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Até quinze anos atrãs, a pré-história brasileira era praticamente desconhe
dda, excetuando-se alguns sftios do litoral sul. a Hha de Maraj6 na foz do rio 
Amazonas ou a região de Lagoa Santa (no planatto do Brasil Central). Nos últi
mos vintes anos, as pesquisas dirigidas pelos primeiros "profissionais" brasilei
ros por vezes em programas internacionais patrocinados por órgãos franceses e 
americanos. permitiram estabelecer uma primeira sfntese. 

O POVOAMENTO PRIMITIVO NO PLEISTOCENO:l 

Sabe-se hoje, por indfcios geofrsicos e de ordem antropob;ológica, que os 
indlgenas americanos são origiinários da Ásia. Os primeiros migrantes eram ain
da pouco mongolizados, sendo que houve vãrias levas migratórias, trazendo 
populações cada vez mais parecidas com os modernos asiáticos. Isolados na 
América ainda pouco povoada, os recém chegados desenvolveram no entato ai· 
gumas peculiaridades; enquanto a estatura, o tom de cor da pele, etc., variam de 
um grupo populacional para outro, todos os amerfndios pertencem ao mesmo 
grupo sangülneo ("0"), apresentam cabelos pretos e lisos, fraca pilosidade, etc. 

Parece hoje fora de· dóvida que a totalidade, ou quase, dos homens que 
chegaram na América na era glacial (hâ mais de dez mil milênios} passaram a 
pé, pelo atual estreito de Behring, em alguns perfodos durante os quais o nfvel 
do oceano era bem mais baixo que o atual, pois mu'ta ãgua era retida, na forma 
de gelo, nas calotas glaciares. Havia, portanto, uma passagem terrestre de até 

( 1) Pleis&oceno: pe·rfodo geológico in içial da era quaternária, marcado por climas dife
rentes do atua~ (geral'mente mais frio e mais seco, no seu final) e· pela ex·istência de 
grandes animais hoje· extiotos {no Brasil, o Mastondonte, tatus e preguiças terrfcolas 
gigantes, ursos. camelfdeos, etc.); eotre 12000 e 11000 anos at.r~·S, finda o pleistoceno e 
começa o perfodo geológico atual (hotoceno). 
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200 km de largura entre a Sibéria e o Alaska, que os animais e seus caçadores 
humanos podiam usar periodicamente, q,uando o gelo não tomava totalmente 
conta dela . 

. Aparentemente, o povoamento da América do Norte se fez, aos poucos, 
entre 40000 e 1 50()0 anos atrás, com populações que pertenciam; portanto, a 
nossa própria espécie e sub-espécie {Homo sapiens sapiens}. 

Na América do Sul, admite-se geralmente que o Homem teria penetrado 
entre 12000 e 14000 anos atr§s. No entanto, há datações mais antigas no Peru e 
no Brasil; mesmo assim, as datações de carvão nem sempre significam presença 
do Homem na data indicada. Os srtios brasileiros com datações de mais de 12000 
anos antes do presente são, portanto, polêmicos: alguns apresentam perturba· 
ções estratigrãficas; em outros a origem humana dos carvões datados ê discud
vel, a menos que sua associação com instrumentos seja duvidosa. Entretanto, 
várias datações entre 14000 e 31000 anos foram obtidas em diversos abrigos sob 
rocha nas regiões de Lagoa Santa (MG) e de São Raimundo Nonato (PI) estuda· 
dos pelas Missões Franco-Brasileiras e no shio Alice Boer (SP, escavações de M. 
Bettrão). Parece que nesta época, os primeiiros colonos conheceram e caçaram a 
grande fauna pleistocênica: pregui,ças gigantes como o Eremotheri.um de Bre
jões ou Mastondontes de lagoa Santa, que apresentam marcas caracterfsticas 
de corte por instrumentos de pedra. Os imigrantes eram certamente pouco nu
merosos, o que e·xplica a raridade dos sftios; além disso, seus acampamentos 
estabelecidos sobre o litoral se acham agora imersos, devido à subida do nfvel 
dos oceanos entre ~ 5000 e 7000 anos antes do presente. 

AS POPULAÇÕES DO PERfODO .. ARCAIC<r 

A partir de 11000 anos atrás, o número de sftios conhecidos aumenta e te
mos bem mais dados sobre os americanos primitrvos, os quais deviam se adap
tar aos meios ma1is diversos: de um lado as terras altas do sul cortadas pelo vale 
do Paranã# cobertas por uma flor,esta tropical1 com campos de altitude; por outro 
lado o planalto central ocupado pelas savanas, cortadas por florestas galerias ao 
longo dos rios; o litoral e a Amazônia, domfnio da floresta úmida. Todos os es
paços foram colonizados pelas populações ditas "arcaicas", de caçadores cole
tores sem cerâmica, cujas culturas perduraram atê cerca de 3000 ou 2000 anos 
~~ ' 

A OCUPAÇÃO DO INTERIOR M:ERIDIONAL 

Vê-se coexistirem dois grupos bem diferenciados: Umbu e Humaitã. 

-A Tradição Umbu 

Tem por fó.ssil guia2 principal, pontas de flecha de peçtra com esmerado 
retoque bifacial, que jâ aparecem por volta de 10000 anos atrãs no extremo sul, 
talvez mais cedo ainda em Alice Boêr {SP). Elas acompanham uma indústria de 

(2) ·F6s~il-guia: em Palreontologia e . Arqueologia, o f6ssil·gUia é um fenômeno. que se 
n'laniresta exclusivamente duJante um parro'do cronológico bem definido. ou dentro de 
uma cultura. Poderfamos assir;n. dizer que o crucifixo 6 um fó~sil-gufa do Cristianismo 
(se e·ncontrado durante uma escavação de um sepultamente,-saberemós que o morto 
ou seus familiares eram provavelmente cri'stâosl. e o plistico, um fóssil-gula . do século 
XX. · : 
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lascas retocadas com furadores, ràspadores pedunculados, facas foliãceas !.em
brando as "folhas de louro" do Sofutréen europeu; as matérias primas são es
colhidas entre· aquelas que se lascam melhor (sflex. ãgata, cristal de rocha). En
tretanto, quanto mais se avança para o norte, mais a proporção de peças não 
retocadas aumenta. De uma maneira geral, as populações Umbu ocupavam as 
terras mais altas, com vegetação relativamente aberta e· ricas em caça; os shios 
são pequenos, sugerindo grupos reduzidos de caçadores. Muito raramente, eles 
ocuparam abrigos que l)ermitiram a conservação de vestfgios perecfveis e o es
tabelecimento de uma crono-estratigrafia. Foi assim que o abrigo Dalpiaz entre
gou uma bela indústria de ossos, com anzóis curvos, espátulas, agulhas com 
buraco, acOmpanhados de ornamentos de conchas e buris feitos com dentes de 
grandes roedores. A alimentação era muito variada, visto que ao lado da caça de 
grande porte {tatu, cervos, anta, porco-do-mato), encontram~se moluscos de 
água doce e caramujos terrestres gigantes {a casca medindo mais de 12 em) e 
coquinhos. Algumas sepulturas mostram que o abrigo servia também de cemi
tério. Ao que parece, as pontas foliãceas são as mais antigas, com um pedúnculo 
dí:screto; mais tarde o corpo torna-se triangular, o pedúnculo e as aletas são bem 
salientes. Somente no fim da seqüência se encontram machados polidos. de 
pouca utilidade para esses povos que raramente deviam cortar árvores, não 
sendo nem agricultores, nem navegadores. 

- A Trf!diç§o Humai!A 
Oçupa o curso inferior dos afluentes do rio Paraná. Trata-se de coletores 

de vegetaís si lvestres, ·provavelmente também pescadores. O grupo cultural 
melhor definido é chamado Altoparanaense. Sua indústria lftica ê feita de maté
rias pouco favorâvei:s ao lascamento, mas muito resistentes, como o basalto. Os 
instrumentos são fortes: picões de ponta triédrica. bifaces muito grossos de sec
ção quase quadrada, retos e estreitos {até 40 em de comprimento), ou curvos 
{chamados de "bumerangue") de basalto e quartzito. Eles deviam servir para es· 
cavar a terra à procura de rarzes e tubérculos comestfveis. Apesar de serem for 
te, muitos instrumentos estão quebrados. Em perfodo tardio, os bifaces alonga
dos recebem um gume distai alisado, enquanto os primeiros machados polidos 
sugerem experiências agrTcolas nas quais era necessário o abatimento de árvo
res para a cultu ra de coivara. Os sftios Humaitã são numerosos, mas a quantida
de de instrumentos recolhidos em cada um deles ê muito reduzida; como são a 
céu aberto, os instrumentos de ossos ou de madeira não se conservaram em 
gera l. Por exceção, o srtio de Alfredo Wagner (SC) foi preservado em um brejo e 
mostra a existência de uma cabana coberta de ramos de pinho e casca de árvore. 
com um chão calçado de seixos retirados do rio. Além dos instrumentos de pe
dra {entre os quais machados polidos), o Pe. Rohr encontrou peças de madeirat 
como tembetâs, armaçqes de flechas com a extremidade arredondada (chamada 
"virotes") para não estragar a plumagem dos pássaros atingidos, bolsas em fi. 
bras trançadas, uma corda de arco ainda ín loco, tudo datado de 3000 anos. 

Sobre a encosta do planalto meridional, alguns sftios rupestres são atri
buídos a este perlodo: são blocos errãticos gravados com figuras g,eomêtricas li 
neares que lembram às vezes pegadas de pãssaros. Esses .,tridátHos" são as 
manifestações mais setentrionais de 1um estilo caractertstico do pampa argenti
no. 

A OCUPAÇÃO DO PLANAlTO CENTRAl E DO NORDESTE 

Os sftios escavados são ainda muito raros, mas como eles geralmente são 
. sob abrigo, conservaram numerosas estruturas de ocupaÇão e vest1gios ósseos e 
vegetais. ' ' 
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O Começo do Holoceno 

Entre 11000 e 8000 anos atrás, os ocupantes das savanas e das zonas semi
âridas caracterizam-se pelo retoque unifacial das lascas d·e quartzito. cristal de 
rocha ~ou sflex~ pa.ra a obtenção de robustas peças plano-convexas: raspadores 
carenados. "lesmas•·. etc. Perto de Lagoa Santa já foram encontradas pontas de 
projétil pedunculadas com aletas de cristal de rocha e machados talhados com 
gume polido, feitos em hematita ou sUimanite (materiais de excelente qualidade, 
importados de bem longe), mas esses instrumentos não aparecem em outras 
regiões. A indústria de ossos comporta em particular espêtulas em osso canhão 
de cerv'fdeos. No belo abrigo pintado de Santana do Riacho, próximo a Lagoa 
Santa, nota-se neste perfodo a divisão do espaço em 3 zonas: o cemit~êrió, o local 
de trabalho/morada e o depósito de lix·o. Na primeira, dezenas de representantes 
da raça de Lagoa Santa foram sepultados em fossa, às vezes rodeados e cober
tos de pedras, embrulhados. em redes e acompanhados de corantes vermelhos, 
de contas de colar vegetais e ra1spadores para corante. As oferendas alimentares 
mostram que os rituais ocorriam ao longo de todo o ano . .A raça de Lagoa Santa 
ê muito homogênea e a frequêncía de algumas caracterfstkas epigenéticas indi
cam uma forte endogamia. O desgaste dos molares e a frequência de cáries 
mostra que a alimentação era baseada muito mais em vegetais qo que em carne, 
enquanto as facetas suplementares enc:ontradas por M. Alvim sobre os astrãga~ 
los, indicam a utíflização da postura de· cócoras, e uma maneira de a.ndar parti
cu'lar, que C. Lévi-Strauss observou nos Nambikwara modernos. 

O Arcaico Mais Recente (Ap6s 7000 anos) 

Caracteriza-se pelo abandono quase que total do ·retoque3 da pedra; ~ qua.t 
ê utilizada sob a forma de lascas brutas: as pontas de lança somente são encon
tradas nos sftios a céu aberto erod'dos e indatêveis com precisão. A indústria de 
concha se desenvolveu. com plainas e goivas (estes instrumentos são ainda utili· 
zados por díversas tribos indfgenas). Os abrigos são divididos em ârea.s especia
lizadas, com paredes divisórias fixas. como testemunham os ali.nharnentos ~e. 
postes encontr,a:das perto de lagoa San~a e de Janu ... ãria. . : 1• 

Na Serra do Cipó (MG), aparecem as primeiras indicações de atividade 
ag,rfcola com a aparição do milho hã 4000 anos atrâs. Os: anzóis testemunham a 
utilização de linhas pa1ra a pesca. • 

No decorrer deste perrodo arcaico desenvolveram·se algumas tradições de 
arte rupestre,. entre outras, aquelas chamadas "Nordeste", "São Francisco"' e 
,.Planalto". Esta última é caracterizada por uma predominância de animais mo
nocrômicos, geralmente cervtdeos, menos freqüentemente peixes, pássaros, ta· 
tus e tamanduás, cuja freqüência varia de acordo com as regiões e os perfodos. 
Tfpica dos cerradqs do centro brasileiro, esta ·tradição é reconheçida em mais de 
uma dezena de srtios. sendo que vários têm mais, de mil figuras conservadas. Em 
alguns deles, as pinturas sobre paredes ou sobre blocos, enterradas sob o s~edi· 
mento arqueológico, puderam receber uma dataçãQ mfnima ou máxima, e uma 
seqliência estilfstica evolutiva pode· ser determinada. Certas pinturas têm mais 
de 4000 anos, e outras mais de 7000, enquanto que as mais velhas se .encontram 
sob uma crosta geot6gica que se formou durante um perfodo climático' muito 
mais seco que o atual (pleistoceno?). 

(3) Retoque: as pedras duras porêm frágeis (sflex, cristal, etc.) podem s.êr lascádas por 
percussão. Isto provoca a extração, a partir de um bloco de matéria-prima, de lascas 
cortantes. · Tais lascas podem ser utilizadas brutas, mas também modificadas. por reto
que, ou seja, por um novo J.ascamento· que vai modlfrc<;~r suas carae1erlsticas de f.orma 
geral, o ângulo do gume. ou até provocar efeitos de cunho estético. 
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A tradição Nordeste ocupa por sua parte o domfnio da caatinga, vegetação 
de clima semi-árido. Perto de São Raimundo Nonato, ela ê conhecida em quase 
200 abrigos. As figuras são monocromâticas, e os animais numerosos, mas o 
que domina são as fig,uras humanas que compõem cenas compl,exas de dança, 
de· ~guerra, de caça, de ritual, etc. Nenhuma figura enterrada pode ser encontra
da, mas a presença de pigmentos nas camadas arqueológicas do holoceno anti~ 
go, ou mesmo do pleis.toceno, fez supor uma ;dade comparãvel em relação às 
obras rupestres. Esta tradição chega no ,norte do estado de Minas Gerais muito 
tard,iamente {depois da T. S. Francisco). A tradição São f':rancisco se desenvol
veu ao longo do rio de mesmo nome ao fim do perJodo arcaico; os seres vivos 
são quase completamente ausentes, enquanto que os sinais geométricos mono 
ou policromos recobrem a parte inferior dos abrigos. Esta tradição se prolonga 
atê o infcio do perfodo cerâmko, ao curso do qual os sinais tornam-se espeta
cu:lares. 

A OCUPAÇÃO DO LITORAL MERIDIONAL E CENTRAL 

Os mais antigos srtios litorêneos estão atualmente submersos, e não temos 
acessos para aqueles que são anterior,es a 6000 BP. São sobretudo as habitações 
de pescadores-coletores de moluscos. 

-Os .Sambaquis 

Os mais antigos shios litorâneos são conhecidos como Sambaquis (em tupi: 
montanha de concha). 

Com efeito, as v.alvas de ostras, de berbigão e de mexilhões empilhadas 
em lentilhas formam uma base sobre a qual estabelceram-se as aldeias, recons
trurdas na medida em que a altura dos detritos aumentava na periferia. A colina 
artificial, cuja altura pode atingir 30m, é às vezes regularizada à pá. e o topo pro· 
visório forrado por uma camada de· areia. O sitio da Conquista (PR) é formado 
por um anel de detritos de 70m de diâmetro e 9 de altura, rodeando os n{veis de 
ocupação empilhados sobre 7m de espessura; enormes fogueiras periféricas de 
2m de diâmetro atravessam as camadas, mostrando a permanência do habitat. 

Os sambaquis podem conter centenas de sepulturas. O ~estudo dos ossos 
mostra que os ·~sambaquianos" foram muito mais robustos que os homens de 
lagoa Santa; no' entanto, formam um conjunto menos homogêneo morfologi
camente. Para M. Alvim, o fato que as mulheres se parecem mais entre elas que 
os homens entre si, pode significar que essas popurações praticavam o casa
mento exogâmico4 e a residência uxoriloca15. Isso significa que os membros de 
um grupo deviam obrigatoriamente desposar pessoas de um outro, e que os 
homens habitariam a aldeia de seus sogros. Os homens dos sambaquis tinham 
dentes excelentes, sem câr•e; a frequente ossificação do ouvido interno ê às ve
zes interpretada c~omo o resultado de mergulhos freqüentes. 

(4t ExogAmico: uma população tem urn padrão de casamento exogâmico Qtlando · OS 
membros da comunidade tém obrigação de casar com pessoas de outra comunidade; 
em grupos tribais, isto leva freqüentemente ao estabelccirncnto de vfnculos perma
~entes de troc~ entre as unidades ·r.esidençia·s. 

(5) Residência ux-oril!ocal: o sistema de residência uxorilocal ~do qual h.i vestTgios na 
liturgia católica do ca,samento, qvi:lndo diz que o homem s.;~irá da casa dos pais para 
viver na casa da esposa) foi erradamente confundido como um traço ligado a um sis· 
tema "miltriarcal"'. do qual. na verdade. não se conhece ~exemplos históricos ou etno· 
lógicos. 
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A alimentação ê bem conhecida graças em particular aos trabalhos de C. 
Garcia. Longe de ser limitada à carne dos moluscos, ela comporta uma grande 
variedade de peixes, desde tubarões atê peixes de porte reduzido. Os restos de 
mais de 20.000 peixes foram recolhidos no pequeno sambaqui de Piaçaquera 
(perto de Santos). ·e .as espêcies identificadas pelos otolitos6. 

- Ao contrário, a caça aos animais terrestres era · Imitada e principalmente 
destinada à obtenção de dentes de porco do mato e de grandes roedores (utili
zados como buris} ou de macacos e felinos {para fazer pingentes). 

Quanto aos restos de vegetais, eles se limitam a coquinhos. 
A indústria Utica lascada ê pobre e tosca, em razão da má qualidade das 

matérias primas (quartzo de fitão e diabâsio) que forneceram lascas brutas e 
choppers1. Ao contrá ~rio, a indtlstria· picoteada e polida é abúndante; um tlnico 
sftio pode fornecer.vá:rios milhares de machados, pedras com covinhas, peso,s de 
redes, tigelas ou pratos em basalto e em xisto, anéis e esculturas de animais em 
diabãsio. A indústria ·6.ssea., bem . representada ao norte, empobrece-se ao sul. 
Conforme as regiões foram encontradas pontas de projétil, agufhas cu ~rvas ou 
com furo, anzóis, propulrS:ores, Olnavettesn e mesmo facas, ou vasos escavados' ao 
fogo em vértebras de' baleia. As conchas fornecem facas, raspadores, p1ainas e 
ornamentos que foram encontrados às centenas nas sepulturas. O litoral.-meri
dional, de Cananêia (SP} à Torres (RS), é caracterizado pela existência de escul
turas de anima.is, os 11ZOÓiitos", dos quais algumas foram exportadas at~ ·O Uru
guai. Alguns tipos são muito geométricos (em forma de crul~ . por exemplo), 
sendo apen:as a cabeÇa zoomorfa; u'ma cavidade se abre 'na face ventrali. muito 
estereotipadas, essas peças foram encontradas ·em toda a ãrea de repartição das 
esculturas. Ao co~trário, représentações m'uito mais.náturálistas e não geomlê:tri
cas só aparecem erl-i"regi·ões' determinadas; ê o caso de belos peixes chatos com 
nadadeiras ornadas de incisões ritmicas e com cavidade lateràl ou de animais es
culpidos sobre um pedestat Pode·se reconhecer a espécie e mesmo o sexo 
destas figuras . naturalistas. Essas peças rlituais sugerem uma certa unidade 
ideológica entre os construtores de sambaquis meridionais, .mas. também· p'artiw 
cularismos regionais, rein~erpretarido os modelos' generalizados. ' . 

-A Trsdiçlo ltaiou 

No litoral do Rio de JÇ)neiro e Espfrito Santo, uma parte dos habitantes se 
adaptaram ao meio lacustre criado por um' ligeiro recuo do mar,. por volta de 
4000 anos atrãs; a parte da coleta de moluscets diminui 'na alimentação, enquanto 
à de vegetais fibrosos aumenta; como mostra o estudo dá patologia dentâria e a 
multiplicação das pedras ,de a·molar. rio refugo dos sftios, cuja espessura é infe
rior a 2m. Trata-se da tradição ltaipu, definida por O. Dias·, e que se desemiolv·e 
desde então paralelamente à dos sambaquis. 

Durante os dois .últimos milênios .notà-se· uma evolução comparável no li
toral meri'dional, on~de- a co.le·ta de molusco' diminui em ',relàção à' pesca; em al
guns acampamentos, a influência dás ·p-:imeirás c'lilturá.~"ceramistas' do planalto 
se faz "sentir com 8 .aparição de potes não ' decora'Cios, tra'dúzindo t~lvez a irrup
ção de! invaso.res, pois aparece um novo tipo hu.ina'nó (a'quete do sftio Fórte Ma
rechal Luz, SC), ~nq~anto que os vestfgi:os de IÚta·s á'rmadas se· multiplicam. ' 

(6) Otolitos: ossos do ouvido in,temo; tlpicos de cada tipo de venebrado, permitem iden-
tificar a espécie do seu port<;tdor. . 

(7} Ch.oppef's:: toscos instrur:nentos de . pedra lascada. São geralmente seixos dos quais 
foram tiradas umas poucas lascas. cuja extr.:çâo provoca· a formação de uma cicatriz 
conante. Slo mais robustos e pesados qt~e· as lascas, mas seu gume é menos afiado. 
Sua fabricação não requer nem boa matêria-prirna, nem tecnoiOS'Jia sofisticada. 
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- Os Cerritos Meridionais 

Na fronteira entre Brasil e Uruguai, a região das lagoas não foi favorável à 
proliferação dos molluscos; em compensação, sua rriqueza em plãncton atrai os 
peixes migratórios. Nesta zona inundável, os homens pré-históricos construfraf11 
pequenas elevações de terra, os "cerritos" sobre os quais instalara'!' acampa
mentos temporârios, estudados por P. I. Schmitz. Entretanto, é somente no pe
rfodo ceramista que a cultura dos cerritos chegarâ ao apogeu. 

AS TRADIÇÕES CERÂMICAS REGIONAIS FORA DA AMAZÔNIA 

Fora da Amazônia, os primeiros cerámista aparecem entre·2ooo··e 3000 
anos atrâs e são provavelmente os ancestrais.dos Gês atuais • .: Mais uma ·vez'po
de-se distinguir um conjunto de culturas rperidionais daquelas do Brasil Centrâl 
e norte-oriental; 

-A T radiçlfo Taquarà-ltararé 

Ela se estende sobre o planalto meridional brasileiro, penetrando na Ar
gentina na I:Jacic;~ do Paranâ. Caràcteriza-se pelos recipientes ~em cerâmica escura, 
de pequenas dimensões e mais altas ~que largas: -ãs finas paredes são feitas pelo 
método de acordelamento. Não hã adornos pintados~ mas existem m()tivos im
pressos ·na p'asta fresca 'com unhas (Üngulado) OUI com bastões· (ponte'ado} e 'até 
impressões de cestaria:· No sul. (sub-ti·adição Taqua'rá), a metade dos' va-sos po
dem es1ar decorados ou receber um banho de ver~elho enquanto que mais ao 
norte (sub tradição Itararé). as peças são quase sempre lisas. 

O material ntico é norma!lmente composto de instrumentos maciços que 
continuam a tradiçãó Humaitâ (com picões. choppers, etc.); aos quais 'se juntam 
instrumentos picoteados OU polidos; ' machados, mãos de oilão;''e Hvirotes" de 
pedra de utilizaçãó duvidosa:' 

Esta tradição ocupa sobretudo os planaltos e as partes altas dos vales, re
giões acidentadas com solos pobres cobertos por uma floresta que "domina o pi
nheiro do Paraná (AraucAria}, o qual fornece uma grande quantidade de pinhão. 
Até à época histórica· os indfgenas repartiam'anualmente os . pinheirais 'entr~ os 
grupos locais e aqueles que vinham 'de IÕnge para a colheita sazónal. 

. ·. Nesta zona fria (pode gear à noite,; cavaram nas encostas dos. morros 
conjuntos de casas subterrâneas em fôrma ' -'de poços. Os ·maiores têm até 6 m 
de profundidade e mais de 15 ·...n··de diâmetro; mas a maior parte não ultraprúi
sa 5 m. As escavações c:o~ n·duzidas por Schmitz~ Rohr e Menti-Ribeiro mostra
ram que as paredes poderiam S'er forradas. de laies ·e .. qoe O acessÕ Se fazia pQr 
degraus ou rampas; ptatáf_ormas baixas ;·periféricas serviam . provavelmênte de 
cadeira e de cama; no centm ·e ao redor das depressões. calçamentos de pedra 

; indicam· a existência de um 'poste ceiltral e de uma'cobenura radia ~; perto destas 
estrutÚras; s·e abrem événtualm·eiite g·ar~erias 'éscavadas na rocha macia (arenito)1 
elas podem ter várias saldas;· um. salão central, com suspiros para entradâ de 
venttl.a.ção:·! São--provavehi1ente refúgios có.ntra os ataques dirigidos pelos grupos 
tupi-guaranis, guerreiros horticultores que habitavam os vales inferiores. E)(iste 
igualmente srtios a cêu aberto (residências de verão?). . 

' Perto de todas as aldeias: encontram-se peque~os. aterros considerados 
como antigas sepulturas, de acordo com relató·rios etnogrãficos. Os abrig'os, lo
calizados de preferência próximos a c:;achoeiras, era'in por vezes usados 'como 
cemitério enquanto n'o topo dás elevações muros .circulares de terrà circundam 
uma praça de. vãrias dezenas de metros de diâmetro. 
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Os vestfgios alimentares mostram que alêm dos pinhões, os indfgenas Ta· 
quará cu~tivavam o milho e a cabaça; os restos de caça são raros. As datações 
vão do inrcio da era cristã até a chegada dos et~ropeus~ 

-A Tr:adiçAo Vieira 

Ela se desenvolveu na fronteira do 'Uruguai .. caracterizan-do-se por vasos 
de cerâmica abertos com fundo geralm.ente chato. Encontra-se nos cerritos inais 
recentes das lagu'nas 'costeiras (centros 'de pesca e de'caça de animàis 'âqluáticos, 
ocupados durante- o verão), mas · também em outros a.terros estabelecidos no 
alto Vale do Rio Negro ê o'éupados no inverno, quando a atividade dos Vieiras se 
voltava para a caça (é somt:mte nesta região que se acha pontas de flecha e'm pe-
dra). · 

Ocupados atê O· século XVII, O·s sfrtios Vieira são atribuido·s aos ancestrais 
dos Charruas e Minuanos. quef na época co:lonial deviam tornar-se ·exce:lentes 
cavaleiros e desempenhar um grande papel nas lutas frontêiriças. primeiro entre 
Espar:"~hóis e Portvgueses, depois entr~ Brasileiros e ArgentinQs. 

-A r:radiç§o Una 

·Com 'ela abandonamos o Brasil .. meridional: 'Esta tradição ocupa inicial
mente as regiões ricas em grutas do Brasil central, aparec.endo mais tarde no li· 
tora! do Rio de Ja~eiro. Ainda muito mal conhecida, ela "parece surgir entre 2000 
e 3000 ano's atrás nas regiões onde o cerrado alterna com as fJorestas estabeleci
das nos solos calcâreos. 

A cerâmica é fina e .bem cozida, ' pouco abundan~e e sem decoração. Ela 
coexiste com uma abundante tndústna lftica de lascas brutas. Os sftios estão 
sempre sob abrigo. Perto de Januâria (MG), ê freqüente encontrar grandes depó
sitos alimentares: fossas cavadas na argila, forradas com palmas, às vezes tran
çadas e mantidas por cordas, com .vários nfveis separados por camadas de ca
pim. Contêm c.oqUinhos, milho. feiião. mandioca amarga, cabaça, 'coràntes 've-
getais (u·rucum) e arte plumária. . · 

~ provavetmente a· esta .. população que .se pode atribuir uma parte das 
magnfficas -pinturas ;rúpestres dã, região, que representam palmeiras, roças de 
milho e rarzes, comestfveis. Parece que um movimentÔ. de , -migração arrãstou 
certos destes grupos para o litoral. o'nde 'os recém''cheQados tiveram que se ha-
bituar a t:labitação à céu abért<;>. . ' . 

Entretanto, eles tentaram. r:nanter a tradi.ção pa~a o~ mortos, enterrando·os 
nos minúsculos abrigos de desmoronamento da encosta da Serra do Mar. As 
ossadas são depositadas em potes de cerâmica,, com cola.res de sementes ou de 
ossos, âdorrios de conchas, bolsas u--ançadas e cabaças. 

Mal chegados no litoral, os Unas foram alvo da concorr·ência dos Tupi
guaranis, contra os quais seus descendentes (Puris e Coroados) lutaram até a 
chegada dos eurooeus. , 

- ~ Tradiçáo !'aratu·Sapuc~f 

A partir do IXC? século de nossa era. os imens.os campos do Brasil Central e 
norte-oriental eram ocupados 'por populações numerosas que fabricavam dois 
tipos de cerâmica: pequenos vasos com paredes finas, bem queimadas e cuja 
forma imita por vezes cuias; enormes urnas de mais de 1 m de diâmetro. de fa
bricação mais grosseira e utilizadas para enterra1r os mortos ou preparar bebidas 
fermentadas. Cachimbos angulares e rodelas de fuso ·de cerãmtca atestam o uso 
do tabaco e do algodão .. 

A indústria lftica . l·ascada é quase inexistente, mas encontram-se numero· 
sos machados· alongados de cabo picoteado e gume polido em diorita ou em ro-
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cha.s portrricas. Outros machados, em forma de âncora, e ditos tambám 0 Semi
lunares" aparecem nas urnas funerárias. Estão ainda em uso entre os fndios 
Krahós,. como instrumento cerimonial. :: 

Os Aratus eram agrícul.tores que plantavam milho e estabeleceram enor
mes aldeais circulares, com uma ou duas fileiras de habitações coretivas ovais 
circur'ldando uma grande praça de mais de 100 m de diâmetro. As aldeias de
vjam congregar várias centenas, senão mais de um milhar âe habitantes; o sis
tema lembra as aldeias Boror6s., Xavantes, etc .• do Brasil Central, onde as habi
tações .clânicas (dof'"!lfnio. feminino) circu1ndam a praça redonda (domrnio pol'ttico 
e cerimonial submetido à autorirlade d'os homens). Os éddeões da Tradição 
Aratu e das suas variantes locais (Sapucaf, Papeba,· etc.) evitâvani as' grutas, 
mantendo no entanto contatos casuais com 'seús vizinhos (Jnas {em Lagoa San-
ta, por exemp~o). - · 

- As palafitas do Maranhão 

No estado do Maranhão,~ acharam:.se vestrgios de importantes estruturas 
sobre estacas no meio de diversos pântanos e do lago Cajari. Os sities podem ter 
v{mias centenas de metros de diâmetros e são ricos em cerâmica; nóta-se· pa-rti
cularmente a presença de formas abertas (assadores) e que eram certamente 
destinadas ã preparação da mandioca amarga.' 
· , Vários indfcios mostram uma influência amazonense: adornos zoomorfos 

aplica.dos sobre, vasos de cerâmica. pequenas .. escullÜras 'de' anfibios 'de."pedra 
verde · {ditas "Muirakitãs''}, etc. Os trabalhos preliminares. coriduz'idos por M. 
Simões são ainda muito parcialmente publicados. · · 

- A tradição T upiguarani 
... . .. ... ' , . 

Este nome designa as populações prê-hist6ricas não amazonense que fa-
bricaram uma cerâmica poliicroma com desenhos geométricos e ·-que sê supõe 
serem os ancestrais das tribos históricas de Hngua Tupi (no litoral central é norte.: 
oriental} e Guarani (na bacia do Paraná e no litoral meridionãl até a ' Argerúina):~' 

'"
1 ·'Adaptados 'à floresta '' galeria tropical 'e . sÚbtropical,..,êles praticavam uma 

agricultura ds coivara 'baseada na -mandioca' ao" norte e 'sobre -0 'milhÓ no 'sul;:'a 
alimentação era compl·etada peta peséa e. num grau menõr, pela caça ou' -a CO'Ieta 
de 'moluscos. Sua cerâmicà. como a dos Aratu; com prende pequenos vasos uti: 
litários e grandes urnas funerárias tambêm usadás na' .. prepa'ração '(jé beblêia's 
fermentadas; sua formã 'carenada é caracterrstica~ Os vasos são frequente-mente 
decorados por plinçamento {corrugado}, impressão de unhas (ungulado),~ banho 
de tinta (engobo) ·vermelha ou1 branca, ou finos traÇos geométricos (volutas,·gre
gas, etc.) em negro e vermelho "sobre fundo branco. Nos 'sftios meridionais; a de:
coraÇão plâstica (corrugado) domina.·· enquanto que ·para ''o norte os vasos são 
preferencialmente pintados. A ' mesma oposição.regional se enco'ntra na forma 
de: urnas: são fechadas no sul, mas abertas. ovais ou cjuadra.rigulares ~(como 
grandes bacias), no litoral norte. O material lrtico se reduz geralmente a macha-· 
dos poUdos trapezoidais, tembetás (adornos labiais) de· cristàr'de'ro"cha 'eri-1 Jor· 
ma de Te alguma,s lascas brutas de .quartzo. Em alguns sltios do Rio Grande do 
Sul nota-se uma mjstura tardia de it:~fluências 1 Tupig1uaranis e -Umbu, .marcada 
pela coexistência da cerâmica -de uns e· do lftico lascado de outro (fase Rio IPardi-: 
nho) o ~es'!'O acontecendo no sfti.o Camargo {SP~ estudado por l. Pa"estrinL · ~ •• 

., A. forte demografia dos tupiguarani.s os estimulou a conquistar'novas ter
ras, este11dendo sua . influência desde a Argentina até a· Amazônia, alcançando 
o império Inca na BoUvía e no Peru. Quando os Europeus abordaram o ;litoral; os 
Tupis acabaram de :exterminar as populações anteriores. As tribos Tupinambã e 
Tupiniquim são b~m conhecidas ~raças aos. cronistas franceses e alemães {lhe-
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vet, Lêry, Staelen). que participaram de lutas pela colonização da bala do Rio de 
Janeiro ("'França-Antãrtk:a··, patrocinada por Calvin e o almirante de Coligny) e 
graças aos jesuftas portugueses (Anchieta. Nóbrega) que tentaram converteres
sas populações, rapidamente destrufdas. mais ainda pelas doenças trazidas pelos 
europeus que pelas armas. No sêculo XVII os jesuftas espanhóis agrupar'am os 
Guaranis meridionaFs nas suas famosas Reduções, onde tentaram em vão resis
tir ao~s caçadores de escravos, (Bandeirantes) de São Paulo, súditos de Portugal. 

A Hngua tupi deveria ·r.o·entanto servir de .. lfngua geral'' para todo o Brasil 
até o século XIX. enquaf")tO o 'guarani se mantêm como 2~ lfngua oficial no Para
guai.. Muitos bandeirantes mal falavam o português, usando preferenciatmer:"te o 
Nheengatu8, · 

Oes.ta revista d.as 'culturas ceramistas resulta que algumas parecem pro
tongar o . perfodo" anterio'r pelia importância da indústria irtica lascada~ a fraêa 
de~ografia, a cerâmica pouco--abundante; 'pelo .. contrário~ outras {Aratu e }"upi-
guarani} marcam uma ;ruptura· completa com o pa's5á'do. . . . . 

A PRÉ·H~STÓAIA AMAZONENSE 

A Amazônia é um imenso território, onde· existem terrás bab<as muito fér .. 
teís, inundadas anualmente, enquanto as zona,s mais altas, cobertas pela floresta. 
têm um solo muito pobre pará o cultivo é pa,ra a caça. . , .. ' .. . · .. 

• • • ' • - 11 • • • t • ., , _ 

Tendo-se instalado preferencialmente na primeira faixa. a colonização ce-
ramista chegou a ter uma densidade demo"gráficâ ~mais forte que a do perrodo 
atual, jâ que esta concéntra·se nas terras altas; provocando a destruição das 
florestas e dos solos. . 

Parece que a floresta amazônica tenha recuado em yãríos perrodos diante 
. dos campos cerrados durante as fases secas do pleistoceno, e mesmo do holo
ceno; ê portanto · diffdl imaginar em que quadro natural se.desenvolveram as 
cuUuras pré-ceramistas. cuja existência ê conhecida somer-~te.pela descoberta de 
algumas . pon~as · lrticas desprovidas de. contexto éultural, e as escavações ainda 
inéditas de E_ MiJier num abrigo do Mato Grosso. 

A Primeira Ocu~o Ce,~amista: o litoral · 

-A TradiçAo Mina . .. 
Os mais antigos srtios conhecidos, estudados por M. Simões, estão na re· 

gião do Salgado~ aa·· sul da foz do Amaioná·s. São Sambaquis pertencentes à. 
Tradição Minâ; estabelecidos em enseadas profundas na proximtdade do Man
gue; eles estão q·uase cómpteta.menie destruidos. Parece que· os maiores alcan-
çaram ainda n·o ·sêculo XIX. atê 8 metros de .altura. . . 

Uma d~taçã~ duvidosa de 3200 ·~nos a.c: foi obtida pará Ur118 fogueira na 
base de um deles, e outras datações mais seguras, de 2500 a.C. A cel'ãmica é 
grosseira, co~ antiplâstico9 de concha morda. As ran;ts peças decora:das· mos
tram ;ncisões, ou um engobo v~rmelho. As formas são simples. e abertas. com 
fundo arredondado. · 

Se aceitarmos a dataçãq de 3200 a.C., e~ta cerâmi,ca seria contemporânea 
das mais antigas cerâmicas da América. Acha-se igualmente carimbos para im~ 
primir pinwras corporais, alguns machados polidos, lascas de quartzo, furadores 
e adornos de osso~. raspadóres de concha: 

(8) Nheengatu: ''lfngua geral'" osâctá. ~como Jfngua franca no Brasil até o século XIX; era 
uma versA o do- Tupi divulgada pelos· jesuftas para fins · de çatequese. 

(9) Antlpllistico.: parttculas rfgida~s intrô"dl.zida~ Oelo otefro r:10 'barro antes da queima, 
para evitar ó rachamento da cerâmfca. Oependendo da tradiçáo cultural e dos materiais 
disponfveis. pode ser ar<Jia, caco mordo, cinzas. espfcu'las de espongidrios.. etc. 
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A partir de 1750 a.C., os sftios se distanciam das zonas inundá~eis e a ali
mentação se baseia mais na caça que na coleta de moluscos, ainda que os gàs· 
trópodes fluviais não sejam negligenciados. · · · 

- Os Primeiros Habitantes das Ilhas . . . ~ ~ ' . ., 
Na grande ilha baixa de Marajó, na foz do Amazonas, a cultura Ananatuba 

estê datada ente 1461 e 980 a.C. mas se mantém até aproximadamen1te 200 a.C. 
Os sftios são formados por um ou dois g'randes fundos ·de cabana~ suÇJeriodo 
uma população entre 100 e 150 habitantes. . 

As paredes eram feitas de pau-a-pique e parece que a ocupaçãó dos sftios 
perdurava por vArias gerações. A cerâmica, oóm antiplâstico de caco mofdo (téc
nica constante em todas as cultura"s"siicessi\ias da ilha) ê por ve:ú:~s déc"orá"da oor 
hachuras zona das (ou sejà:· limitadas a faixas bem-definidas) · 

Na fase final, a cutturàAnanatuba foi substitufdà po-uco a pouco por outra de· 
nominada Mangueiras .. que lhe tomou emprestadas certas formas de dec·oração. 

As Cutturas da Floresta T ropic:al 

As culturas amazonenses posteriores são agrupadas nas gran.des tradições 
det,erminadas por B. Meggers e C. Evans, sendo mais conhecidas a tradição Po1i
croma e a Tradição Incisa-Ponteada, assim chamadas devido a suas formas de 
decoração mais caracterfsticas. Ambas se estendem para alérl} do território bra-
sileiro. · 

A Tradição Policroma 

Suas fases mais antigas i (datadas da·1~ ·· metade do :primeiro .milênio de 
nossa era), encontram-se .no baixo Amazonas e·na ilha de Marajó, ·er:tquanto· que 
as mais recentes atingem a êpoca histórica na Gujana Brasileira. no Reru e no 
Equador. . 

A FASE MARAJOARA ê a mais famosa e se desenvolveu numa reduzida 
parte da ilha de Marajó ente 410 e 1322 de nosSa era. Os sftios são fÕrmados .pÓr 
um grande número de montkulos artificiais (por vezes vã rias dúzia.s) .qu~ se.es
tendem ao 1ongo dos rio:s e se acham transformados em ilhas na estação das 
chuvas. Sua altura varia de l··a 10 m e às "maiores têm um diâmetro que pode 
exceder 200 m; algu'ns apresentam "plataformas de diferente altura qule devfam 
servi r de base às habitaÇões e talvez ao cultivo.' Algu'ns niontfculos; ricos em po· 
tes funerârios decorados, são considerados cerimoniais.· e os outros, com pouca 
cerâmica decorada, simples locais · de habitação; entretanto a dimensão restrita 
das sondagens efetuadas. atê 1982, nâo perfTJite conhecer êom exatidã.ci. a· estru-
tura interna das elevações. · 

A cerâmica apresenta uma extraordiriãria variedade de formas e decora
ção; a mais comum é formada por motivos zoomorfos geométricos pintados em 
linhas vermelhas e negras sobre fundo branco,. algumas vezes completados por 
apliques modelados. Existem ainda .belos motivos incisos (vasos minia·turas ce
rimoniais), algumas vezes sobre engobo tirànco ou vermelho. Um dos mais bê
fos efeitos visuais era obtido pela incisão, feita na . pasta mole, "de motivos geo
métricos sobre 2 engobos superpostos de cores diferentes. A -cerâmica permitiu 
fabricar uma grande variedade de objetos: pesos de fusos inciso·s, bancos de ba
se ânelar. suportes de panela troncôn.iços, tangas utilitár~as (engobadas e. usa
das) ou cerimoniais (porfcromas e sem vest1gio de uti l~ização). Hã também curio· 
sas estatueta~ femininas com guizo interno; tem uma forma geralmente fática, a 
cabeça representando a glande. enquanto que as pernas são esféricas. A pedra, 

110" 



rara no territ6rio amazonense, aparece sob a forma de machado·s, usados até ao 
extremo, e de contas de nefrite. Diséute 4 se ainda sobre a or:igem da cultura Ma- · 
rajoara, que apresenta pontos comuns com as. dos Andes: deformação craniana 
artificial, tangas. bancos e suportes de vasos em cerâmicas. etc. 

A h"pótese or•gin.al dos Evans é que. os imigrantes oriundos de uma cultura 
superior àquela dos florestais ama.zonenses teriam descido dos Andes, degene
rando rapidamente em seguidá, num meio natural adverso. No entanto, esta hi
pótese não combina com as datações radiocarbônicas, já que as mais antigas 
para a cera mica policróma encontram-se justamente perto do Atlântico,. e que os 
Marajoaras e:ram ainda capazes de efetuar imensas obras em um shio coniô 
Camutins;· considerado de perfodo tardio. 

A FASE ARISTÉ:· Na Guiaria brasileira, a Tradição Po1icroma ê conhecida 
pela fase·:Aristê. que dura áté a chegada·dos Europeus. Ela ã famosa por suas 
belas urnas fur:11erárias reunidas em ab.rigos ..naturais, ou' em criptas artificiais on
de se chega por um po_ço verticál fechado por uma laje (Cunani) 

A SUB· TRADIÇAO GUARITA: As fases ocidentais fnrmam ·uma sub-tradi· 
ção conhecida · como "Guarita" definida pór P. 'Hilbért/ e datada· geralmente do 
infcio de· nossá era. ·Nãó há sepulturas em urnas e a decoração:incisa ê por vezes 
mais freqüenie que a· policroma. Os maiores vasilhames têm frequentemente 
um anel circular em torno do seu bojo (o Flanje). 

Entre as fases, ocidentais e orientais, enco-ntra-se um conjunto' original co
nhecido como · ·~saracã'' perto do la9o Silves, ·com urnas antropomorfas ·cuja 
tampa representa a, cabeça (necrópole de Miracanguera) e vasos decorados de 
motivos P<;>ntilhados (Jàtapu). · 

-A Trádição {ncisa-Pon.teada . 

Enquanto a tradição policroma se estende do oeste ao leste do Ama7.onas, 
a tradição ·indsà-ponteada ocupa umã faixa ·Nordeste/Sudeste, da Venezu.ela a·o 
alto Xingu·,: com uma densidade n<)tãvel em torno de Santarêm,w ao nrvel do· rio 
Amazonas. ·como seu . no'me indica, a tradição ê caracterizadá·-por uma decora
ção incisa e por pontos impressos em série na pasta ·f1resca. 

· Em geràl; hã u·m · agrupamento de .n.umero.sas figuras modeladas/' zôo· 
mortas ou antropomorfêls, que servem de ornamento ·para a borda ·dos vasos. 
Apesar 'de muito·mal COr!heddás;ás cultura':s·mais célebres são as de Santarém e 
Kondurf. 

A CULTURA SANTARÉM se estenoe ao tongo dÇJ ma·rgem direita do baixo 
amazonas onde os sftios ocupam as altas margens, formando uma faixa quase 
continua de terras pretas e profundas (enriquecidas pelos vestfgios orgânicos) 
sobre mais de 120 km. Apesar de nenhuma escavação ter sido publ,icada, sabe
se que as aldeias eram reunidas entre si por uma rede de'cam·inhõs e qÜe poçõs 
eram escavados para obter âgua; as ricas zonas inundáveis na proximidade erarn 
utilizadas para a agricultura· e os lagos residuais depois das enchentes, para re
colher as tartarugas, mantidas ·em uma situação · de ser:"~ i-domesticação atê a 
época histónca. 

A cerâmica tem antiplãstico .de cauixi · {espfculos de· esponjas fluviais).# ma
téria irritante para a pete e os olhos. Em con'seqüência,. os vasos eram revestidos 
por uma re:sina protetora e-pintados. Os mais caracterifsticos são: a) vasos aber
tos sobre pedestal' freqüentemente ornados com serpentes; b) vasos. com pé 
troncônico e bojo globular -alargado l.ateralmente ·por dois grandes apênciices 
simétricos representando cab~ças de jacaré dominadas por figuras dhtersas.' Um 
gar~alo inciso domina o conjunto. c) Uma outra forma tfpiea é co11hecida ·como 
"'vaso de· cariãtides": ·em cima de uma b;:,s~ anular, várias figuras femininas .(cÚ
jas mãos escondem a boca ou os· olhos) sustentam o recipiente ·em forma de ti· 
gela; este é cercado por papétgaios ou macacos modelados~ que olham alterna-
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damente para o interior e o exterior. Todas estas peças são de uma qualidade 
extraordinâria; sua decotação mostra uma exuberância barroca fmpar na Ar:rféri
ca e que lempra às vezes, os bronzes chineses Chang. 

Existem t~mbêm figuras femininas pertencentes a diversos tipos estereoti
pados (alguns lembram de 1onge o Modelo Marajoara) e belos çachimbos angu
lares de cerâmica~ 

As populações Santarém mantinham contatos com a América Central e as 
Antilhas. onde encontrou-se louça amazonense; no sftio mesmo de Santarêm foi 
encontrada uma escultura em pedra vuJcãnica provavefmente originAria ·de 
Costa Rica. - • -

Enfim, eles importavam do Nordeste brasileiro as pedras verdes com as 
quais faziam os amuletos em forma de rã (muirakitãs); objetos de um irnportante 
comércio na região; atribufa-se·a eiÇ~s virtudes contra cálculos renais, de onde o 
nome de Nefrite atríbufdo :b pedras ·verdes pelos europeus. Na fa,ta ele dataçÇles 
radio-carbônicas, atribui-se, a arte de Santarém à tribo .,histórica dos Tapaj6s e 
seus ancestrais. . 

.fl.. CULTURA KONDURI ocupa os afluentes da margem esquerda do Ama
zonas. um pouco acima de Santarêm. Ela ê certamente aparentada à cu11ura pre· 
cedente," da qual ela se distiingue entretanto pelp. abuso de anti plástico de cauixi, 
a freqüência de vasos trlpodes com guizos, a1 utmz~ção de asas (de .vasilhas) "13m 
túnel'.' e uma ornamentação ainda mais exuberante. CofTio em Santarêm, achou
se pesos de fusos, muirakitãs. e e"statuetas Bnl1 pedra de maiores dimensões que 
representam em geral dois seres de costa um para o outro, ou um dominando o 
segundo {um pôde ser humano e o outro animal); esses -~~fdqlos·: foram . ~ncon~ 
trados nas cachoetras dos rios Trombetas e Nhamunda. 

OUTRAS TRADIÇÕES: Divers,os estilos e tradições não entram no qüa"dro 
.,clássico" da prê·hist6ria amazônica: É o caso das ·urnas funerárias Maracá, na 

. Guiana brasileira. :e ta~ rep-resentam· ~:m"* persOf!!agem'.assentádo·-sobr·e··urr, bar:t
co, cuja cabeça ._forma . a· tampá do re~ipie"nte, ô qual costú"nià conter "õssÕs ~u~
manos calcin"ados e' às vê:zes cõrita,s .venezianas, indicandê) Q4e esta cultura se 
manteye até o século XV:J.t . . Est~ .. tip~: de ~rna com Urt:l persona_gern ~sseritado 
sobre um banco~ se encontra tambârn n.as -regiões andinas e até na Argentir~a, 
como o assimilou •mbelloni: - · 

Os trabalhos recentes de O. Dias sobre o Alto Purus permttiram descobrir 
uma nova tradição. dita Ouinari, com curiosos vasos cilfndricos cuja parte central 
ê dilatada ~sfericanwnte, esta parte globufar sendo trabalhada para representar 
uma f~ce ~ul"ffaf!a. 

!\. ~RO~EOLOGI.A HISTÓRICf\ 

~ somente nos t11timos ano&. que os arque~ logo~ que estudam o perfodo 
histórico se interessaram por outra coisa além das igrejas ou fortes colonii;tis. A 
pesquisa das antigas Reduções guaranis organizadas. pelos Jesurt~s e a dos Qui
Tombos (aldeias, formada~ pelos escravos fugiitivos. freqüentemente ali~dos aos 
indfgenas) mostram os resultados do contato ·entre as três populações indfgenas, 
africat:~a _e européia, co~s,itt~íntes do Brasil moderno, mas cujas origens nos são 
conheci~~s somente pelo testemunho bastante parcial .dos "conquistadores" lu· 
sitéin<;>s .~u espç:~nh6is. ·No caso das Reduções guarani~. e)(:iste uma vasta bibfio· 
g~afia, m~s que }1~nca . leva em cqnsidera.ção as informações trazidas pela ar
queC?Iogia, ~s pesquis~s de J. Brochado, por exemplo, mostrai'T'! como as.técn ~cas 
de fabricação d.a crerãmic~ refletem as fases de maior ou menor influência jesufs
_tica; n~·ssa ãnâlí~e dos textos espanh6is do. sêcu~o XVII e das plantas de Redu
ções .l~vant.a~as por O. Blc;~si leva por sua vez a supor que a disposição das cêlu-
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las habitacionais favoreceu a continuidade das estruturas sociais tradicionais de 
casamento preferencial entre primos (os quais: o Papa teve que autorizar em ca
ráter excepdonal para os Guaranis das Reduções, ja' que os Padres não conse
guiam evitar tais uniões). 

Os Quilombos de Minas Gerais ainda em fiase de estudo por C. M. Gui
marães, podem ser separados em duas categorias bem distintas; os de regiões 
agrfcolas, longe dos 1centros de. mineração, formavam aldeias estáveis, even~ 
tualmente fortificãdas. Pelo contrãrio, escravos fugitivos radi!cados nas regiões 
acidentadas, próximos aos centros de extração do ouro e de pedras preciosas, 
tinham apenas ' lugares de pouso rápido embora éfclicos, aproveitando abrigos 
naturais nos quais se investia· pouco em melhori ãs, pois precisava mobilidade 
para fug ir das. expedições policiais. Vários indfciós mostram que os quilombos 
eram cristianizados, e pinturas rupestres retratam cerimoniais funerários ou ce
nas de guerra entre cavaleiros armados côm espingardas e peões arqueiros, nas 
imedjações de um~ grande veleiro, talvez lembrança da captÚra em terra africana. 

Os autores, particularmente os da América do Norte, têm tendência a elas-. 
I • _... ' 7 i# 11 ~ • I 

sificar as sociedades recentes de tecnologia s1rnptes segundo um esquema evo· 
lucionista unilinear, talvez prático do ponto de vista didático, porém niuito dis-· 
cutfvel, entre: sociedades de "bandos" (caçadores), sociedades "tribais" de 
"horticultores" (subentendo-se uma Q'radação entre horticultores tropicais -
mais "primitivos·· - ~e agricultores de zonas temperadas - mais "evolufdos"L 
sendo as soded?des u_rbanas associada~ a uma gricultu~à "plena' ' e geralrnente;· 
a um pastoralismo alim,entar. Não cabe aqui uma discussão desse esquema nem 
dos conceitos acima mencionados, porém é importante .notar que os pré .. histo~: 
riadores br-asileiros costumam aceitar plenamente: estai visão, e classificar as 
culturas pré~ históricas de maneira a fazer coincidir o" quadro com o modelo et
nogrâfico dorninante. É assim que os caçadores "arcaicos"-se atribuem um"a ~so
ciedade de tipo '.'bando", enquanto os ceramistas (considerados ''horticultoresr') 
teriam chegado ,.ao "estâgio," tribal. É miste~r la.stimar O fato .de que essas inter
pretações não sejam feitas a pa.rtir do próprio material arqueológico,, ó único q1,.1e 
poderia legitimar tais assimilações. Aparece, portanto, que o esquema conceitual 
dos pré-historiadores brasileiros ê totalmente ex6geno .. logo que se trata de se. 
chegar a nfvel de sfntese. · . · 

De qualquer maneira, o estudo da pré-história americana qP.resent_a a 
vantagem de perf!liti r uma compáração entre as ~ulturas do AntigQ 'e o NOYO 
Mundo, que evolufram · separadamente, testando-se assini as teorias ~e !ipo 
evolucionista ou ecológica. Ocupação pelo hom·em dos espaços vazios, adapta "': 
ção aos 

1

recursos locais. nascimento da agricultura e do pastoreio; urbaniz.ação, 
etc .• são alguns dos problemas· mais interessantes sob este aspecto. No caso do 
Brasil, descobre-se a existência de um ''modelo tropical'' de neolitilação basea· 
do sobre uma horticultura que não destruia a natureza de maneira irrreversfvel, 
oompletada pela caça e pesca. Tal modelo se opõe à agricultura cerealistà inten· 
siva completada pelo pastoralismo, tfpico dos pafses de clima temperado ou 
mediterrâneo. A maior parte dos grupos indfgenas mantêm um estrito controle 
demográfico, enquanto que o poder da sociedade não se concentra em um ir:tdii
vrduo OU em uma ÍAStitUtÇãO de força. 

Alguns outros parecem, ao contrário, ter ·evolurdo, para um sistema de 
"chefia" (Tupis, Tapajós) e transformar sua' economia, talvez .a caminho de um 
sistema urbano centralizado. Será que são modelos opostos e alternativos, ou 
dois p~atamares de uma evolução universal e obrigatória? São tais questões· que 
tornam apaixonante o estudo arqueológico dos "Novos Mundos". 
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Trad, Taquara: unldaóe cvltural (a partir dO$ Instrumentos) 
Trad. • Planalto: unidade cultural definida a partir d"!l ª"e rupestre. 
Santana ·: sttio com datação plefstoeênlca. 
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Publicamos uma bibliografia exaustiva da arqueologia t>rasileira nos Arqui
vos do Museu de H~st6ria Natural da UFMG (Belo Horilonte), nos volumes IV/V 
(pp. 25-183) e X (no prelo). 

· Um hist6rico das pesquisas arqueológicas. no Brasil poderá ser encontrado 
no vo,lume' IV/V dos mesmos Arquivos. e uma anâlise bibliomêtrica no n9 X da 
mesma revista. Não existe um livro que contenha uma srntese dos trabalhos dos 
últimos vínte anos, embora haja uma obra nossa no prelo ("Arqueologia Brasi
leira". a ser publicada pela Pró~Memó,ria). 

Os resultados de pesquisas são esparsos em numerosas revistas brasilei
ras, sendo as principais (segundo estudo de A. Mendonça de Souza: 
- Publicações avulsas do Museu E. Goldi (Belém): Relatórios do Projeto Nacio-

. nal de Pesquisas Arqueológicas (5 vol., 1966n1 ~ . 

- Pesquisas. série Antropologia. Instituto Anchieta de Pesq;uisa (São Leopçldo). 
- Arquivos do Museu de História Natural. UFMG {Belo Horizonte). 
- Revista de Prê-História. USP {S. Paulo.) 
- Revista de Arqueologia. Museu E. Go,di (Belém,. 
- Coleção Museu Paulista. Arqueologia. USP (S. Paulo). 
- Clio .. Revista do Mestrado, UFPe (Recife). 

As principais revistas e séries estrangeiras que publicam artigos sobre ar~ 
queologia brasileira são: · 
- American Antiquity {Wash-ngton) 
- l 1 Anthropologie ~Paris) 
- Journal de la Societé des Amêricanistes (Paris} 
- C~hiers d'Archê~logie d'Amérique du Sud {atê 1977) 
- Etudes Archêologiques pluricfisciptinaires.(EHESS - Paris) 
- Micrqfiches de l' l nstit~t éi•i:thn~l ogíe (Paris). 
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