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ESTUDOS DE COLEÇÕES ETNOGRÁFICAS DE MUSEUS:
A CERÂMICA PARAKANÃ

Renata Parada Paz_inatto Leite Antonio (*)

Num artigo sobre o lugar da antropologia entre as ciências soc1a1s e
os problemas levantados pelo seu ensino, Lévi-Strauss dedicou algumas
páginas aos museus, chamando a atenção para "o sentido agudo do concreto que desenvolve este trabalho de classificação, de identidade e de análise das peças de coleções; a comunicação com o meio indígena que se estabelece indiretamente por intermédio de instrumentos que é preciso saber
manejar para conhecer, que possuem além disso uma textura, uma forma,
muitas vezes mesmo um odor, cuja apreensão sensível, mil e uma vezes
repetida, cria uma familiaridade inconsciente com gêneros de vida e de
atividades longínqüos; o respeito, enfim, pela diversidade das manifestações
do gênero humano que não poderia deixar de resultar de tantos e incessantes desafios para o gôsto, a inteligência e o saber, a que os objetos
aparentemente mais insignificantes submetem cada dia o museógrafo; tudo
isto constitui uma experiência de uma riqueza e de uma densidade que não
teríamos razão em subestimar" (Lévi-Strauss 1970: 401) .
Essa visão do trabalho museográfico exercido pelo etnólogo de museu
atualizava-se continuamente quando do exame de um conjunto de peças
cerâmicas depositadas no Museu Municipal de Paulínia, Estado de São
Paulo. De procedência parakanã, essas peças integram uma coleção de
artefatos adquirida de Antonio Carlos Magalhães Lourenço dos Santos em
duas ocasiões: em 1975 o Museu Antropológico da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas comprou do antropólogo 92 artefatos e dois álbuns
com 217 fotografias que ilustram aspectos da vida e da cultura dos Para~
kanã; em 1979 o Museu Municipal de Paulínia, então depositário do acervo
etnográfico da PUC, adquiriu mais 20 objetos da mesma origem. Dos dois
lotes cortstam respectivamente 18 e 16 recipientes de cerâmica.
As informações disponíveis sobre a cerâmica Parakanã são precárias:
além dos dados constantes da monografia de Antonio Carlos Magalhães
Lourenço dos Santos, há umas poucas referências em Berta Ribeiro ( 1982)
e em Marcondes ( 1982) que examinou alguns aspectos da tecnologia cerâmica, particularmente a . relação entre diâmetro dos roletes de argila e diâmetro/ altura nos recipientes da coleção de Paulínia. A documentação que
acompanhou as peças adquiridas pelos museus parecia permitir a elaboração
de uma tipologia de formas e usos. E, finalmente, como há um espaço de
( *) Bolsista da Fundação de Amparo .à Pesquisa do Estado de São Paulo.
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quatro anos entre a coleta dos dois lotes de peças, interessou-nos verificar
a eventual ocorrência de diferenças na produção ceramista dos Parakanã
nesse período.
Os índios Parakanã fazem parte das tribos tupi remanescentes. A
população dessa tribo, segundo estimativa de Ribeiro (1957: 50), deveria
variar entre 250 e SOO indjvíduos. Em consideração à situação atual dos
Parakanã, fomos informados que os AWETt (gente de verdade), como se
autodenominam, residem em dois grupos locais distintos, num total de 205
indivíduos . O primeiro grupo é composto de 136 pessoas, vive à margem
direita do Igarapé PARANATI, um pequeno afluente à margem direita do
Rio Andorinha, este tributário do Rio Pucuruí que deságua no Rio Tocantins, e o segundo grupo, com 69 pessoas, vive à margem esquerda do Rio
do Meio (PARANOWAUNA), afluente à direita do Rio Cajazeiras, este
um formador do Rio Tocantins.
Os recipientes Parakanã em estudo são todos panelas e são empregados apenas para fins utilitários . A confecção e utilização das panelas
compete exclusivamente às mulheres, embora o homem possa usá-las na
falta de seu cesto próprio (ARAP AY) que também é coflfeccionado pelas
mulheres.
O material usado na confecção das peças é o barro (XAIUMA) retirado do fundo do igarapé e depois experimentado com as mãos pelas mulheres para saber se a porção possui ou não ligadura para a modelagem.
Não acrescentam antiplástico ao barro. A argila utilizada na maioria das
panelas possui uma coloração clara, amarelada, muito nítida nas de aquisição mais recente (1979): provavelmente não foram postas em uso. A
argila de cor cinza, aparece em menor proporção entre elas. Pelas fichas
do arquivo do Museu Municipal de Paulínia, obtivemos a informação de
que as panelas de números 490, 496 e 497 compradas em 1975, foram
confeccionadas com um tipo especial de barro de cor preta.
No processo manual de fabricação, as artesãs Parakanã usam o da
cerâmica acordelada, isto é, preparam os roletes de barro e depois vão
enrolando-os formando espirais. Esta sobreposição <los roletes de barro é
feita em rotação positiva, no sentido horário. O alisamento das panelas
é feito com seixos que também retiram dos igarapés.
Depois de confeccionada, a panela de barro é colocada dentro de
casa, numa cova forrada com folha de bananeira ou mesmo babaçu, secando
ao ar e aos raios de sol que ali penetram. A queima é imperfeita, o que
se evidencia pelas manchas negras que encontramos no exterior de todas
as peças e no interior de algumas.
Separando as peças de cerâmica conforme o ano de aquisição - 1975
e 1979 - um simples golpe de vista, uma comparação superficial, revelou
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diferenças significativas. Assim o conjunto de panelas adquirido em 1975
apresenta as seguintes características face ao conjunto de 1979:
a) maior variação nos tamanhos das peças;
b) presença de peças inteiramente pretas;
e) sinais de uso mais pronunciados.
Com apoio na Tecnologia Arqueológica Brasileira para Cerâmica, estudamos as características das formas dos vasilhames (Fig. 1), considerando
borda, bojo e base. De acordo com esses critérios há na cerâmica Parakanã
dois modelos que se modificam apenas no tamanho (grande, médio,
pequeno):
modelo 1: bojo meia calota
borda direta
base arredondada
modelo 2: bojo esférico
borda extrovertida
base arredondada
Segundo a documentação das peças, elas têm as seguintes formas e
utilização:
XAEMEWI

-

bojo meia calota com borda direta e base arredondada. Trata-se de forno ou tacho que serve para
torrar a farinha de mandioca. Os exemplares são
os maiores deste primeiro tipo.

XAEMEPION -

bojo meia calota, com borda direta e base arredondada. Servem para fazer mingaus ou guardar a farinha de mandioca já torrada, possuindo tamanho
menor. Estas panelas, quando muito pequenas, são
chamadas XAEMEPJON PI.PI.

XAENOWERE -

bojo esférico, com borda extrovertida e base arredondada. Servem para cozinhar carnes de animais
de grande porte (anta, porco-do-mato) e amolecer
a mandioca. São as maiores deste segundo tipo.

XAEMEPIA

bojo esférico com borda extrovertida e base arredondada. Servem para cozinhar pedaços de jabuti,
gordura de anta, para buscar e guardar a água.
São de tamanho médio.

X·AEPOOPI

-

bojo esférico com borda extrovertida e base arredondada. Servem para guardar mel, pequenos objetos (penugem de tucano, resina de jataí misturada
com urucum, brincos etc.). São de tamanho pequeno.
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Os nomes Parakanã para as panelas de barro variam de acordo com
suas funções, mas o radical para todas é XAÉ. Berta Ribeiro afirma que
um dos tipos de panelas de barro dos Asuriní, outro grupo tupi que está
muito próximo aos Parakanã, chama-se DZAÉ e o barro DZAÉ O (Ribeiro
1982: 39).
Os vasilhames Parakanã não se limitam à preparação dos alimentos:
". . . o uso, entretanto, não pode ser visto dentro de uma classificação
rígida, pois o mesmo recipiente utilizado para guardar mel poderá servir
para abrigar objetos vários de uso pessoal, ou conter água, por exemplo"
(Santos, 1982: 121).
Em vista da precariedade das informações sobre a cerâmica Parakanã,
o etnólogo de museu tem de recorrer a recursos complementares para
resolver uma série de questões que esta coleção lhe coloca. Assim, os dois
álbuns fotográficos que fazem parte da coleção em estudo deram-nos importantes informações, principalmente as fotos que focalizam o interior das
casas e seus ocupantes em atividades cotidianas. As panelas de barro integram este ambiente de modo marcante. Aparecem espalhadas por toda
casa, ao lado da rede onde estão deitados mãe e filho, e às vezes apoiadas
em madeira nos cantos, sobrepostas umas às outras. Os vasilhames de
bojo esférico possuem pescoços que permitem a amarração de alças feitas
de fibra vegetal, e assim são dependuradas nos esteios da casa ao lado das
cestas e dos caldeirões de alumínio. As panelas do tipo meia calota têm
papel importante na fiação do algodão. As mulheres utilizam-nas como
recipientes para colocar os chumaços de algodão antes de serem fiados em
fuso. Os tachos (XAEMEWI) , além de torradores de mandioca, servem de
tampas para outras panelas do mesmo tipo. Mesmo fragmentadas, as vasilhas de barro são utilizadas . Um exemplo são as panelas de bojo esférico
(XAEMEPIA, XAENOWERE) que servem de suporte para apoiar os tachos
(XAEMEWI) no fogo quando queimados pela primeira vez depois de confeccionados ou quando usados para torrar a mandioca.
Outra possibilidade a explorar no estudo de coleções é a consideração
em coniunto de certos dados métricos que normalmente constam das fichas
de cada objet<;> integrante do acervo de um museu. Na Tabela 1 constam
o número de registro de cada peça no museu, o diâmetro do bojo, o diâmetro da boca, a altura, a espessura da parede e da base, assim como a
média obtida de cada item analisado:
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TABELA 1
N<? de
registro

tipo

285 XAEMEPION
286 XAEMEPION
287 XAEMEPION
288 XAEMEPION
289 XAEMEPION
290 XAEMEPION
291 XAEMEPION
292 XAEMEPION
293 XAEMEPION
294 XAEMEPION
295 XAEMEPION
485 XAEMEPION
486 XAEMEPION
487 XAEMEPION
488 XAEMEPION
489 XAEMEPION
490 XAEMEPION
280 XAEMEPIA
281 XAEMEPIA
282 XAEMEPIA
283 XAEMEPIA
491 XAEMEPIA
492 · XAEMEPIA
493 XAEMEPIA
494 XAEMEPIA
284 XAEPOOPI
501 XAEPOOPI
502 XAEPOOPI
495 XAENOWERE
496 XAENOWERE
497 XAENOWERE
498 XAEMEWI
499 XAEMEWI
500 XAEMEWI
Médias:

d."
tam.

diâm.

boca

bojo

17,5 cm
19,5 cm
22,3 cm
15,5 cm
17 cm
20 cm
22,5 cm
16 cm
16,5 cm
18 cm
21,5 cm
30 cm
15,5 cm
16 cm
20,5 cm
19,7 cm
16 cm
12,5 cm
11,5 cm
13,2 cm
9,5 cm
10,5 cm
10,4 cm
10,5 cm
1 1 cm
9,7 cm
9,5 cm
8,5 cm
15,1 cm
24 cm
16,3 cm
34 cm
33 cm
38 cm

18,5 cm
20,8 cm
23 cm
15,5 cm
17,8 cm
20,7 cm
22,6 cm
16,6 cm
17,5 cm
18,9 cm
22,3 cm
31 cm
16,3 cm
16,3 cm
22 cm
20,2 cm
17 cm
19,2 cm
19,6 cm
18,7 cm
18,1 cm
19,9 cm
18,7 cm
19 cm
21 cm
16,4 cm
16,6 cm
13,7 cm
22,2 cm
36,7 cm
26,5 cm
34,5 cm
34 cm
38,5 cm

6,4 cm
7,4 cm
8,6 cm
5,0 cm
6,9 cm
8,9 cm
8,7 cm
6,8 cm
7,6 cm
6,8 cm
8,5 cm
10,4 cm
6,0 cm
5,8 cm
9,9 cm
7,6 cm
6,5 cm
13,7 cm
12,8 cm
12 cm
13,1 cm
13,6 cm
13,5 cm
14,5 cm
13,4 cm
11 cm
10,6 cm
11,3 cm
16,3 cm
22,1 cm
15,5 cm
10,1 cm
9,4 cm
9,6 cm

17,7 cm

21,5 cm

10,3 cm

alt.

espessuras
8mm/ 6mm
9mm/ 9mm
9 mm/11 mm
7 mm/6mm
8mm/ 8mm
9mm/ 10mm
7 mm/7mm
·8mm/9mm
7 mm/ 7mm
7mm/ 7mm
9mm/8mm
10 mm/9 mm
7 mm/ 10 mm
6mm/ 6mm
7 mm/lOmm
8mm/7mm
8mm/ 7mm
8 mm/ 22 mm
8 mm/14 mm
7 mm/15 mm
8 mm/ 23 mm
7 mm/ 14 mm
9 mm/25 mm
8mm/25 mm
7 mm/ 23 mm
9 mm/ 12 mm
8 mm/15 mm
7 mm/16 mm
7mm
lOmm
10mm
9mm/14mm
9mm/ 11 mm
12 mm/ 13 mm
8mm

(

Os resultados das diversas mensurações mostram-nos que as panelas
Parakanã são de proporções relativamente pequenas. O diâmetro do bojo
é sempre maior do que o diâmetro da boca, salvo em um caso (n9 288)
em que as duas medidas coincidem. Efetuamos as mensurações de espessura
da cerâmica com um compasso curvo que em três casos (n<?s 495, 496 e 497)
-
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não se revelou muito útil para medir as bases, de modo que não incluímos
esses resultados. Observa-se que, em termos de espessura, a variação entre
paredes e base é pequena, salvo no caso dos 8 recipientes do tipo XAEMEPIA da coleção. Novos estudos serão necessários para confirmar o que tais
medidas parecem indicar, ou seja , que uma característica adicional do tipo
XAEMEPIA seja uma pronunciada espessura da base quando comparada
com o da parede. A análise de um número maior de exemplares dos diversos tipos de recipientes cerâmicos dos Parakanã e uma documentação etnográfica pormenorizada permitiriam verificar ainda algumas outras questões:
a grande variação na espessura parede/ base da peça n<? 498 - tipo XAEMEWI - estaria associada à sua função de forno ou tacho? As diferenças
de espessura parede/base de 7 mm, 9 mm e 3 mm respectivamente das
XAEPOOPI (n<?s 501, 502 e 284) serão devidos à maior ou menor habilidade ou experiência das artesãs que as confeccionaram?
Outro aspecto ainda a ser considerado é o· da decoração das panelas
Parakanã . Observa-se que na maioria das vezes as panelas apresentam decoração, por dentro e por fora, de pintura bidimensional feita com a técnica
da tinta escorrida, aplicada na peça depois de queimada e ainda quente.
A aplicação da tinta é feita na borda para a base do recipiente (Fig. 2) .
Outra técnica empregada na decoração das panelas Parakanã é a da tinta
borrifada, evidenciada pelas t'equenas gotas encontradas- no interior de
algumas delas. Exceção constituem três panelas - uma XAEMEPION e
duas XAENOWERE - adquiridas em· 1975, que são inteiramente pretas
(n<?s 490, 496 e 497). Para a pintura a oleira Parakanã usa · uma mistura
de água e seiva de mogno (Switenia macrophylla), obtida da entrecasca da
árvore. A aplicação dessa mistura resulta em matizes da cor marrom, de
acordo com uma análise quantitativa que empreendemos com base nas
amostras de cores MunseII, usando iluminação "standard", ou seja, luz natural em dia de sol na sombra. Pretendemos fazer um estudo mais detalhado
sobre as cores, obtidas na mistura da seiva de mogno e água , quando aplicada na cerâmica Parakanã, usando e comparando as tabelas de medições
colormétricas Ridgeway e Munsell. O resultado deste estudo poderá ser fuh.J ramente publicado.
Sobre a técnica da ornamentação não existem dados na literatura, tornando-se necessário o recurso experimental para se ter uma idéia provável
sobre a maneira com que a oleira Parakanã chega aos seus resultados.
Obs·erva-se que no interior das peças do modelo meia calota as faixas de
cor são mais uniformemente perpendiculares; na superfície exterior elas são
desordenadas, muitas entrecruzando-se e sobrepondo-se. Na superfície externa das panelas do modelo esférico é comum também a aplicação da tinta
no bojo que escorre até a base (Fig. 2) .
A bibliografia não indica se essas faixas são feitas com o uso de algum
instrumento ou simplesmente com os dedos. Procurando esclarecer essas
duas questões, recorremos à seguinte experiência: como recipiente usamos
uma tigela de barro, cujo formato se assemelha ao das panelas parakanã
do modelo meia calota (XAEMEPION). Em um pires, diluímos tinta nan~
-
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quim em água, mistura que se aproxima da de seiva de mogno e água, utilizada pela oleira Parakanã na ornamentação de suas panelas. Inicialmente
aplicamos com o dedo a mistura de tinta nanquim e água, da borda para
a base do recipiente. Em seguida, repetimos a operação, só que desta vez,
a aplicação da tinta foi feita com um chumaço de algodão. Embora as
faixas ·escorram de forma semelhante, com a utilização do algodão notamos
que a operação teve um desenvolvimento mais rápido; isto associado ao
fato de que a índia Parakan·ã dispõe de um tipo de algodão, parece-nos
provável que ela o tenha usado como instrumento na ornamentação das
panelas.
Aplicamos a tinta em nosso recipiente em etapas:
1
deixamos a tinta escorrer na parede interna do recipiente, que
dependendo da quantidade chega até a base empoçando-se, ou
atinge somente o bojo. Observamos que a tinta escorre em faixas
uniformemente perpendiculares à base.
2
aplicamos a tinta na parede exte~na do recipiente, que também
escorre da borda para a base. Tombamos o recipiente, girando-o
para a esquerda e para a direita, e algumas faixas que escorriam
perpendiculares à base, entrelaçam-se. Ao mesmo tempo, com
esse movimento, a tinta empoçada no interior espalha-se cobrindo
quase que totalmente a base . Às vezes acontece que em uma
mesma aplicação, a tinta escorre nos lados interno e externo do
~ recipiente.
..

Confrontamos os resultados obtidos em nossa experiência com a cerâmica Parakanã e' verificamos uma aproximação nos detalhes que compõem
a ornamentaç&o das duas peças, mas precisamos ser cautelosos cóm experiências realizadas apenas em laboratório, porque às vezes sugerem interpretações que estão longe da realidade. Depois de elaborado este ensaio
recebemos a informação do antropólogo Antonio Carlos Magalhães Lourenço dos Santos, que estuda estes índios, de que as índias Parakanã não
utilizam nenhum instrumento na decoração de suas cerâmicas. Deixam a
entrecasca de mogno submersa por uns minutos em água fria, depois retiram e espremem-na sobre a panela ainda quente, em sentido vertical da
borda para a base, interna e/ ou externamente.
A coleção de panelas Parakanã analisada neste trabalho veio precariamente documentada, pois não foi submetida a estudos por pesquisadores de
campo; são pouquíssimos os dados bibliográficos de que dispomos. Para a
execução deste estudo, foi necessário recorrermos a outros meios tais como:
contatos constantes com especialistas, observações fotográficas, análises experimentais e estatísticas. Não temos com este pequeno ensaio, realizado
fundamentalmente dentro do museu, a pretensão de preencher todos os
vazios deixados pela falta de documentação e de literatura sobre a cerâmica
Parakanã; ele ilustra, porém, o leque de possibilidades que o trabalho com
artefatos oferece, as questões que ele coloca, mesmo longe do contexto de
que eles · são origin_ários .
-
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Figura 1 - 2. 0 plano, da esquerda para a direita: XAEMEWI, (n. 0 499), XAENOWERE (n. 0 496); t. 0 plano, da esquerda para a
direita: XAEMEPION (n.0 489), XAEMEPION (n. 0 486), XAEMEPIA (n.0 494), XAENOWERE (n. 0 497). Panelas Parakanã adquiridas em 1975.

Figura 2 -

XAEMEPIA (n.0 282) -

Panela Parakanã adquirida em 1979.
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