RITUAIS ANTROPOFÁGICOS E A CERÂMICA PINTADA
TUPINAMBÁ, UM ESTUDO DE CASO DO SÍTIO
ARQUEOLÓGICO COQUEIRO

RESUMO
A cerâmica associada à Tradição Tupiguarani é a única que extrapola os limites
geográﬁcos da Amazônia trazendo como aspecto marcante de sua cultura
material vasilhames pintados. A produção de vasilhames cerâmicos atendiam
necessidades sociais e rituais estabelecidas pelos grupos pertencentes à
tradição, acredita-se que os vasilhames pintados eram u lizados em rituais,
uma vez que, ao receber a pintura, geralmente não eram levados ao fogo. Ao
longo dos anos estes na vos movimentaram-se amplamente ocupando de
norte a sul o atual litoral brasileiro, deixando marcas por onde passaram. Um
dos fatores que leva à iden ﬁcação de caracterís cas desta tradição é que, por
ocuparem áreas litorâneas, foram os primeiros a terem contato com os
europeus à par r do século XVI. Este contato, ora pacíﬁco, ora violento, permi u
que viajantes, ao contato com o na vo, buscasse registrar a vida social dos
índios através de ilustrações e descrições bastante detalhadas, entre eles: Hans
Staden, André Thevet, Jean de Léry, Anchieta, Manuel da Nóbrega, entre
outros. Através destes relatos e ilustrações associadas à eles, é possível
relacionar o uso de vasilhames pintados em rituais tradicionais. Como forma de
relacionar a cerâmica pintada à dimensão ritual, os fragmentos de cerâmica
pintada provenientes do sí o arqueológico Coqueiro (Baixa Grande/BA)
permi rão a ilustração e comparação com os relatos existentes.
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INTRODUÇÃO
A cerâmica tupiguarani destaca-se dentre as demais tradições ceramistas, por
apresentar par cularidades morfológicas, técnicas e decora vas (OLIVEIRA,
2008), compondo fortes signiﬁcantes capazes de permi r a existência de uma
tradição cultural de iden dade ímpar de norte a sul do país, assim como ser a
única que apresenta decoração pintada externa às existentes na bacia
amazônica (PROUS, 2016).
A pintura, na cerâmica tupinambá é uma forma não verbal de representação da
iden dade cultural do grupo, uma forma de se reconhecerem como parte do
grupo, gerando o sen mento de pertencimento. “Nas sociedades que não
conhecem a escrita, a pintura e os graﬁsmos são parte de um poderoso sistema
de comunicação, como já salientamos, a respeito das tradições, dos mitos, da
história do grupo” (SCHAAN, 1997, p.8).
A forma u lizada para associar os vasilhames cerâmicos aos rituais de
antropofagia veio a par r da observação das ilustrações dos cronistas viajantes
que conviveram com os índios tupinambá no período de suas visitas ao Novo
Mundo. Diversas ilustrações abordam o ritual antropofágico, sendo
considerado o mais próximo à barbárie que já haviam presenciado.
A CERÂMICA E OS RITUAIS ANTROPOFÁGICOS
A forma u lizada para associar os vasilhames cerâmicos aos rituais de
antropofagia veio a par r da observação das ilustrações dos cronistas viajantes
que conviveram com os índios tupinambá no período de suas visitas ao Novo
Mundo. Diversas ilustrações abordam o ritual antropofágico, sendo
considerado o mais próximo à barbárie que já haviam presenciado.
Ao observar as ilustrações, observa-se a presença de pologias de cerâmica
para cada etapa do ritual: para armazenagem Léry e Staden ilustram a Igaçaba,
para o preparo e cozimento Léry, Staden e Thevet ilustram Nhaêpepô e Kamuci,
já para servir as partes moles cozidas Staden e Thevet ilustram o Tenhãe. Sendo
que Tenhãe são os pratos de apresentação, os Nhaêpepô são as panelas, os
Kamuci são talha para armazenagem, assim como as Igaçaba

O CASO DA CERÂMICA PINTADA DO SÍTIO COQUEIRO – BAIXA GRANDE/BA
O Sí o Arqueológico Coqueiro, escavado no ano de 2016 na área rural do
município de Baixa Grande, estado da Bahia, distante aproximadamente 200
quilômetros de distância do litoral, apresentou material associado à
ocupação Tupinambá não somente cerâmico pintado, objeto deste estudo,
mas também liso e corrugado associado a material lí co lascado e polido.
IMAGEM ADAPTADA DE PROUS, 2016: 114.

“Não fazem isso para saciar sua fome, mas por hos lidade e muito
ódio, e, quando estão guerreando uns contra os outros, gritam cheios
de ódio: debe marã pá, xe remiu ram begué, sobre você abata-se toda
desgraça, você será minha comida. Nde akanga juká aipotá kurine, eu
ainda quero esmagar a sua cabeça hoje. Xe anama poepika re xe aju,
estou aqui para vingar em você a morte do meu amigo. Nde roó, xe
mokaen será kuarasy ar eyma riré etc., sua carne será, ainda hoje,
antes que o sol se ponha, o meu assado. Tudo isso, fazem-no por
grande inimizade.“ (STADEN, 2017:157)

A possibilidade de associar estes potes aos rituais antropofágicos é bastante
grande, caso compararmos a recons tuição da forma de cada um às formas
ilustradas pelos cronistas. O fato das ilustrações indicarem que somente as
partes moles do corpo humano eram servidas na forma de caldo ou cozido
num prato, e a disposição principalmente dos intes nos quando soltos
dentro do prato, sugerem que, os mo vos curvilíneos pintados nos tenhãe
são ilustração dos intes nos que eram servidos nestes, Prous (2016) foi um
dos autores a publicar sobre a relação desse po de vasilhame com a
antropofagia, uma vez que os índios Tupinambá acreditavam que, comendo a
carne dos seus oponentes, adquiriam os bons princípios dos mesmos, sejam
eles, força, arte da guerra, inteligência, etc. Os mo vos curvos podem ser
comparados ao cérebro ou ao intes no, quando u lizados em forma de caldo
para à tribo dentro dos seus processos rituais.
CONCLUSÃO
A incorporação da arte, enquanto diferenciador esté co de uma técnica
também u lizada para elaboração de objetos de uso u litário oferece aos
arqueólogos uma oportunidade de extrapolar a análise que aborda somente
questões formais, métrica e técnica e permite o embarque para a dimensão
funcional do objeto a qual incorpora no processo de entendimento da cultura
material aspectos sociais, econômicos, individuais, contextuais e simbólicos.
Logo, a pintura incorporada na super cie de vasilhames cerâmicos permite
tal avanço na análise, o que possibilitou a relação da pintura com os rituais de
morte.
Em se tratando de incorporação de signiﬁcados a algo que até então era
u litário nos mostra a importância que este grupo dava à morte, seja ela
relacionada com os seus próximos ou com seus inimigos, uma vez que, para
ambos, tempo e técnica foram incorporados para a elaboração do resultado
ﬁnal, que, nada mais é que uma super cie apresentando pinturas que lá se
encontram por algum mo vo.
A cerâmica analisada do Sí o Arqueológico Coqueiro somente veio
corroborar com os relatos e as ilustrações publicadas pelos cronistas que
veram a oportunidade de conviver com grupos desta tradição. Os
fragmentos analisados de borda, parede e fundo permi ram a sugestão de
formas que, ao serem comparadas com as ilustrações são bastante
semelhantes. Logo, podemos sugerir que tais fragmentos faziam parte de
vasilhames ou preparados para par ciparem de rituais antropofágicos, ou
que foram u lizados nestes rituais.
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OFICINA DE ARGILA: PRODUÇÃO DE POTES CERÂMICOS
NA ATIVIDADE EDUCATIVA EM BAIXA GRANDE/BA
RESUMO
O movimento das mãos manuseando a argila permite que crianças e
adolescentes modelem potes u lizando técnicas vernáculas u lizadas pelos
índios que ocupavam o atual território brasileiro. Técnica esta ainda u lizada
por diversas oleiras e que são expostas e testadas através da Oﬁcina de
Cerâmica ou Oﬁcina de Argila que são aplicadas durante as campanhas das
a vidades educa vas desenvolvidas dentro dos trabalhos de Arqueologia
Preven va realizadas no processo de Licenciamento Cultural. O manuseio, o
tato, o contato, a tenta va torna o “aluno artesão” dos vasilhames parte do
processo de entendimento da concepção da técnica e de sua aplicação,
aproxima, de certa maneira, o imitador da técnica, da vivência permi da pelo
simulacro da situação de confecção de vasilhames. A experimentação é uma das
palavras-chave desta a vidade prá ca realizada: o contato com a argila, a
mistura desta com a água, a manipulação da massa para o preparo dos
vasilhames, o acompanhamento para que o pote não resseque de maneira
rápida podendo ocasionar a ruína são exemplos do processo de tomada de
decisão de cada “aluno artesão” que, embora orientados quanto à técnica,
obtém diferentes resultados. Neste trabalho será exposto o resultado das
oﬁcinas realizadas no município de Baixa Grande, estado da Bahia, cujo alunos
de diversas faixas etárias reproduziram a montagem de potes u lizando a
técnica acordelada e modelada, em que uns produziram potes bastante
semelhantes aos musealizados e outros desis ram no caminho da tenta va não
obtendo o pote como resultado ﬁnal.

Conclusão unânime das turmas foi a de que a montagem e/ou modelagem dos
vasilhames não era uma tarefa tão simples como pensavam, mas era uma tarefa
de destreza, paciência e envolvia, acima de tudo, o domínio de técnicas capazes
de tornar uma bola de argila, num pote moldado ou modelado na forma
desejada, para a ﬁnalidade programada.
Desta maneira, uns desis ram da a vidade proposta, outros a levaram até o
ﬁm, obtendo resultados diferentes enquanto aplicação da técnica e esté ca.
Enquanto uns, no tempo proposto elaboraram um vasilhame, outros
elaboraram mais de três vasilhames, outro ﬁnalizaram a a vidade e par ram
para auxiliar os colegas enriquecendo a troca de experiência entre os
par cipantes da oﬁcina, lembrando que, a todo momento os alunos foram
acompanhados por equipe devidamente dimensionada e preparada para o
bom desenvolvimento das a vidades.

PALAVRAS-CHAVE: Oﬁcina, A vidade Educa va, Argila, Aluno Artesão,
Vasilhame.

INTRODUÇÃO
Na esfera preservacionista, a proposta da aplicação do programa educa vo
fundamentalmente é de, através da educação, capacitar o cidadão comum para
se tornar copar cipante das ações de preservação do patrimônio. Contudo,
ações educacionais geram bene cios que perpassam a preservação, auxiliando
as comunidades em processos de construção da memória e de aﬁrmação
iden tária. O estreitamento da relação entre o cidadão comum e o
conhecimento cien ﬁco, através da educação, produz frutos capazes de
transformar o impacto do empreendimento ao patrimônio natural e cultural e à
sociedade, outrora nega vo, em bene cios de u lidade cole va, desta maneira,
a a vidade educa va realizada com os alunos do Ensino Médio do Colégio
Estadual Nuclear de Baixa Grande fez parte do processo de Salvamento/Resgate
arqueológico dos Sí os Arqueológicos Coqueiro, Licuri e Tatu Canastra, todos
localizados no município de Baixa Grande/BA.
METODOLOGIA
1. Preparação das turmas de Ensino Médio através de diálogo guiado com o
auxílio de mostra de imagens, vídeos e ves gios resgatados.
2. A vidade prá ca de manuseio de argila para confecção de potes cerâmicos, a
par r da u lização de técnicas e materiais que simulam os modos de fazer e
produzir dos indígenas brasileiros.
OFICINA DE ARGILA, O ALUNO SE TRANSFORMA EM ARTESÃO
Os alunos foram divididos em grupo de quatro pessoas e colocados em volta de
papel pardo ﬁxado no chão, todos eles permaneceram sentados ou deitados no
chão. Junto com o papel pardo foi disponibilizado pote de água e quan dade
suﬁciente de argila para a confecção do vasilhame pretendido.
Muitos “alunos artesãos” desis ram ainda na primeira etapa de elaboração, não
havendo destreza nem paciência para a justaposição dos roletes, estes alunos
foram orientados a como con nuar, porém muitos não aceitaram a tarefa.
Outros alunos desis ram já no processo de alisamento, o qual envolve o
controle da quan dade de água misturada à massa, uma vez que o excesso
desta torna as paredes moles e a falta desta facilita as rachaduras daquelas. Os
erros possibilitaram a repe ção de uma, duas, três ou mais vezes do processo
desde os primeiros passos, mostrando ao artesão sua capacidade de
entendimento da matéria prima que estava disponível para a realização da
tarefa.
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CONCLUSÃO
A realização da Oﬁcina de Argila a ngiu o obje vo inicial, o de fornecer meios e
informações para que a comunidade envolvida se tornem “agentes
mul plicadores” do conhecimento adquirido durante a A vidade Educa va e,
assim, possam ser peças centrais na salvaguarda do patrimônio local.
O envolvimento dos alunos com a a vidade prá ca permi u não somente a
assimilação do conteúdo disponibilizado na preparação para a oﬁcina, mas a
vivência através da a vidade prá ca realizada.
“O que é informado pelos sen dos – aí incluído o universo material – tornase uma experiência da consciência. Percepções e sensações conﬁguram o
modo como as pessoas sentem o mundo, por meio da vivência prá ca,
co diana, individual. É por meio do corpo – lugar da experiência - e das suas
percepções sensoriais que vemos e estamos no mundo. Nossa relação com
a materialidade passa, necessariamente, por estas percepções e sensações,
de tal modo que não apenas a forma – tão valorizada pela arqueologia -, mas
também outros atributos sensoriais – como cor, textura som, gosto, cheiro –
precisam ser examinados, sempre que as circunstâncias permi rem.”
(LIMA, 2011, p.20)

É nesse sen do, como instrumento de diálogo e vínculo entre todos os
envolvidos, que a educação pode estar aliada à arqueologia para promover o
empoderamento das comunidades e ser um dos meios para que este se informe
sobre seu passado e se torne consciente e responsável pela construção do seu
futuro.

...nós tocamos as coisas e, ao mesmo tempo, as coisas nos tocam. (TILLEY, 2008, p.61)
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