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ESTUDOS COMPARATIVOS
DA CERA.MICA INDfGENA
.
'
DE MINAS GERAIS
Jose Vicente Cesar
S6cio-correspondente
A

FONTES

Nos ultimos tempos tern vindo a luz alguns trabalhos arqueo16gicos referentes a vastissima area do Estado de Minas Gerais. __,,.
Ein geral trata-se de pesquisas particulares realizadas por · um ou
outro cien.t ista,' idealista e abnegado, porquanto dos poderes. publicos
e , mesmo das instituicoes culturais pouco ou quase nada se pode
esperar. No presente estudo analisaremos (ou · daremos informa- .
~oes) do material de interesse arqueol6gico, colhido nos municipios
mineiros de Alto Rio Doce, Bambui, Brumadinho, Campos Gerais,
'
Capela Nova, Carrao do Rio Claro, Eloi Mendes, Entre Rios de
Minas, lguatama, iuiz de Fora, Maravilhas, Ponte Nova, ·Santo An~
tonio do Grama' e· Varginha. Distribuiremos os achados por tres
grall:des agrupamentos de municipios que coincidem com as bacia~
hidrograficas cujas nascentes ou -cabeceiras se en ~ ontram em Territ6rio Mineiro :. Rio Doce, Sao Francisco e Rio. Grande.
Convem
lembrar que rios e cursos de agua . repre~entaram sempre papel
relevante na vida dos amerindios, donde ,se justifica a prefer~ncia
por esfe modo de dividir o assunto (Cesar 1965: :7; 1966:55).
'

1 -

'

ALTO RIO DOCE

Os indios das nascentes do Rio Doce em Minas Gerais ja .
-mereceram trabalho especial apresentado ao Corlgresso Internacional
de Americanistas em Mar del Prata na Argentin~ (Cesar 1968:63-71).
Um pouco distante das cabeceiras do Rio Doce esta a cidade de
Juiz .de Fora on de, em agosto de 1840, o engenheiro alemao H. G.
Fernando Halfeld descobriu um cemiterio de indios. A informacao
se acha no Vol. 186 (jan.-mar~o de 1945) da Revista do Instituto
Hist6rico Geografico Brasileiro, prancha entre as paginas 74 e 75:
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"Juiz de Fora 31 de Agosto de 1840
A nossa construc;ao de estradas vae muito hem avante . .
Ha algun.s dias, cortamos um morro ' e encontramos na .,,
profundidade de, 5. 6. e · 8 palmos um cemiterio indiano.
Panelloes de barro de 5 palmos de comprido com 3 de
largo e 3/ 4 de palmo de altura continhao restos de ossos
de ombros,
brac;os e pernas, mas logo cairao em
:
.
. cinzas
'
As panellas estao pintadas de fora e por dentro.
Algumas (com desenhos de gregas)
Outras (com desenhos lineares, pontuados e circulares) cor castanho
Este desenho (descrito em parentese) foi feito muito a·
pressa, retirado
. de . fragmentos, so para dar hoje uma
idea do nosso achado. Tambein encontramos tres palmos
mais fuµdo algumas panellas de cozinha mas sem guizados.

Fernattdo Halfeld."
Os desenhos de Halfeld reproduzidos no original •e descritos
acima, lembram, em parte, as gregas de Maraj6 e Santarem; os
lineares, pontuados e circulares se aproximam de similares encontrados em pec;as de Aparecida no Estado de Sao Paulo (Cesar 1969) .
e de Sao Gonc;alo nQ Estado do Rio de Janeiro (Cunha 1967);
tambem na Ilha do Governador ( Guanabara) conforme informac;ao
pessoal de E. Salles Cunha em 2-7-1969.
No proprio municipio de Alto Rio Doce e sabido que, meio
seculo atras, ainda viviam grupos de indios, oriundos provavelniente
da grande familia lingiiistica dos J:BS que povoavam o Planal~o
Central. _O iliam Jose (1965:21 e 26) os especifica como Coroados
ou Goi~acas, mas pode tratar-se tambem de P~ris ou Coropos; so- .
mente pesquisas arqueologicas sistematicas e devidamente orientadas
,·irao lanc;ar luz sobre os grupos aborigines que estiveram naquelas
paragens. Deste municipio foi trazida a 5-4-1971 para Barbacena
pelo Prof . Carlos Damasceno de Oliveira uma soberba peca' de
ceramic a, em perfeito estado de conservacao, vaso de contornos
simples, boca ampliada, barro cor-de-rosa claro, f orma conic a, medindo u~s 70 cm . de altura por 60 cm . no diametro maximo da
boca. Material s6lido, tanto a.ssim que nao sofreu quebra, espessura
de aproximadamerite 2 cm.
Chama a atencao a f orma de cone
'
quase . perfeito, sem nenhum adorno, superficie intern a e externa bastanle asperas.
.

...__

Informes sobre a chados de ceramica indigena em Cape ta Nova
ha varios (Cesar 1965-66;106). Assevera o Sr. Francisco Solano
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Lopes de Assis que antigamente por volta de 1930, no sitio Alto dos
Coelhos, ao se amainar a terra para plantacoes, eram revolvidos
cacos de barro de procedencia aborjgine.
Em 1939,\ no quintal
da casa do Sr. Sidnei Pereira, em pleno Largo da Matriz, foi des- '
coberta a meio metro de profundidade uma grande . panela - decla-·
rac;ao de Raimundo Moreira Pereira .
Mais recentemente, numa
pracinha da Rua cio Madeira, foram desenterradas duas ou mais
igac;abas quando se abriam alicerces para u~a nova construcao.
Dia 18 de setembro de 1970, em companhia do advogado Dr. Juarez
da Costa Cesar, levamos a efeito uma escavacao sistematica no local
onde, em 1939, tinha . sido localizada ·a supracitada peca cerAmica,
sem todavia encontrar nada digno de mencao a nao ser um pequeno
caco de barro.
Um

outro machadinho de pedra tern sido recolhido nas
i~edi~c;oes de Capela Nova, por sinal de tamanhos variados, hem
como cachimbos de barro, ao que parece de origem cabocla ou
africana . 0 f ato de ter existido outrora uma Iagoa ( o no me primitivo foi, por isso, Lagoa do Rancho) on'd e e hoje a prac;a central
do povoado, suger~ ,obviamente que por ali se . tivesse fixado algum,
grupo indigena que mais tarde, com o advento dos colonizadores
bran cos, se tenha dispersado pelos arredores.
OU

Pon·t e Nova deve ter sido outrora paradeiro importante de
indios, ja pelo pr6prio f ato de sua f avoravel localizac;ao as margens
do Piranga . . que, mais abaixo, se denomina Rio Doce. Tem-se realmente encontrado diversos vestigios dos antigos moradores daquela
regiao: ~eramica, mater-ial Htico, r estos de cemiterios etc.
No
, bairr.o das Palmeiras, no alto de um outeiro, ,~leva-se o majestoso.
Colegio Dom ' Silverio em local chamado "Cemiterio de 'tndios".
Informou-me
Sr. Francisco de Assis Laia que, em outubro .de
1936, quando se abriam alicerces para construcao do colegio, deram
com uma enorme igacaba, (fig.1). conservada ate hoje no museu
do referido · e~ucandario. Jazia a uns 5 (cinco) metros de profundidade, de boca para cima, seip nada no interior. Tern f orma
ov6ide, bastante tipica de seus congeneres guaranis (Cesar 1966:63):
60 cm de altura, diametro ma~imo interno 60 cm, espe~sura . das
pare~es
14 mm·. Superficies toscas e asperas, sem cozimento ao
fogo.

o

· Deste agrupamento de municipios mineiros das nascentes do
Rio Doce, o que ate o momento fornec~ maior quantidade de- cera, mica indigena, e Santo Antonio do Grama nas cabeceiras do Casca,
afluente do Rio Doce. As seis pe~as . ceramicas e outros ~ateriais
de interesse arqueol6gico sao provenientes de um local denominado Pedra ou Pedreira dos tndios, propriedade do Sr. Arini
Furtado Cerqueira, numa encosta a meio quilometro da Fazenda do

.'
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Barreiro. -Trata-se d,e um abrigo-sob-rocha (rock*shelter) de natureza
arenosa que se vai · despreendendo paulatinamente pela infiltra~ao
de aguas J?luviais . Em abril de 1965 foram d esenterrada·s ali quatro
urnas:
1

-

I·_y.

1 -

1
l

2 -

exposta no Museu Etnografico (ME: 0421) do
Anthropos do Brasil. Oval, 35 cm. de altura, circunf.
max . 1,20 m., diametro da boca 24 cm .

3 -

Media'; forma global. . De Ponte Nova seria levada para
Belo Horizont.e. 23 cm de altura, . 6, mm.
de espessura,
'
queimaduras por dentro e por fora .

4 -

Urna desaparecida. -

5 -

Cacos de uma panela (ME:0616) cobrindo ossos e
dentes pertencentes a pessoa de 4b a 5Q anos de id a de.

6 -

Media, (fig. 2) cpm •a r espectiva tampa da um conjunto perfeito de forma .oval (ME:0422). 32 cm de altura,
1,10 circunf. max ., 24 cm. diametro da boca. · Tampa:
15 cm. de altura, 96 cm. circunf. max.

Tamanho grande.
Encontra-se e~&I Barbacena, 67 cm
. de altura, . , 2,30 m de circunferencia maxima, diametro
da boca (quebrada) 64 cm .
~fedia,

Em 7 de abril de 1969 desenterrei.

I

A ceramica . -de Pedra dos tndios apres·e nta de mo,do geral
espessura delgada, barro preto e resistente, superficies lisas, sem
desenhos. Certas zonas mais esfuma~adas sugerem que tenham sido
fixadas no solo, sendo primariamente usadas para cozer alimentos,.
Respeito ao tempo em que foram enterradas .ou, qui~a, s~terradas
pela- acumula~ao natural de areia, concordo com o Sr. A~ini, que
nao vai muito alem de duzentos anos, possivelmente quando nos
Seculos · 17 e 18 os silvicolas, acossados pelos colonizadores, se
ref~giavam em locais mais af as ta dos e me nos acessiV'eis.
Neste
contexto se diga que junto ao Rio Casca existe um sitio de nome
Urna onde "antigamente muitos cacos de panelas de bugre eran1
revirados -pelo arado" - con ta o an ciao Sr . Doce.

.

2 -

ALTO SAO FRANCISCO

. -.:

Neste agrupamento faz mister distinguir tres reg1oe.s geograficamente distantes uma da outra e apresentando i:naterial cerAmico
de caracterfsticas diversas que apontam, no mf.nimo, tres diferentes
manifesta~oes de cnlturas amerf.ndias . Do municipio de Maravilhas
ao noroeste de Belo Horizonte provem um grande cachimbo de barro
cozido, cons~rvado no Museu Etno·grafico (ME:0685) do Anthropos

\

Fig. 1: I gacaba de provavel orige1n Lupi-guarani
{ Colegio Dom H elv ec io, Pont e N ova
!.1G > .
I

Fig. 2: Urna funeraria d e Sa11lo Ant6nio do Gr<11na
( Pesquisas do au tor en1 abril d e 1969) .
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do Brasil em Brasilia. 0 f ornilho me de 8 cm. de altura e a boca
outro tan to em . seu diametro maximo; do pe do f orn_ilho ate a
extremidade da chamine 13 cm. Argila cor-de-rosa, sobrando restos
de uma camada extern a de vermelho. Pesa 450 gramas.
Uma segunda regiao temos nos municipios de Entre Rios de
Minas, Brumadinho e outras cidadcs ao sul de Belo Horizonte, cujo
copioso material foi ja, em partc, trabalha do pelo falecido Dr. Aristides Neves da Silva (1959, 1960 e 1969) que o supoe de origen1
cn tat,~a.
No acervo da colec;ao particular do mencionado au tor ha
uma grande igac;aba de barro amarelo, parece apenas queimada ao
sol, scmelhante na forma e natureza da argila a congeneres tupi-guaranis: aparencia de dois cones truncados, unidos pelas bases,
arrc.dondados, o fun do meio afilado.
As demais pec;as caracterizadas, por ora, con10 de procede ncia catagua, sao de massa negra,
lisas, sem descnhos ou relevos, nem asas.
Nao sao muito altas
(50 a 60 cm.) mas Jargas ate 85 cm. de diametro (fig. 3) .·
A terccira regiao do Alto Sao Francisco compreende lguatarna,
Ba1nbui, Forrniga (Correa 1955 :47) e n1unicipios vizinhos.
A 8
de janeiro de 1969 foi descoberta e1n uni aHo de morro (terreno
cult ivado e que serve de pas to as vacas) da Fazenda do Capao

Fig. 3: Certirnica Catagu<i de Enlre Rios de Minas
(Folo de Aristides Neves da Silva) .

.
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Grande, no territ6rio de. lguatama, uma enorme pec;a ceramica que
adquiri e removf para Belo Horizonte (23-4-69) e a denominei IGA- ·
CABA DE IGUATAMA . (fig. 4).
E tida ,como o maior exemplar
no gene.r o conhec~do no Brasil, em perfeito estado de conscrvac;ao,
presentemente sob cust6dia do Colegio A-rnaldo.
Pesa 100 (cem)
quilos, comporta 300· (trezentos) litros, 75 cm. de altura, 3,30 m. de
circunfer~cia maxima do bojo, boca circular com 46 e 48 cm. de
diametro, espessura das paredes 2 cm. Cor r6sea clara por dentro
e por fora, resultado de calcificac;ao da mass a plastica sabiamente
cozida ao fogo, No lado de fora da parte superior aparecem em
lgual distancia uma da outra tres pintas negras em .forma de circulos
irregulares de aproximadamente 10 cm. de diametro.
0 Museu de Antropologia _do Departamento de Ciencias Sociais
da Universidade de Minas Gerais conserva um grande vaso de barro .
que deve provir da mesma regiao do Alto Sao Francisco.
Mede
s·o cm. de diametro maximo e 5'5 cm,. de altura. Como a Igac;ab~
de lguatama, esta ornada de tres pintas equidistan~es.
Formo.
conica, boca larga.
Uma terceira pec;a deste ti po temos expost~
na Rodoviaria de Belo Horizonte, a qual se achava antigamente na
Feira- de Ampstras. Semelhante a de Iguatama: 75 ems. de altur:t
mas apenas 85 .cm. de d'iametro maximo no bojo.
Cor cinz~
natural do barro, as tres ~int-as caracteristicas e mais alguns rabisco:t
'irregulares no fun do.
Algumas avariac;oes !eves na boca e nas
paredes. · '

3 -

ALTO RIO DOCE (.Parana)

·. os 4 municipios Campos Gerais, Carmo do Rio Claro, Eloi
Mendes e Varginha que compoem este agrupamento, estao situados
hoje entre os dois bracos da rep·r esa de Furnas. De Campos Gerais
temos·. uma urria funeraria (ME:0684) adquirida em Belo Horizonte
.(e havia muitas ,outras a venda) (fig. 5): forma. oval, 32 cm. d'e
altura e 16 cin. de diametro maximo na boca . Nao possui propriamen te pesco~o, mas uma ligeira dobradura por fora da borda;
duas saliencias de barro nos lados sugcrem orelhas ou a$as. Cor
de tijolo, material s6lido e pesado . Lembra a a rte oleira dos Chanes ·
e Chiriguanos da Bolivia (Cesar 1965 :158) .
'

.

l

Em fins de 1970, na Fazenda Olhos Dagua do municipio de ·
El6i Mendes, foram encontradas urnas funerarias de um SUP.Oslo
cemiterio indigena a par de mais . objetos liticos : ver "Diario · de
Minas", Belo Horizon te, 23-10-1970; Boletim lnformativo do Centro
de Informa~ao Arqueol6gica, n. 0 3, novembro d e 1970, pag. 42, Rio
de J a.ne!;0 . At:.nves das descri~oes e fotos publica.d os quer parecer
que nao se trata de. ~eramica tu pi-guarani; aproxima-se antes da

/

\

'

Fig. 4: Cera111ica Araxii de /gualama
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arte oJeira de Santo Antonio do Grama, Entre Rios de Minas e
Varginha, como se dira mais adiante.
\.
A ceramica indigena de Varginha n1ereceu os primeiros estudos do medico Dr. Alcebiades Viana de Paula (1967) que observa
com acerto nao terem sido os Cataguas os unicos ' moradores aut6ctones daquela regiao. :M enciona e rcproduz.. na figura 1 uma iga~aba
de proporcoes extraordinarias: 1 m. de altura, 65 cm. de diametro
no . bojo e 50 cm. na boca. A peca foi encontrada no municipio
de Ilicinea as n;iargens da rep res a de Furnas.
Forma ov6ide.
Apresenta, outrossim, material dos municipios Carmo da Cachoeira
e Tres Cora~oes, sem falar nas numerosas pecas liticas. Temos, assim,
base razoavel ·para um cstudo compar ativo .
.

I

.

As evidencias arqueol6gicas do municipio de Carmo do Rio
Claro junto as represas de Furnas, mereceram reportagcm ilustrada
do "Estado de Minas" (23 de maio de 1972): "Ceramica Indigena
surge em areas de pJantacao". Informante e pesquisador e o jovem
Antonio Adauto Leite que enco11trou varias pecas litic;as ~ ceramicas
nos terrenos das fazendas P~norama e C6rrego Bonito, ambas em
Itaci, · ·distrito daquele municipio 1nineiro.
"Ha um estudo feito pelo professor Ondemar Ferreira Dias
Junior; editado Ct.'mo artigo em separata do Programa Nacionar de
Pesquisas Arqueol6gicas (4) do Museu Paraense E1nilio Goeldi, de
Belem do Para." Descrevendo os achados como de uma "Fase Itaci",
afirma: "Q tempero varia, predominando o quartzo, com ocerrencias de feldspato, e tambem mica.
A queima e mal CQmpletada,
com l>redominancia da oxidacao incomp'Ieta, sendo a textura coesa
e , as paredes apresentam-~e avermelhadas, possuindo resistencia
apreciavel. Destacamos o fa to de ocorrer em um unico sitio da
fase uma yariedade de decoracao notavel, em contraste com os de-·
mais, tendo ~ decoracao caracteristicas tupi-guarani".
I

r

A cole~ao do Sr. _ Antonio Adauto Leite con ta tambem com
urnas funerarias de enterro secundario e machadinhos de pedra
·s emilunares ou em forma de ancora, car.a cteristicos dos indios jes
do Brasil Central.
B -

TIPOLOGIA

.I

L

Esta segunda parte da pesqqisa nao passa, naturalmente, de
uma tentativa de classificar o material ceramico indigena ate agora
encontrado e 1nais ou menos conhecido em territ6rio mineiro.
Nero de longe se nos passa pela mente a pr~tensao de querer apre1
sentar traballl.o or~ginal, nem mesmo pioneiro, porquanto e bem
possivel que ja exista publicacao deste teor embora nos seja des-

I

'
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conhecida. 0 desconhecimentQ da bibliografia constitui exatament~
um dos pontos cruciais de quern se aventura a escrever sobre etnologia e arqueologia de Minas Gerais. Ha informac;oes disperses por
toda a parte e sobretudo muito material ceramico e liticio no poder
de particulare~ que infelizmente nao 0 dao ~ estampa OU nao tem
possibilidades de f aze:..lo.
Nao cons ta da existencia de algum
museu publico que trate <lesses assuntos.
,•
1 -

TRADI(:AO TUPI-GUARANI
'1

A respeito dos achados de arqueologia .e pre-hist6ria de Lagoa
Santa, existe rica informac;ao bibliografica bastante difundida e
conhecida nos mei0s cientificos, assim que nao nos ocuparemos
com f atos arqueol6gicos relacionadbs com aquela f amigera regiao.
Ao . norte de Lagoa Santa, no municip~o d e Jaboticatubas, num;i
gruta chamada Lapa Menor, encontrou Dr. Raul Tassini " ... alrnofarizes com os respectivos triturant~s. machados de pedra polida e
fragmentos de igac;abas ou camucis. . . Uma dessas igac;abas devia
ter ·um diametro de 1,40 metros.
Ainda nas proximidades da
Fazenda do Padre Domingos foram encontradas alavancas e outros
materiais uniformes . E, ao desaterrar um barranco, encontrou-se
nele um.a igac;aba com 1,20 m. de diametro :
~~ieu material eta
argila crua, notando-se, visive!, os sinais dos dedos que, ao fabrica-la, deixaram mar~adas as curvas da pele, praticando assim,
naquelas longinquas eras, um a vcrdadeira impressao dactilosc6pica."'
Apoiava-se esta ig~c;a ba em um cupim, o . fogao preferido pelos
silvicolas por conter por maior tempo o calor, e o que ainda hoje
'e utflizado no interior para a construc;ao de fornos. · 'Em bai·xo do
cupim, em um vfio que o atravessava, encontrei fragmentos carboniferos.
Dentro da igac;aba ligeira camada de cinza.
Provavelmente serviu essa pec;a de "poterie" a cremac;ao dalgum corpo,
cousa tao em uso entre os silvicolas da America do Sul. Despia-se
0 vaso de qualq:uer ornamentac;ao e nem mesmo era cozido
seu
"totum", pois somente a base e a parte dos bordos o era. · Em
ligeiros croquis procurei recompor o aspecto desse a cha do (fig. pag.
100) .
Assim R. Tassini em Arqueologia de Minas Gerais apud
IBGE 1939 :100-101.
Esta igac;aba de Jaboticatubas, hem como a
d~ Entre Rios de Minas fcolec;ao particular do. falecido · Dr. Aristides Neves da Silva) e uma • outra de Ponte Nova ( Colegio Dom
Silverio) lembram as pec;as guaranis: aparencia externa .de dois
cones truncados unid9s pelas bases, arredondados, o fundo meio
afilado; material rnal cozido, paredes asperas, corrugadas ou marcadas com o conhecido adorno digito-ungulado.
0 dia em que
esta ceramica puder ser datada COID"- exatid~o por , algum metoao
con10 0 da termolurninescencia, e se demonstrar que e de epoca

em

I

\
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recente , (duzentos a trezentos anos), talvez sera atribuida aos indios
'
tupi-guaranis que acompanhavam os Bandeirantes , em suas expedicoes de penetracao no Sertao dos Cataguases.
1

2 -.

i

CERA.MICA CATAGU.A

Sohre a ceramica- de Entre Rios de Minas, que Aristides Neves
da Silva (1959, 1960 e 19.69) tern por catagua, ja rtos referimos
mais- de uma vez (C~sar 1969 e 1970). . Logo de partida aflora o
problema da pr6pria identifica~ao cultural dos indios que foram
de maneira generica denominados Cataguases. Cum pre, ·pois, munir-se de prudencia ao tentar classificar ou individualizar algum
tipo de ceramica. lnfelizmente nao me foi dado observar "de visu"
. o material ceramico descrito por Alcebiades V . de Paula (196·7 ).
Atraves de desenhos, fotografias e informacoes sou de parecer que
se podeda agrega-lo por ora a assim dita Ceramica Catagua . Seria
extenso o "habitat" desses silvicolas : das nascentes do Rio Grande ate
o Rio Doce, ten do por limite ao sul a serra da l\fantiqueira (Cesar
1969:463).
As pe~as sao de argila negra, mal queimada, lisas, de exigua
espessura, rU.stica, sem pintura . Ha exemplares bastante grandes
sobretudo na regiao de ~Varginha. Alguns deverI\ ter sido usados .
para sepultamento de mortos ou de sens ossos (enterro secundario).
"As formas dos vasos seriam esfericas ou globosas, alguns terminavam com o rebordo piano, outros com os bordos da boca dobrados
para .fora ou para dentro, a maioria sem nenhum adorno, lisos,
alguns rudemente decorados, sendo a decorac;a:o de tres, tipos, em
linhas horizontais · e verticais, dantlo ao vaso a aparencia de escamoso (feitas provavelmente a mao), outra pontilhada, feita a un_b a
e outra circular, feHa a estilete. Os dois ultimos tipos foram raros,
tendo sido encontrados apenas dois fragmentos" (Paula 1967 :100) . .
- A ser sinceFo, quanto mais me detenho na conslderac;ao do
material ceramico encontrado em Minas, mais me convenco de que
nos achamos diante de um problema complexo e serio de saber a
que cultura indfgena atrinuir tais producao (figs. · 2, 3, 5 e 6) .
3 -

CERA.MICA· ARAX.A

0 "habitat" dos Araxas -

presume-se - estendia-se desde o
Triangulo Mineiro at~ as cabec.eiras do Sao Francisco .
Oiliam
Jose (1965 :15) assevera sem apresentar argumentos que "pertenciam ao bloco dos catagu::is". A meu ver o problema de filiac;ao
etno-linguistica desses indios nao e tao simples como parece. A
<;eramica que convencionamos chamar araxd, e que supomos ter

I '

I
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Fig . 5: Urnas lndigenas de Campos Gerais

MG .

I

Fig. 6: 0 au tor pesquisando em Aparecida

SP

maio de 1971.
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pertencido aos ·historicamente pou'co conhecidos povos Araxas ou
Araxas, revela· caracteristicas pr6prias que a distinguem das produ- ·
coes oleiras de · outras tribos que moravam em Territ6rio ·Mineiro.
Esta afirmacao se baseia principalmente em tres soberbas pecas
_q ue se encontrJim em Belo Horizonte, a saber, no Colegio Arnald~,
na Estacao Rodoviaria e· no Museu de Antropologia da Univ~rsidade
de :Minas Gerais _(fig. 4) .
0 que mais chama a tencao na Ceramica Araxa, sao as
grandes propor~oes das pecas ~ a solidez do n1aterial. A iga~aba
de lguatama, por exemplo, impressiona sobremaneira pelo sen
tamanho extraordinario e pela perfeicao de acabamento que lhe
permitiu . arrostar ,. ilesa tpdas ~is vicissitu<J.es de ser sopeada pelo
gado, escavada e, transportada por inexperientes. Os outros dois
vasos, menores mas em born estado de conserva~ao, parecem de
fabrica~ao menos caprichada.
0 que, porem, , caracteriza todas elas
sao as tres pintas negras em forrna de circulos irregulares, .equidistan~.es, na parte externa superior dos vasos.
Tenho para mim
que este tipo de decora~ao e muito pr6prio e particular desta ceramica indigena mineira. Temos ai talvez um ponto de partida ou
uma chave para. o estvdo dos Araxas, uma vez averigua.da a
.hip6le-$e. de terem sido eles os fautores das mencionadas producoes.
·A mim me parece constituir esta a cer~mica amerindia mais ihdividualizada de Minas Gerais.

•

4 -

!

CERA.MICA J£

Falando· a qui de cultur.as jes, o f azemos por . meras razoes
praticas incluindo globalmente indios botocudos, coroado's, corop6s,
guaianases, guaitac,ases, puris, xipotos, xopot6s e qui~a -0utros etnonimos que -ocorram na Iiter~tura indigena de Minas Gerais; Provavelmente nao se . conseguira jama.is- fixar satisfatoriamente as
familias lingiiisticas ou C! ·troitco liligiiistico a que pertenceram nossos silvicolas: as tribos desapareceram e os vocabularios escritos
deixados sao. J?Q~cos. e, pobres para estudos comparativos adequados.
Enquant9 n,~o . s.vq~ir~m razoes convincentes em cQntrario, aceitamos
as familias lingiiisticas Botocudo (Aimore) e Puri-Coroado como
pcrtcncentes ao tronco Je ·ou macro-Je como preferem outros.

\

.

A arte oleira que descreveremos a seguir, sera agrupada sob
a denomina~ao generica de Ceramica Je, submetendo-se particular.m ente aqueles povos nativos· que deveriam pertencer a familia
Puri-Coroado, em menor escala a Botocudo.
Na regiao tradicionalmente alribuida · aos Puris, zonas da Mata e <lo Campo, tem-se
descobert'o inumeras evi.dencias arqueol6gicas que, na mentalidadc
shnples·:do povo, sao rclacionauas aos "bugres" OU pvris_. E sabido

'

'
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que estes indios do an,tigo Feijao Cru, hoje Leopoldina fabricavam
enormes panelas de barro que, as vezes, serviam tatrtbem para
~nterrar os mortos (Rezende 1944 :388) .
Tambem , de/ Belo Horizonte sao conhecidos muitos ach ~ dos arqueol6gicos que demonstram
a saciedade~ quao desenvolvida se en contrava entre OS 's ilvicolas
quf: la moraram, a ceramica (Mattos 1947 :26, 31) .
I

..

A louca de barro .a que denominamos provisoriamente Ceramica Ji;;, provem em grande p arte do sitio Pedra dos tndios em
Santo Antonio do Grama.. Ha notici a de. 6 belos especimes, todos
de barro preto e resistente, superficics lisas, sem nenhum adorno.
Naquela regiao foram e sao ate hoje encontrados objetos liticos
como . machadinhos de pedra em conhecidas f ormas tidas como
caraterizantes da Cultura J:B .
As p ecas n~o Sao muito . grandes;
provavelmente as m a_iores se quebraram e desapareceram .
Nao
fora a enor.m e distancia geografica existente. entre as duas localidades, · eu t en taria relacionar esta cer amica com a d e Varginha e
El6i l\fendes, o que se torna ainda mais natural se, cotejarmos as
representa~6c s in.termcd·i arias de Capela Nova e Entre Rios de !\Hna~.
Se algum dia vier a ser averiguado e confirmado que os Cat'aguases
constituiam grnp o dos Jes, portanto aparentados culturalmente com
os Botocudos e Pur i-Coroados, enta.o muita • coisa sc tornara mais
facil de .escla recer a traves das m a nif es ta ~oes ceramicas.
'

.

Aqui m ais uma vez sentimos a falta de um museu ou instituto
que reunisse todo o material ceramico desta vasta .regiao, facilitando o estudo comparativo das varias pe~as. Eaquanto isto nao
se der, fica rcmos a apalpar e tentar teorias e suposicoes se:m fundamento em .d ados concretos, vetbi gratia, como e o caso dos Cat~
guases ou Goitacas es, ". . . indios que teriam vindo do Ceara, partindo do J aguaribe subiram os rios Sao Francisco, das Mortes e
Graride, ate a sua nascente, etc. " (Boletim Informativo do CENTRO
DE INFORMAC:A.O ARQUEOLOGICA, N.9 3, nov. de 1970, pag. 42)
- quando n a r ealidade muito pouco e quase nada sabemos de
certo sob r e a origem de_sses amerindios. :Mais aconselhavel seria
relatar os f atos e acha~9s arqueol6gicos, sem preocupa~ao de fa~
tasias confusas e sensacionalistas , que ncnhum proveito trazem ao
progresso da Ciencia.
5 -

CERA.MICA · NAO-.CLASSIFICADA

a) Juiz de Fora - . As p e ~as descritas por Fernando Halfeld
aperecem meio isoladas do conjunto da ceramica aut6ctone ·at~ o
momento d escoperta em Territ6rio Mineiro.
Um rapido olhar
pela carta geografica do Estado l\fontanhes nos convence ,sem difi-
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culdades que aquela pr.ogressista _cidade se situa notavelmente distante das demais localidades on de foi encontrada ceramica indigena.
Presume-se, entretanto, que os Cataguases tenham habitado naquelas
paragens.
Sou de opiniao que estas evidencias arqueulogi_cas
deverao estar, mais relacionadas com similares dos Estados do Rio
de Janeiro e Sao Paulo, como ja se sugeriu pouco antes.

...

b) Campos Gerais ·- . Desta. tegiao d eve haver muito vasode argila a venda em antiqu~riados de Belo H·o rizonte e outras
cidades. :E muito arriscado adiantar qualqucr afirma~ao no sentido
de querer classificar · esta arte oleira, pois diferc totalmente dos
congeneres conhecidos. Creio que uma data~ao exata dessas pecas
poderia forneccr muita luz quanto a filiacao et.nica de seus produtores. 0 fa to de possuirem suportes em form a de asas e orelhas
dem!>nstra que pertenciam a popula~oes relativamente mais desenvolvidas (fig. 5).
c) Alto Rio Doce - A bela urna coniforme trazida para ·
Barbacena e sob custodia do Pre-Juvenato Sao Geraldo poderia ser
agrupada na Ceramica Je mas, por cautela, preferimos deixar a
questao aberta ate que apare~am outros especimes deste genero.
Ha se_m elhancas tambem com o Tipo Araxa.
·d) Outros element-Os que tambem merecern estudo profundo,
sao os cachimbos de barro.
Existem das ma is variadas f ormas
e tamanhos, , nem todos sao de procedencia indigena. Sei que ha
soberbas cole~oes d~ssas pe~as em poder de parliculares principalmente na "' Capital. Mineira.
0 cachimbo de Ma,ravilhas (noroeste
de Belp _ H~rizonte) parece ser de origem amerindia; seu tamanho
extraordinario e a cor rosa da argila induzem-nos a compara-lo com
a iga~aba· de Iguatama, filiando-o, pois, a Cultura Araxa (fig. 4).
Concluindo, repetimos nosso _apelo de dofs anos atras em
Porto Alegre, que se deveriam, quando antes, erigir museus regionais
ou u1n grande museu Central em Belo Horizonte onde se reunissem
as principais e mais importantes pe~as ceramicas e liticas de todo
o Territ6rio Mineiro. Sem isto sera sumamente dificil ou mesmo
impossivel levar avante trabalhos e pesquisas de carater comparativo.
'

C .- BIBLIOGRAFIA
AINCOURT, Luiz d'

1866 -

Descobrimento das Geraes
Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras. , vol. . 29 ( 1,t.i
parte), pp. 5-138.
Rio qe Janeiro,

)

:·

'·

..
840

•

REVISTA DO INST. HIST6RICO E GBOGMFICO DBM. G~IS

•

CESAR, Jose Vicente
1965 - Die Urnenbestattung bei den Tupi-Guarani
Sao Pauio. (1966 - Resumo em ~ortugues).

1965-66 Historia Antiga de Capela Nova
Rev. do Inst. Hist. e Geogr. de Minas Gerais, XII,
pp. 105-131.
Belo Horizonte .

•

1968 -

Os tndios das Nascentes do Rio Doce em Minas
Gerais - Actas y Memorias do XX.XVII Congresso Internacional de Americanistas (Mar del Plata 1966), vol.
III, pp. 63-71. Buenos Aires .

1969 -

Arqueologia de Aparecida (Sao Paulo, Brasil)
Verhandlungen des XX.XVIII.
Internationalen Ame~
rikanisten-kongresses (Stuttgart-Miinchen 1968), · vol.
I, pp. 457-466. Miinchen.

1970 ·

Ceramica lndigena de Minas G'erais
Simp6sio de Pre-Hist6ria e Arq~eologia da . XX.I
Reuniao da SBPC (Porto Alegre 1969) ~ Ms. de 14;fls.

CORRBA, Leopoldo
1955 - Achegas a Hist6ria do Oeste de Minas
Belo Horizonte.
CUNHA, E. Salles
1967 - Afeccoes Alveolo-Dent~rias em Aborigem no Homem
Colonial de Sao Gon~alo, Estado do Rio
r
· Anais da IV , Jornada Fluminense de Odontologos
"Professor Coelho e Souza,,, pp . 73-82. Sine loco.

e

IBGE - Instituto Brasileiro de Geogr~fia e Estatfstica
1939 - As Grutas em Minas Gerais
Belo Horizonte.
JO~,

Oiliam
· 1965 - Indigenas de Minas Gerais
(Aspectos soc1a1s, politicos e etnol6gicos)
Belo Horizonte.

LESSA, Clado Ribeiro de
1945 - Forma~ao de Varnhagen
Rev. do Inst. Hist . . e Geogr. Bras., . vol. 186 (jan.' ..
marco de 1945), PP -. _55-88,.
Rio de Janeiro.
· ·
....

'

,
,,

RBVISTA DO INST. IIIST6RICO "E GEOGMFICO DEM. GERAIS

341

MATTOS, Anibal
1947 - Arqueologia de Belo Horizonte
Belo Horizonte
PAULA, Alcebiades Viana de
1967 -

Achados Arqueol6gicos na flegiao de Varginha
Rev : da Associa~ao Medica de Minas Gerais
vol. XIX, n.9 2, junho de 1967, pp. 98-106.
Belo Horizonte

REZENDE, Francisco de Paula Ferreira de
1944 - Minhas Recorda~oes·
Cole~ao "Documentos Brasileiros 45".
Rio de Janeiro.
SILVA, Aristides Neves da
1959 - Achados Arqueol6gicos em Entre Rios de Minas
Rev. do Inst. Hist. e Geogr. de Minas Gerais, VI,
pp . 357-373.
1960 -

Arqueologia de Entre Rios de Minas Catagua
R.I.H.G.M.G., vol. VII, pp. 551-569.
Belo Horizonte

1969 -

Arqueologia de Eritre Rios de !vlinas - o Catagua e a
perspectiv.a pre-hist6rica de sua cultura.
Ciencia e · Cultura (SBPC), vol. 21, n. 0 2, pp. 330-332.
Sao Paulo.

•

Ceramica

J
'

.·

'I

-

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

,

..

