 42 - Vasilha de sítio da UHE Jirau 

 

4.7. Os Motivos Invariáveis3 

 

 Embora sejam várias as unidades decorativas (motivos) que formam os padrões 

iconográficos nas vasilhas e artefatos do material cerâmico da região do rio Madeira foi 

buscado traçar uma análise comparativa abordando apenas os motivos invariáveis da 

subtradição Jatuarana. Os motivos invariáveis escolhidos foram a voluta dupla e simples, a 

cruz, a figura com forma de estribo, a figura “estrela de três pontas”, a figura com forma de 

‘T’, o escalonado, a serpente bicéfala, o losango, o círculo comum nas bases das vasilhas, 

as linhas paralelas retas e as linhas paralelas sinuosas. 

 

 

 

 

01  

 

Voluta dupla 

 

 

 

02 

 
 

 

 

Voluta simples 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

                                                           
3
 Invariáveis ou invariantes são considerados temas que se repetem segundo Lévi-Strauss (1978). 
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Cruz Estribo 

 

 

 

05 

 

 

Estrela de três pontas 

 

 

 

06 

 

 

‘T’ 

 

 

 

07 

 

 

Escalonado 

 

 

 

08 

 

 

Serpente bicéfala 

 

 

 

09 

 

 

Losango 

 

 

 

10 

 

 

Círculo nas bases 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Linha reta paralela 

 

 

 

 

12 

 

Linha sinuosa paralela 

Tabela 1 - Motivos invariáveis presentes nas vasilhas da Subtradição Jatuarana 

 

 

 Buscamos correlacionar os motivos e padrões decorativos idenitificados nas 

cerâmicas da subtradição Jatuarana com a iconografia de artefatos e vasilhas de outras 

fases da Tradição Polícroma Amazônica, especialmente com as da fase Guarita e da fase 

Marajoara, publicadas em Schaan (1996), Barreto (1994) e Moraes (2013).  

Na iconografia da urna Guarita da figura 43 é possível observar no primeiro campo 

(acima) um complexo de figuras de serpentes com línguas bifurcadas à mostra que se 

mesclam entre figuras posicionadas de forma semelhantes ao desenho tayngava dos Asurini 

do Xingu. No segundo campo (abaixo) temos motivos de serpentes bicéfalas sendo que 

apenas uma das cabeças mostra a língua bifurcada. Essas serpentes posicionam-se ao lado 

de uma figura com rosto antropomorfo (figura 44). Na figura 45 observa-se na iconografia 
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marajoara o motivo de serpentes em várias situações recorrentes também (serpentes em 

volutas, serpentes bicéfalas etc...) na iconografia das vasilhas da subtradição Jatuarana.  

Motivos de serpentes bicéfalas foram identificados nas vasilhas do sítio Morro dos 

Macacos I, sítio da UHE Jirau e no sítio Mineiro. E um motivo de serpente com língua 

bifurcada foi identificado na vasilha 10 do sítio Coração. Além do motivo de serpentes 

bicéfalas também é recorrente o motivo de figuras antropomorfas. 

 

Figura 43 - Urna da fase Guarita. Fonte: Claide P. Moraes (2013) 

 

 

Figura 44 - Motivo Guarita. Fonte: Claide P. Moraes (2013) 
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Figura 45 - motivos Marajoaras. Fonte: Schaan (1996) 

 

 Em duas tangas marajoaras (figura 46) foi possível isolar várias unidades decorativas 

identificadas nas cerâmicas da subtradição Jatuarana. Os motivos isolados foram o 

escalonado bem recorrente na primeira tanga e a cruz, o ‘T’ (invertido), volutas e o motivo 

“estrela de três pontas” formada pelas figuras geométricas no segundo campo. 

 

 
 

Figura 46 - Tangas Marajoaras. Fonte: Cristiana Barreto (2004) 
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 O motivo com forma de estribo não foi uma unidade decorativa identificada nas 

vasilhas da fase Guarita e Marajoara. 

 

4.8. Dados Históricos e Etnográficos   

 

  Na coletânea de mitos guarani feita por Tocchetto (1996) o símbolo da cruz nas 

vasilhas Guarani (muito presente nos cambuchis) é interpretado como sendo a “escora da 

terra” (yvy-itá), uma viga colocada no sentido leste-oeste da terra e sobre esta outra escora 

percorre a direção norte-sul (Nimuendaju apud Tocchetto; 1996: 37). 

(...) antes de criar a terra, ‘Ñanderuvuçu’ fez a ‘yvy-itá’, a escora da terra. 
Colocou uma viga no sentido leste-oeste, e outra, por cima, no sentido 
norte-sul. Pisou então sobre o ponto de cruzamento deste ‘yvyrá joaçá 
recoypý’ (cruz eterna de madeira) e encheu os quadrantes de terra (I.I.). 
(Nimuendaju apud Tocchetto; 1996: 37) 

 

Tocchetto (1996: 39) salienta que a cruz aparece nos grandes recipientes (cambuchi) 

usados para armazenar e servir bebidas alcoólicas nas festas e que depois eram utilizados 

como urnas funerárias. Desta forma os cambuchi estavam imbuídos de significado 

simbólico. 

Segundo Silva (2010: 124) o motivo cruz denominado kurusu ipará pelos guarani 

ocorre em vários suportes (proto) guarani na cerâmica arqueológica e parece corresponder 

à representação das moradas sagradas: 

Esse grafismo parece representar uma noção genuína guarani: o esteio em 
forma de cruz para sustentar a Primeira Terra do mito (Yvy Tenondé); os 
quatro deuses ligados às quatro direções cardeais; o artefato religioso 
denominado popyguá, usado pelos xamãs, em forma de duas varas de 
madeira que se cruzam e batem uma na outra. A cruz cristã, de qualquer 
forma, pode ter porencializado esta noção religiosa guarani, após sua 
apropriação e ressemantização pelos Mbyá.  

 

Entre os Shipibo-Conibo (Família lingüística Pano) grandes vasilhas utilizadas para a 

fermentação de bebidas alcoólicas e posteriormente usadas como urnas nos enterramentos 

funerários eram elaboradas com formato antropomorfo e características femininas (mulher 

em posição de parto), além de também serem as vasilhas decoradas com cruzes. Segundo 

Chocano (2008: 397) a figura feminina em posição de parto significava o renascimento do 
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morto passando para outra vida, na qual após uma longa viagem o morto chegava a uma 

porta em forma de cruz que se encontra no meio do universo:  

Entre el centro de la tierra y el cielo hay uma escalera que conecta ambos 
espacios cósmicos, em el extremo de la escalera hay uma cruz muy grande 
em da puerta del cielo y junto a ella hondea uma bandera, los muertos se 
congregam em la cruz que esta al pie de la escalera y cantam antes de 
empezar su ascenso al firmamento (no olvidemos que la iconografia 
shipibo-conibo tiene como centro uma cruz. (Chocano; 2008: 397)  

 

 Para os Shipibo-conibo as grandes vasilhas para fermentação também eram 

yacumamas (mãe-d’água), ou seja, grandes serpentes. No relato de Bismarck & Rojas 

(2004: 51) durante o festival do Ani Sheati (ritual de puberdade feminino) canções (mashás) 

eram feitas às vasilhas de fermentação (yacumama): 

En el mashá se canta a las yacumamas que yacen allí. Las yacumamas son 
las tinajas cuyos diseños se asemejan a los diseños de las verdaderas 
yacumamas. El estómago de la yacumama contiene algo, esse algo es la 
bebida. 

 

 No trabalho de pesquisa de Brabec de Mori (2009) foi coletada a seguinte canção 

Shipibo-conibo que trata da elaboração dos desenhos (kené) feitos nas vasilhas: 

De esta forma cantaban 

los que diseñaron con fragancia, 

como anaconda-colibrí hermoso. 

Diciendo así, 

ahora cantaré para vosotros. 

(....) 

En su centro una cruz, encajada 

en el lomo de la anaconda. 

Lindo para aprender, 

tendí rápidamente (esa muestra) 

con diseños elaborados hermosos. 

 

 Sérgio Baptista da Silva (2010: 123) afirma que as representações gráficas 

relacionadas às várias espécies de cobras estão muito presente na arte guarani, 

principalmente na cestaria: 
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A serpente tem papel de destaque na ecologia simbólica desse povo. 
Conforme as narrativas mitológicas, foi através de suas ações que o eixo da 
terra se firmou e o plano material, terreno, se estabeleceu. Sua perfomance 
é considerada fundamental para a sustentação da terra através de cinco 
palmeiras sagradas (pindó ovy), que espacialmente estão dispostas de 
forma a marcar os ‘quatro cantos do mundo’ ou as ‘moradas sagradas’ de 
divindades guarani, estando uma palmeira posicionada no centro. 

 

 Denise Schaan conclui que a principal representação gráfica nas vasilhas marajoaras 

era a figura da cobra, pele de cobra, ou um par de cobras. Para Schaan a serpente seria o 

ser mitológico mais importante da cosmologia marajoara. A explicação para a constante 

representação desse motivo seria a associação das cobras com a reprodução de peixes na 

mitologia amazônica, sendo assim, dentro desse sistema religioso os grupos indígenas em 

Marajó buscavam assegurar a abundância de recursos aquáticos e justificar o controle da 

elite sobre esses recursos (Schaan; 2009: 79).  

Na arte marajoara, cobras são representadas por espirais e volutas. A pele 
da cobra é representada por triângulos, ondulados e escalonados; sua 
cabeça é representada por um triângulo com dois círculos que são os olhos, 
e as escamas de seu lado ventral são representadas por linhas paralelas 
(Schaan; 2009: 79) 

 

 Em Marajó foi registrada a forma como as antigas louceiras (ceramistas) da região 

coletavam e fabricavam as suas vasilhas de barro (Penna apud Rovigatti; 2010). Em uma 

noite com lua as ceramistas vão de canoa ao barreiro (local de extração da argila). Ficam 

proibidas de participar da coleta as grávidas, menstruadas e as que tiveram contato sexual 

recente. O princípio masculino seria contrário à arte do barro. No barreiro, a primeira 

camada de barro é rejeitada. A anciã mais velha da comunidade é a “dona do barreiro”, a 

guardiã. É ela que prova o barro na boca pra ver se é bom. Assim que a anciã aprova o 

barro é retirado, mas apenas com estacas de madeira, pois outro material iria ferir a “Mãe do 

Barro”, a entidade que ali reside. Bolas de barro são coletadas e postas nos cestos. No final 

da coleta elas sentam para agradecer. Fazem uma figurinha de barro e colocam no fundo do 

poço escavado e cantam: “Mãe, te oferecemos isso para que nunca falte este barro, para 

que nunca deixes de nos dar o fruto do teu ventre”. Ao chegar à comunidade cada ceramista 

pega a sua porção de argila e em um espaço reservado próximo à sua casa fabrica a sua 

vasilha sem interferência. 

O marido não é bem-vindo nesses locais. Os filhos eventualmente são 
rejeitados também. Elas não aceitam a circulação de gente, nem gostam de 
ruídos, menos de perguntas durante o processo criativo. São extremamente 
ciumentas de sua obra. Não se pode vê-la, nem perguntar sobre ela até que 
fique pronta, semanas depois. Dizem que os homens trazem fluidos 
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perigosos para a cerâmica. Podem provocar a quebra dos frágeis vasos 
antes da queima. (Penna apud Rovigatti; 2010) 

 

Um sistema de coleta de barro muito semelhante foi registrado em Maruanun, no 

Amapá. As áreas alagadas são habitadas por um ser mítico, a Mãe do Barro, e no verão no 

período da seca essas áreas se transformam em campos, onde as oleiras vão extrair a 

argila. O barro é retirado duas vezes por ano em mutirão de mulheres, com instrumentos de 

madeira, pois instrumentos de metal secam a veia do barro (Costa; 2011: 149). Assim que 

retiram as bolas de barro, cada uma das oleiras faz uma louça e oferece à Avó do Barro, e 

então enterram tudo de volta (Andrews apud Henriques; 2011: 78-79) dizendo: 

Para a senhora fazer seu café, seu almoço, seu jantar. 
O alguidar para minha vó amassar bacaba. Fazer milagre pra nossas louças 

queimar em paz! 
Olha minha vozinha, um cachimbo, pra senhora fumar 

 
 

Enquanto as senhoras mais velhas referem-se a essa entidade como mãe do barro, 

as mulheres jovens a chamam de vozinha do barro. Uma das senhoras explica que a mãe 

do barro é uma cobra: 

Às vezes tem uma cobrinha assim. Não é todas às vezes, nós chama de 
mãe de barro (Andrews apud Henriques; 2011; 79).  

 

 

Outros relatos mitológicos semelhantes se repetem em outros grupos indígenas da 

Amazônia e América do Sul como é o caso dos Ticuna: 

Yewae é uma entidade mitológica que desperta temor e respeito entre os 
Ticuna. Ele é o dono da argila e, se alguma mulher grávida procurar essa 
matéria-prima nas margens do rio ou do igarapé, o Yewae poderá arrastá-la 
para o fundo das águas ou puní-la, fazendo seu filho nascer mole, ‘sem 
osso’, ou provocar a quebra de suas vasilhas durante a queima. O Yewae 
possui a pele toda colorida e sua morada pode ser na terra ou nas águas, 
mas também é visto no céu sob a forma de arco-íris: ‘Quando o arco-íris 
aparece é o Yewae, sua força querendo subir para o céu. Se uma criança 
passar por baixo, cria feridas na cabeça’. Quando se formam dois arco-íris, 
o menor representa Yewae e o outro o Tautchipe. Segundo os mitos, 
Tautchipe é uma cobra bem maior e mais forte que o Yewae e pode se 
transformar em gente. Em uma luta entre os dois, Tautchipe venceu o 
Yewae porque queria dominar toda a natureza e, desde então, se tornou 
também muito temido, sendo responsável por alagações e destruições em 
geral, prejudicando casas e pessoas. (Gruber; 1992: 260-261) 

 

 Entre os Waurá (Família lingüística Aruak), Kamalu Hai, também conhecida como 

Itsakumalu, é uma cobra grande que deixou os seus excrementos (barro preto) para que 

eles fabricassem panelas. Os Waurá somente conseguem imitar as antigas panelas trazidas 
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por Itsakumalu, pois a panelas verdadeiras, Yerupoho, quebraram-se todas, ficando apenas 

seus caquinhos sobre a terra. (Franchetto & Heckenberger; 2001: 202-203). 

Onde ela fez cocô é onde tem kamalu [barro]. Daquele material a gente faz 
kamalupo, hejé e makula. Este sobrou. Por isso nós fazemos panela de 
barro. Foi a cobra grande que mostrou para nós, porque ela veio em direção 
à aldeia dos waurá. As panelas vieram neste rio Batorei cantando:  

‘Kamalu Hai’ [num tom muito agudo], cantou a panelinha que fica na ponta 

do rabo. 

‘Kamalu Hai’ [num tom muito grave], respondeu panela grande que fica na 

cabeça. 

‘As panelas vão embora, estou levando elas dentro de mim, disse 
Itsakumalu’. (Franchetto & Heckenberger; 2001: 203) 

 

Os Tacana (Família lingüística Pano-Tacana), da área subandina, contam que foi a 

avó da argila que ensinou as mulheres a modelarem e fabricarem vasilhas de terra (Lévi-

Strauss; 1985: 39). Na Colômbia, os Tanimuka (Família lingüística Tucano) acreditam que 

quem instituiu a arte da cerâmica foi a mulher primordial Namatu, a Terra. As vasilhas só 

podem ser fabricadas com a sua autorização. As mulheres Tanimuka quando vão extrair 

argila dos barreiros sempre deixam um pequeno vaso e um punhado de coca como 

oferenda a Namatu (Lévi-Strauss; 1985: 39-40).  

Entre os Jurimáguas (Samuel Fritz apud Porro; 1996: 122) as mulheres afirmavam 

que através de feitiços atraíam serpentes, mães-d’águas, para copiar as marcas e figuras de 

sua pele que seriam pintadas em vasos e tecidos. 

Lévi-Strauss (1985: 37) relata que entre os indígenas da Amazônia, a Boiúna, cobra 

grande associada ao arco-íris, saiu do rio na forma de uma velha para ensinar a uma mulher 

como fabricar e decorar a cerâmica: 

Ensinou-a a aplicar o revestimento branco e pintar por cima com amarelo, 
marrom e vermelho. Antigamente, eram equívocas as relações entre as 
cobras Boiúna e os humanos. As mulheres criavam cobras-macho em 
jarros, e iam fazendo jarros cada vez maiores, à medida que as cobras 
cresciam. Depois soltavam-nas em um lago e chamavam-nas de volta de 
tempos em tempos, para imitar nos vasos os desenhos e cores de seus 
"filhos", que também eram seus amantes. Os homens, por sua vez, eram 
amantes de cobras "transformadas em mulheres de uma beleza sem par.  

 

 

 Entre os Jívaro (Shipibo-Conibo) a matéria-prima para a fabricação do ocre para a 

pintura era originária dos excrementos de uma Boiúna, cobra grande. Pedaços de blocos 

denominados por eles como “excrementos de Boiúna” (Lévi-Strauss; 1985: 37). 
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Velthem (2010: 60-61) declara que em diferentes povos amazônicos, principalmente 

entre os caribes, os mestres ou donos dos sistemas gráficos são as serpentes. A grande 

serpente Tulurupê que virava canoas e devorava os seus ocupantes, foi morta por um xamã 

Wayana. Os Wayana (Família lingüística Karib) copiaram as pinturas negras e vermelhas do 

couro de Tulurupê durante o combate e os Apalai (Família linguística Karib), copiaram 

apenas as figuras de um de seus lados, pois já estava morta. Entre os Wayana o listrado 

representa a “cobra grande”, enquanto representação do arco-íris e o reino do sobrenatural 

(Velthem; 1992: 54). Entre os Waiãpi (Família lingüística Tupi-Guarani) os desenhos foram 

copiados da anaconda (Gallois; 1992: 225): 

Os motivos decorativos foram observados no corpo da Anaconda que, 
metamorfoseada em um atraente rapaz, seduziu uma menina. Nessa 
sequencia do mito dos ‘animais sedutores’, os irmãos da moça matam o 
intruso, que volta a sua condição de cobra. Observaram então, os belos 
motivos com que o sedutor estava pintado: são os desenhos da pele da 
Anaconda. Essa cobra é moju, ‘dono das águas’, que controla todos os 
animais aquáticos. É útil lembrar que a maioria dos motivos kusiwa 
representa animais como peixes, jacarés, sapos e cobras d’água. São 
criaturas de moju que ele trazia pintadas na pele. (Gallois; 1992: 225) 

 

 

 Entre os Kalina (Família lingüística Karib), os desenhos foram copiados de um rapaz 

que escapou do ataque de uma serpente mítica (Urupuru). Ao chegar à aldeia, ele foi 

colocado no centro da casa cerimonial e a mulheres copiaram os motivos que estavam no 

seu corpo para os potes (Magaña apud Gongora; 2007: 53-54). 

 

 

4.9. A representação de peixes e serpentes através de losangos 

 

 Tocchetto constatou que os grafismos em forma de losango nas vasilhas Guarani e 

Tupi eram representações que estavam associadas à serpente (1996). E na tradição oral 

(Ayvu Rapita) do povo Guarani Jeguaka, a serpente estava intimamente ligada ao grafismo 

em forma de cruz (“o esteio do mundo”) (1996: 42) também representado na cerâmica 

Guarani. 

 O motivo guarani Mbyá denominado pirá pará é composto por losangos. Esse motivo 

é utilizado para decorar peixes esculpidos em madeira, arcos e vasilhas cerâmicas (Silva; 

2010: 129).    

Na região do Xingu entre os indígenas da etnia Yawalapiti (Família lingüística Aruak) 

e Kamayurá (Família lingüística Tupi-Guarani) o losango é um desenho que sempre 
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representa o peixe. A especificação do peixe está associada a outros sinais e marcas que 

são incorporados ao desenho (Ribeiro; 1979: 76). O desenho yaná-pitalá entre os Yawalapiti 

representa o peixe-pacu (Ribeiro; 1979: 56). O peixe merexu é representado por triângulos 

desenhados e preenchidos dentro do losango (Von den Steinen 1940 apud Ribeiro; 1979: 

76):  

Karl Von den Steinen procurou inferir as razões da repetição do motivo 
peixe, ou mais precisamente o peixe merexu (em língua bakairí, tribo karib 
que, àquela época estava integrada na cultura xinguana) nos seus artefatos. 
Ele o encontrou estampado nas pás de virar beiju, máscaras, estacas de 
cavar, roletes de madeira para adornos costais, bancos, caibros das casas 
(todos feitos de madeira) e desenhados nas árvores. Afirma que ‘losango é 
a forma geral do peixe estilizado, corresponda ou não à referida espécie – 
como se dá com o mereschu, representado em toda parte com 
extraordinária predileção’ (1940: 338). Merexu são encontrados também na 
pintura das panelas, das cuias, dos maracás, esboçados nos cestos e na 
pintura corporal. Segundo Von den Steinen, o peixe está associado, no 
espírito do xinguano, às festas, às grandes cerimônias e à alegria dos 
encontros coletivos para folgar ou prantear os mortos, no caso do Kwarip. 
(Ribeiro; 1979: 75) 

 

 

 

Figura 47 - Motivo merexu. Fonte: Lévi-Strauss (1948: 344) 

 

 

Ribeiro (1979: 57) constatou que entre os Yawalapiti, se um losango fechado 

representa um peixe, um losango duplo incompleto representa o padrão ui-txuká: cobra, 
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caminho. Peixes e cobras são semelhantes já que são representados pelas mesmas figuras 

geométricas. 

  

 

Figura 48 - Motivo ui-txuká. Fonte: Ribeiro (1979: 57) 

 

Em Yawalapiti linhas em “V” (chevron) representam marcas (pintas) do rosto da arara 

(hipulalutaká) e os losangos associadoas as essas linhas significam pacu e filhotes (yaná 

pitalá) (Ribeiro; 1979: 74). 

 

Figura 49 - Motivo hipulalutaká e yaná pitalá. Fonte: Ribeiro (1979: 74) 

 

.Os desenhos gráficos procuram manter algumas relações formais com o objeto 

representado. Sugerem alguma semelhança com o objeto real, numa espécie de “metonímia 

visual” (Carvalho; 2003: 25). Barcelos Neto (2011: 985-986) constatou que: 

Nos sistemas visuais amazônicos, toda forma é minimamente um corpo ou 
uma parte essencial que o define, daí o porquê de cestos e armas poderem 
simplesmente abandonar ou atacar seus donos (LéviStrauss, 1997; Quilter, 
1990). Os Wauja explicam que por meio de encantamentos, da presença 
excessiva de espíritos animais na aldeia ou pelo advento de um eclipse, os 
desenhos figurativos de animais sobre quaisquer suportes podem se 
descolar e fugir para o mato ou, na pior das hipóteses, se esconderem 
dentro das casas e adoecer pessoas. Na verdade, é como se esses 
desenhos figurativos fossem seres adormecidos. Os desenhos geométricos 
também são capazes de reagir de modo semelhante, quando representam 
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partes de corpos. Assim, fileiras duplas de triângulos alinhados representam 
dentes pontiagudos e podem implicar um risco canibal para a alma de quem 
os vê em condições de vulnerabilidade (Barcelos Neto; 2011: 985-986) 

 

Entre os Ticuna (Família lingüística Tikuna) o corpo das cobras é destacado por uma 

pintura muito colorida, com motivos compostos por linhas curvas, em ziguezague e por 

formas losangulares. Os vasos e potes são frequentemente decorados com esses motivos 

gráficos, além das máscaras, escudo e máscara Yewae (“cobra-grande”) (Gruber; 1992: 

260). Entre os Kaxinawá (Família lingüística Pano) (Lagrou; 1992: 159) o losango 

representando motivos como o ‘txede bedu’ (olho de maracanã) também chamado ‘dunnu 

kate’ (dorso da cobra) ou ‘dunu mapu’ (miolo da cobra), é formado e constituído por uma 

sequência de losangos cujas pontas se tocam (Tocchetto; 1996: 40). 

Na mitologia amazônica há uma relação muito estreita, pode-se dizer íntima, entre a 

figura dos peixes e das serpentes. Em muitos grupos, embora os indígenas saibam 

diferenciar um animal do outro, para eles cobras aquáticas e peixes são parentes. Entre os 

Tukano quando os heróis gêmeos míticos, os Diroá, mataram as grandes serpentes 

aquáticas e as esquartejaram em pedaços menores, esses pedaço tornaram-se peixes de 

diferentes espécies (Nahuri; 2003: 117). Entre os Tariano (Família lingüística Aruak), os 

Diroá jogaram as escamas finas para cima e elas tornaram-se traíras; as escamas grossas 

viraram pirarucu (Tariano; 2002: 58). Outro herói tukano, Oãku, ao matar grandes cobras 

também fez o mesmo processo. Escamas grandes viraram pirarucu; escamas miúdas do 

rabo viraram traíras pequenas e grandes; e os intestinos da cobra quando jogados na terra 

viraram grandes minhocas (Nahuri; 2003: 171). Cobras terrestres não viram peixes, mas 

podem se transformar em paca, cotia e outros animais da terra (Nahuri; 2003: 167). 

 Entre os grupos indígenas do rio Negro há os mitos da gente-cobra (Wai Mahsã), um 

povo sobrenatural que vive no fundo dos rios e pode se transformar em peixes, pois destes 

eles são parentes. Os Wai Mahsã não comem carne de peixe, mas apreciam carne de caça. 

Quando eles saem para procurar comida, vestem roupas de cobra e saem pelos rios. Assim 

como eles veem apenas o fundo das canoas quando os índios estão pescando, os índios 

veem apenas o couro da cobra quando eles estão nadando no fundo do rios (Nahuri; 2003: 

164). 

Os Peixe Gente sempre se transformam, mudando de aparência entre peixe 
e cobra. Os velhos dizem que todos os peixes se transformam em cobras, 
diferentes cobras que variam na coloração. (Nahuri; 2003: 167) 
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 Lévi-Strauss conseguiu registrar um mito, a serpente do corpo repleto de peixes, que 

trata da relação íntima entre serpentes e peixes na área andina. É o mito de Lik, a grande 

serpente: 

Um outro mito coletado por Metraux esclarece de modo especialmente 
impressionante um motivo singular de que conhecemos duas ilustrações 
pré-colombianas e de que um estudo minimamente cuidadoso das coleções 
peruanas dos principais museus certamente revelaria outros exemplos. 
Trata-se da lenda da serpente Lik, “grande como uma mesa”, que um 
indígena prestativo, inicialmente amedrontado por sua aparência, transporta 
ate o rio, do qual o animal se tinha imprudentemente afastado. “A serpente 
perguntou: Você não quer me levar? – Mas como? Você e tão pesado! – 
Não, sou leve. – Mas você e tão grande!, replicou o homem – Sou grande, 
sim, mas sou leve. – Mas você esta cheio de peixes. (E verdade, Lik e 
repleto de peixes. Os peixes ficam debaixo de seu rabo e, quando ele se 
movimenta, transporta-os consigo.) A serpente continuou: Se você me levar, 
eu lhe dou todos os peixes que estão dentro de mim.” Mais tarde, o homem 
conta sua aventura e descreve o animal fabuloso: “Ele esta cheio de peixes, 
que estão em seu rabo” (Id. ibid.: 57). (Lévi-Strauss; 1958: 293) 

 

Metraux faz o seguinte comentário: 

Obtive as seguintes informações sobre o mítico Lik. Lik é um animal 
sobrenatural, uma enorme serpente que leva os peixes dentro de seu rabo. 
Pessoas especialmente favorecidas pelo destino podem encontrar Lik 
encalhado na terra firme, no inverno, quando a água desaparece da maioria 
das lagoas e canadas. Lik lhes pede para levá-lo para uma lagoa cheia de 
água. Os que não se apavoram só de ver a serpente geralmente respondem 
que ele é pesado demais para ser carregado, porém, graças à sua magia, 
Lik sempre se faz leve. Quando volta a nadar em águas profundas, promete 
dar aos que o ajudaram todo o peixe que desejarem, sempre que pedirem, 
com uma condição, a de jamais revelarem como o peixe foi obtido (Id. ibid.: 
59).” (Lévi-Strauss; 1958: 294) 
 

 

 

Figura 50 - Serpente Lik. Fonte: Lévi-Strauss (1958) 

 

 Segundo Valcárcel (apud Quispe; 2010: 16) na cosmologia pré-hispânica vigorava a 

presença de duas grandes serpentes, Sachamama e Yacumama: 

Ambos están representados por dos grandes sierpes o culebras, con la 
diferencia de que Sachamama es una serpiente de dos cabezas 
(anfisbena). Primero entran en el mundo de adentro (...) cuando suben 
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estas culebras al mundo de aquí, o sea a la superficie de la tierra, una de 
ellas, Yacumama, repta y al arrastrarse por la tierra se convierte en gran río 
(Ucayali y Yacumama significan más o menos lo mismo: madre de los ríos). 
Sachamama no repta sino que camina verticalmente (...) con la cabeza de 
arriba va alimentándose de todos los seres voladores, aves e insectos, y 
con la cabeza de abajo va atrayendo a todos los animales que están sobre 
la superficie. Al pasar al mundo de arriba, Yacumama se transforma en rayo 
y Sachamama en arco iris. El arco Iris es una deidad que fecundiza la tierra, 
que da color a todas las plantas y seres en general. Es el signo de la 
fertilidad y fecundidad de los seres vivos y de la tierra misma. En tanto que 
el rayo es dios de las aguas que caen sobre la tierra en forma de lluvia, en 
la tempestad que es anunciada por el relámpago con su luz y por el trueno 
con su sonido. Cuando están en lo alto, el rayo se llama Illapa y el arco iris 
Coichi. 

 

Entre os indígenas Tukuna do rio Solimôes existem dois arco-íris segundo eles. O 

Arco-íris do Leste e o arco-íris do Oeste, sendo os dois seres espirituais aquáticos e 

maléficos. Eles são senhores da argila e dos peixes. Os Yagua (Família lingüística Peba-

Yaguan), de região bem próxima aos Tukuna, também conhecem dois arco-íris e um deles é 

a “mãe da louça de barro” (Lévi-Strauss; 1985: 36). Quanto ao fenômeno da bicefalia nos 

seres míticos amazônicos, entre os Mehinaku (Família lingüística Aruak), os seres 

espirituais possuem características marcantes que os diferenciam dos homens e dos outros 

animais. Há em seus mitos a onça de duas cabeças e o grande pássaro trovão de duas 

cabeças que são considerados entidades sobrenaturais (Costa; 1986: 239). 

 

 

4.10. A Cobra Grande e a Mãe D’água 

 

Segundo Claude Lévi-Strauss, apesar das histórias mitológicas aparentarem ser 

arbitrárias e sem significado, elas estão sempre aparecendo em todos os mitos (Lévi-

Strauss; 1978: 20). E é essa invariabilidade dos mitos que Lévi-Strauss se utiliza para 

entendê-los. 

Para os indígenas tudo no mundo tinha uma mãe (Cy) (Cascudo; 2002: 153). E os 

igarapés também possuíam a sua Cy, uma grande serpente:  

Cada igarapé, rio, lago, tem sua Mãe e esta só aparece como uma imensa 
serpente. Não tem piedade nem aplaca a fome. Mata e devora quem 
encontra. Vira as barcas, arrasta os nadantes, estrangula os banhistas, 
apavora todos. À noite vêem seus dois olhos de fogo, alumiando a 
escuridão. Quando os índios viram os primeiros navios de vela diziam que 
eram metamorfoses da Cobra Grande. (Cascudo; 2002: 154) 

 



84 
 

 Essa Máe-d’água é brutal, feroz e apavorante (Cascudo; 2002: 394). Não tem as 

características de uma Iara que lembra mais a sereia do Mediterrâneo com sua beleza e 

encanto. A serpente chamada de Mãe-d’água não é apenas um ser sobrenatural que 

domina os igarapés mas também o responsável pela boa sorte ou azar da pesca naquele 

local, por isso evitam matá-la: 

A dar-se crédito às inúmeras narrações de pessoas simplórias, as 
profundezas do Amazonas hospedam, além dos grandes anfíbios acima 
mencionados, ainda uma espécie de cobras-de-água, que são peculiares a 
esse rio e aos seus maiores afluentes, porém, que evitam as águas das 
ipueiras e lagoas vizinhas. Têm-se visto enormes serpentes, esverdeadas 
ou pardas, nadando como se fossem troncos flutuantes e, segundo dizem, 
crianças e adultos já foram arrebatados, quando acaso elas saem em terra. 
A esse monstro os índios dão o nome de Mãe-d’água (paranamaia), temem 
encontrá-lo e ainda mais medo têm de matá-lo, porque então é certa a 
própria ruína, bem como a de toda a tribo. (Cascudo; 2002: 392-393) 

 

A mítica Cobra Grande diferencia-se também da Mãe-d’água pois trata-se de uma 

personagem de um outro ciclo de mitos. A Cobra Grande é a responsável por conseguir e 

presentear a noite à sua filha dentro de um côco de tucumã. Ela vence quase todos os 

animais e no fim vai morar no céu onde se transforma em uma estrela (Cascudo; 2002: 

154). A Cobra Grande também é na tradição amazônica uma grande canoa (às vezes toda 

iluminada) que atravessa os grandes rios amazônicos e que para as etnias do rio Negro 

(Tukano, Pira-Tapuia, Arapaso, Desana, Macu e outros) é a responsável por trazê-los à 

superfície da terra depois de terem sido alimentados no Lago de Leite (Axpëko-ditara) 

embaixo da terra:  

Tem os seus passados, chamados Pamãli-Maxsá. Desde o Axpêko-ditara 
‘lago de leite’, pois era como o mar coberto de espumas brancas. Eles 
viajaram pelo rio Amazonas acima numa canoa muito grande chamada 
pamãli whosü ou com outro nome: cobra grande. Essa canoa foi-lhes 
fornecida pela Oakho (divindade protetora desses viajantes) e na proa tinha 
a forma de cabeça de cobra, sendo as paredes da canoa pintadas com 
ornamentos que lembravam cores de cobra. (Tariano; 2002: 18) 

 

Eles estavam preocupados em como fazer surgir a humanidade, e 
pensavam em como fazê-lo. Um deles transformou-se inicialmente em 
Pamiri piro, uma grande cobra fêmea que se fixou em uma das bordas 
recurvas do Lago de Leite. Aliás, esse lago é conhecido como Lago de Leite 
porque esta cobra possuía inúmeras mamas, com as quais amamentou 
tanto os ancestrais da humanidade que viria a surgir, como os Wa’i-masa 

que já estavam naquelas águas. (Akito; 2004: 43) 

 

Pamiri piro cuidou de seus filhos no Lago de Leite para que eles ficassem 
mais fortes. Então, Pamiri piro engoliu todos os seus filhos, que passaram a 
habitar o seu ventre, e afundou no lago, iniciando uma viagem através de 
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Diá-pasiro, o rio Submerso de Tabatinga, até Pamiri-pee, o Buraco dos 
Ancestrais, localizado abaixo de Urubuquara, na cachoeira de Pinu-Pinu. 
(Akito; 2004: 43) 

 

 Quando Pamiri Piro (Piro igual a “cobra” e Pamiri igual a “transformação, 

fermentação ou surgimento”) chega às cachoeiras, os representantes dos povos indígenas 

da região vão saindo e se alojando em suas terras. Eles saem pelo buraco do surgimento 

(Pamiri Pee) que existe nas cachoeiras (Akito; 2004: 44).  

 Os Tariano assim retratam a chegada da Canoa-Serpente: 

Chegando finalmente ao Ipanoré, no rio Uaupés, nome da cachoeira e 
povoação, os viajantes mergulharam no meio da cachoeira e saíram desse 
banho já transformados em gente, divididos em grupos que correspondem 
às tribos atuais. (Tariano; 2002: 19) 

 

 Segundo os Tariano todos os narradores indígenas são unânimes ao descrever a 

chegada da Canoa-Serpente ou Cobra do Surgimento até as cachoeiras. A partir desse 

ponto cada um fala dos acontecimentos de seus próprios antepassados e ancestrais, suas 

próprias histórias (Tariano; 2002: 19). A “escolha” pelos grupos indígenas das áreas 

encachoeiradas como marco e ponto de origem mítica de seus povos é um fato 

interessante, pois segundo Almeida (2013: 288): 

Sendo as cachoeiras divisoras culturais e locais de recursos econômicos 
importantes (pesca), podem elas, segundo Almeida, ser consideradas como 
áreas de lugar significante e devido ao constante processo de habitação 
passar a ser consideradas como lugar persistente. 

 

Um lugar significante é um espaço ou área reconhecida por um indivíduo ou um 

grupo como sendo importante em relação a outros lugares. Pode ser uma cachoeira ou um 

afloramento rochoso com gravuras rupestres e costumam estar ligados a paisagens 

conflitantes (Almeida; 2013: 288). Um lugar significante devido à sua importância na 

paisagem para uma determinada etnia pode se tornar um lugar persistente quando passa a 

ser ocupado e se transforma assim em um local de rede de contato (Almeida; 2013: 353). 

 Embora seja encontrado entre os Tukano a ideia ou representação de um ser criador 

na forma de uma serpente aquática, esse tema é muito mais presente na área circuncaribe 

do que na região amazônica (Carvalho; 1979: 54): 

Segundo a mitologia caliña (Karibe), a origem do universo, a essência do 
tempo, é Amana, mãe virgem, deusa das águas, bela mulher, sem umbigo 
(nuca nascida), cujo corpo termina em serpente. Exerce seu poder das 
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plêiades. Ela se renova sempre, deixando sua pele, como uma cobra. É 
também chamada Wala Yumu ‘espírito das espécies’, e é chefe de todos os 
espíritos aquáticos. (Carvalho; 1979: 54) 

 

No trabalho de Tocchetto (2008: 29) a pesquisadora encontrou também na mitologia 

Guarani elementos que tratam a serpente (Ñandurié) como sendo a primeira morada da 

Primeira Terra (Yvy Tenondé). No Ayvu Rapyta esse mito é assim referido: 

El primer ser que ensució la morada terrenal fué la víbora originaria; no es 
más que su imagem  la que existe ahora em nuestra tierra; la serpiente 
originaria genuína está em las afueras del paraíso de nuestro Padre”. 

(Tocchetto; 1996: 42) 

 

 No livro de Kaká Werá Jecupé (2001: 64), tradução do Ayvu Rapyta de León 

Cadogán, esse trecho é assim traduzido: 

O primeiro ser que se anunciou na morada terrena 
Foi a serpente ancestral, o espírito da Mãe Terra. 
A serpente que agora vemos em nossa terra 
Não é mais que a imagem dessa serpente primeira 
Pois a serpente primeira está abaixo da morada-céu do nosso Pai. 

 

 Na região das Guianas onde predominam os falantes da família lingüística Caribe 

vários são os mitos que tratam da origem dos grupos inimigos, amistosos e dos grupos 

sobre si mesmos afirmando que eles se originaram de uma serpente em situações e 

circunstâncias próprias (Gongora; 2007). Os Warao assim explicam o surgimento dos 

Caribes: 

Um homem alertou sua irmã para não se banhar perto do lago durante o 
período de sua menstruação. Durante um longo tempo ela obedeceu a 
estas instruções, porém um dia, esquecendo-se delas, ela foi tomar banho 
num local proibido, pois estava menstruada. Lá, ela foi pega por uma 
enorme cobra, uma camudi aquática, Uamma. Pouco depois, ela estava 
grávida. Como era época de colheita, os homens costumavam cortar as 
árvores para pegar as sementes que eram ótimas para comer e eles 
notaram que esta mesma mulher ainda que não tivesse um machado com 
ela, trazia consigo toda tarde uma quantidade considerável de sementes. O 
irmão, por causa disso, foi suspeitando dela e assim resolveu espiar. Sem 
ser observado, ele a seguiu no dia seguinte, viu-a próxima de uma enorme 
sumaúma e notou que a cobra Uamma estava saindo de dentro do seu 
corpo, enrolando-se na árvore e alcançando os galhos mais altos. Lá a 
cobra transformou-se num homem e assim chacoalhou os galhos para que 
as sementes caíssem e fossem colhidas pela mulher. Depois disso, Uamma 
voltou a sua forma original, desceu da árvore e entrou novamente no corpo 
da irmã do rapaz. Por causa disso, ele disse: “Há algo de errado aqui; isso 
não pode acontecer”. Em seguida, avisou aos amigos que em sua 
companhia resolveram no dia seguinte observar a mulher e novamente a 
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mesma coisa aconteceu: Uamma saiu de dentro da moça, subiu a árvore, 
mudou de forma, chacoalhou os galhos e depois voltou a ser cobra mais 
uma vez. Mas quando Uamma estava quase alcançando o chão, aqueles 
que a observavam correram em sua direção e a cortaram em milhares de 
pedaços. A mulher que sofreu profundamente com o acontecido, recolheu 
todos os fragmentos e os colocou embaixo de um monte de folhas. De cada 
pedaço surgiu um caribe. Muitos anos se passaram e os Caribe tornaram-se 
numerosos e fortes e assim viraram uma nação69. Estes viviam em 
harmonia com os Warao tanto que quando uma tribo pegava uma boa caça 
mandava uma criança levar para outra tribo um pedaço e assim por diante. 
Isto durou um bom tempo até que um dia a mãe primordial dos Caribe – já 
uma velha mulher – disse a eles que matassem a criança que os Warao 
tinham mandado; isto como uma forma de vingança pelo modo como os 
Warao mataram seu amante-cobra há muitos anos atrás. Os Warao por sua 
vez na ocasião seguinte mataram a criança caribe e assim uma dívida de 
sangue surgiu entre as duas nações, mas os Caribe finalmente acabaram 
com os Warao. (Lévi-Strauss apud Gongora; 2007: 74) 

 

Os Caribes do Alto Rio Pomerron contam da seguinte forma a sua origem: 

Uma camudi aquática tinha uma mulher como amante. Durante o dia ele se 
transformava em uma cobra; à noite, ele era uma pessoa como a gente. O 
casal costumava se encontrar na margem do rio e os pais da moça nada 
sabiam desse romance. Logo ela ficou grávida e o bebê camudi nasceu. O 
filhote costumava aparecer para ela logo que chegava na margem do rio, 
nadavam juntos e depois de um tempo ele voltava para seu ninho.Uma vez 
a jovem ficou muito tempo na margem e assim despertou a suspeita em seu 
pai que disse aos seus dois filhos: “O que há de errado com ela? Por que 
ela demora tanto pra se banhar?” Os irmãos, seguindo as instruções do pai, 
vão observá-la n´água. Eles vêem uma enorme camudi dando ao seu filhote 
algo de comer e vêem ele ocupando o lugar do pai depois que este sai. 
Quando voltam para casa, os filhos contam ao pai o que viram: ele pede 
que matem as duas cobras. Assim na ocasião seguinte eles matam a 
grande camudi e despedaçam o bebê-cobra cujas partes são levadas para 
a floresta e jogadas ali mesmo. Alguns meses depois, quando estavam 
caçando na vizinhança, os irmãos ouvem um grande barulho e percebem 
que o som das vozes vem do mesmo lugar onde haviam jogado os pedaços 
da cobra-filho. Vão lá averiguar e encontram quatro casas no local que são 
ocupadas por índios que surgiram dos fragmentos da cobra. Na primeira 
casa, o chefe diz que estava contente de receber seus tios, mas nas outras 
três os ocupantes queriam matá-los por terem destruído o filho de sua irmã, 
de onde se originaram. Entretanto o chefe da primeira casa disse: “Não, não 
façam isso porque estes dois visitantes são seus tios e vocês não devem ter 
tal pensamento com relação a eles”. E o que sucedeu é que os dois irmãos 
foram embora sem correr risco e ao chegarem na aldeia relataram ao pai 
como os fragmentos da cobra-grande deram origem a outros índios. 
Quando ele desejou os visitar, seus dois filhos o levaram pela mata e assim 
ele pode ver quão numerosos eram seus netos. Todos tornaram-se amigos 
e beberam paiwarri. Foi assim que a nação Caribe surgiu da camudi 
aquática. (Gongora; 2007: 77) 

 

 Entre os grupos indígenas da região central de Rondônia, provável centro de origem 

e de dispersão da família e da cultura Tupi-Guarani, ocorre mitos que possuem uma grande 

serpente como uma das principais personagens, no entanto essa serpente não dá origem a 
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nenhum povo ou etnia, está apenas relacionada a extração de frutas silvestres ou ao 

surgimento da agricultura. Entre os Suruí temos o seguinte mito: 

Na beira do rio, acharam um ovo do passarinho imaxubxub, o papa-formiga. 
Uma das meninas pegou o ovo, quebrando-o. O líquido pulou para sua 
vagina, e ela engravidou.” 

 Foram buscar frutinhas lolongá.  

 “Dentro de sua barriga, o nenê por nascer pediu: 

 _ Venha sozinha apanhar lolongá! Não traga mais sua companheira! 

 No dia seguinte, então, quando a outra convidou para sair, ela 
respondeu que estava com preguiça. Mal a companheira virou as costas, 
esgueirou-se apressada até a árvore lolongá. 

 Subiu na árvore, deitou num galho e abriu a perna. O nenê alegrou-
se: 

 _ Ei, mãe, como você veio sozinha, vou apanhar frutinhas para você! 

 Saiu do ventre, bem esticadinho como se fosse um fio de algodão, 
tirou muitos frutos, e os fez cair no chão. Em seguida voltou para a barriga.” 

 “O pretendente, num átimo, cortou o estirão de luz, o filho do 
passarinho. Ouviu-se um estrondo, e o nenê virou o arco-íris no céu. Só um 
restinho dele voltou para o ventre da mãe.” 

 “O nenê, filho do passarinho, cresceu de repente, da noite para o dia, 
virando homem, e fez uma roça imensa para a mãe, derrubando uma área 
sem fim de floresta, onde plantou muito milho – planta que os índios ainda 
não conheciam. (Mindlin; 1996: 23-24) 

 

Na narrativa dos Sakurabiat, o mesmo mito é narrado da seguinte forma: 

É assim. Foi o irmão que brigou com a mulher. Não tinha gente para ela 
pegar barriga, pra ela engravidar. Ela não tem homem, não. Estava na casa 
do pai e da mãe, só tinha irmão, três irmãos. É assim a mãe da cobra. 

 Então ela foi buscar bacuri. Ela ia buscar bacuri e vinha embora, toda 
vez era assim. Um dia perguntaram:  

 _ Como é que você faz pra tirar bacuri porque você está barriguda 
(grávida)? 

 _ Eu subo. 

 Ela respondeu. 

 Mas não é assim não, parece, desconfiaram dela. Os irmãos brigaram 
com ela dizendo: 

 _ Aí não tem gente pra você se engravidar! 

 Ela falou para o irmão: 
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 _ Você está me brigando, esse meu filho vai sair e comer você todo. 
Meu filho te come. Meu filho, que está aqui na minha barriga, come você 
quando sair. 

 O irmão ficou escutando e disse: 

 _ É bicho esse filho de minha irmã, por isso que ela está falando 
assim. Vamos ver. 

 No outro dia ela fugiu. Ela foi tirar fruta de bacuri de novo. Daí os 
irmãos foram seguindo ela, quando chegaram, logo viram a serpente lá no 
galho da árvore tirando bacuri. Daí a cobra sentiu o cheiro das pessoas e 
começou gritar. A mulher, que é mãe da cobra, falou: 

 _ Não tem gente, não, meu filho. 

 O irmão que tinha ido atrás olhou e falou: 

 _ O bicho está aí, cara dele é cobra, por isso que ela está falando. 

 Daí a cobra desceu e entrou na barriga da mãe de novo. Então, ela 
foi de novo, mas já foram contados, já tinham sido descobertos. 

 E os irmãos disseram assim: 

 _ Em tal canto está a fruta que a cobra tira, não é gente, não, é cobra 
que tira as frutas. Vamos matar. Vamos esperar amanhã e vamos matar. 

 E já pensaram: 

 _ Será que a cobra vai comer fruta hoje? Se for, hoje nós matamos. 

 Eles se arrumaram, armaram-se e foram esperar. Chegaram no local, 
ficaram lá esperando, nisso a cobra chegou, saiu da barriga da mãe e subiu 
de novo, ela disse: 

 _ Minha mãezinha me mandou subir. 

 Quando ela estava subindo, começaram atirar. Quando começaram 
matar a cobra, a mãe fugiu, agora ela estava com a barriga seca. 

 Daí a cobra caiu lá de cima, jogaram a cobra morta e vieram embora 
de novo. 

 É assim que contavam, assim mesmo. 

 O nome do filho era Kwaso Poot. (Galucio; 2006: 201) 

 

 Na mitologia Karitiana (Família linguística Tupi-Arikém) a grande serpente (Ora) não 

se assemelha à serpente das etnias do tronco Tupi-Guarani da região central de Rondônia. 

Não está ligada ao surgimento da agricultura e nem à extração de frutos da mata. 

Assemelha-se muito mais à mãe-d’água amazônica. Ora nasceu de um olho d’água logo 

depois de seu irmão Botyj (O Deus Supremo). Ora matou os filhos de seu irmão e por isso 

Botyj e sua esposa Tomboto deseja que Ora vá embora morar bem longe dele e de seus 

parentes: 
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Tomboto então sugere a Botyj um ardil para atrair Ora: eles lhe diriam que 
Kyryryt, sua mãe, tinha morrido. Prepararam então um cemitério: cavaram o 
chão, fizeram casinha bem feitinha sobre o buraco. Tudo perfeito para 
enganar Ora. 

 Botyj foi à beira da lagoa para achar Ora. Ele estava lá do mesmo 
jeito: lavando a cabeça. Quando o irmão chegou, ele pulou dentro d’água. 
Botyj mergulhou atrás dele e o seguiu nadando. 

 Mundo de Ora é diferente. Lá debaixo da água, Ora tem terra seca 

também. Céu dele é água. 

 Quando eles chegaram na terra lá de baixo, Botyj correu atrás e 
conseguiu alcançar o irmão. Contou sobre sua mãe, chamando-o para 
enterrá-la: cantar, rezar, chorar... Ora estava tão triste que não quis voltar. 
Por fim, Botyj o convenceu e eles retornaram. Chegando, Botyj lhe mostrou 
o cemitério falso. Kyryryt estava dentro de uma panela virada de cabeça 
para baixo em cima do cemitério. Muito irritado, Ora decidiu quebrá-la, 
vendo Kyryryt vivo em meio aos cacos de barro. Dá um grito, e quer correr, 
voltando para sua casa, dentro d’água, pois percebe que havia sido 
enganado. Botyj, rapidamente, segura-o e o faz ficar, para que eles 
pudessem conversar. Botyj manda Ora ir embora para sempre, levando 
como presente peneira, cocar (muito perigoso, o cocar); taquara (por isso 
que tem taquara em todas as casas); deu também taboca para fazer flecha. 
Ora aceitou os presentes. Botyj manda Ora ir embora e nunca mais ele 
deveria aparecer por ali para se mostrar pras pessoas. Até hoje ele não 
aparece. Se a gente vir Ora no mato, a gente morre. (Lucio; 1996: 24) 

 

 Barreto vê o aparecimento de práticas de enterramento em urnas cerâmicas 

antropomórficas na Bacia amazônica a partir do primeiro milênio A.D. como o surgimento de 

uma linguagem comum, como identidade para demarcar centros de poder regionais. Os 

rituais seriam então formas de reatualizar a relação com os ancestrais, legitimando a 

hierarquização de indivíduos por hereditariedade ou reafirmando diferenças e 

particularidades perante outros grupos étnicos (Barreto; 2008: 209). 

 Portanto, assim como afirma Tocchetto (1996), Munn (1986), Schaan (1996) e 

Baptista Silva (2010) sobre o uso e recorrência de determinados motivos gráficos nas 

sociedades indígenas e sua relação com a cosmologia, na análise da iconografia da 

cerâmica da Subtradição Jatuarana foram evidenciados motivos que podem estar 

relacionados à visão cosmogônica e mitológica dos grupos indígenas que fabricaram essa 

cerâmica. Se for tomado como um exemplo de unidade gráfica, se verificará que o motivo da 

serpente está presente não só nos grafismos das vasilhas e artefatos do Alto rio Madeira, 

mas em outras cerâmicas da Tradição Polícroma da Amazônia como na Guarita (Moraes; 

2013) e na Marajoara (Schaan; 1996) e em outras tradições como na Tupi-guarani 

(Tocchetto: 1996). Por contraponto as mitologias dos indígenas e caboclos amazônicos 

reafirmam essa relação intrínseca, tratando a serpente como um ser especial, doador da 

cerâmica, da técnica de fabricação, dos desenhos e cores aplicados às vasilhas chegando 
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ao ápice de considerarem a serpente e a vasilha (pelo menos a ritualística) como sendo 

uma mesma coisa.    
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5. RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 

 

 A análise dos motivos iconográficos das vasilhas cerâmicas de cinco sítios 

arqueológicos, classificadas estas como pertencentes à Subtradição Jatuarana, ofereceu os 

seguintes resultados: 

I) Existe nos artefatos e vasilhas cerâmicas desta subtradição uma variabilidade 

iconográfica, tanto de um sítio arqueológico para outro sítio arqueológico 

como de um artefato cerâmico para outro, localizados no mesmo sítio.  

II) Apesar dessa variabilidade ocorre a repetição de motivos iconográficos. Foi 

possível isolar unidades elementares que estavam representadas em duas ou 

mais vasilhas ou artefatos cerâmicos analisados. Mas apesar dessa 

invariabilidade essas unidades elementares formam padrões gráficos 

diferentes.  

III) Pôde ser constatado que muitos motivos existentes na cerâmica da 

Subtradição Jatuarana também puderam ser encontrados em cerâmicas de 

outras fases da Tradição Polícroma da Amazônia (TPA). 

IV) Partindo do pressuposto teórico de que a arte indígena, diferente da arte 

ocidental, busca representar em seus artefatos a ordem natural e 

sobrenatural de sua visão de mundo, por meio de um levantamento de dados 

históricos e etnográficos, pôde ser notado que determinados dados se 

repetiam, como foi o exemplo do mito da “Mãe da louça” ou “Mãe do barro”, 

ser sobrenatural existente na mitologia de grupos indígenas de famílias 

lingüísticas distintas, de culturas diferentes, que habitavam e habitam áreas 

da bacia amazônica ou próximas a ela. Mesmo havendo alguma variabilidade 

nos mitos e tradições orais indígenas e caboclos, há nestes mitos núcleos 

(mitemas) que se correlacionam com os motivos e ícones localizados nas 

cerâmicas da subtradição Jatuarana. 
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