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Algumas questões arqueológicas e etnográficas
..

JOS:G: ANTERO PEREIRA JúNIOR
"Os estudos da Ol'queologia brasileira, até o presente,
bem pouco nos têm rewl~o do remoto passado da vida humana, nesta JMJrte do novo continente." (*)

O acervo arqueo16gico paulista, não sendo, relativamente, dos
mais pobres em comparação com os dos demais Estados do Brasil,
visto no seu litoral se alevantarem ainda alguns sambaquís, jazidas de valor incalculável para o estudo do índio mais antigo, també1n não deve ter sido dos melhor aquinhoados. De fato, êle não
possui cerâmicas tão preciosas como as da região amazônica, nem
nos desvãos das suas serras, nos rochedos marginais dos seus rios
e no recesso das suas cavernas avermelham as inscrições rupestres.
E de penedos rasgados por essas sinalações, que no caso deviam
perdurar pelos séculos, sabemos de uma só, e esta não nos parece
tão antiga.
Passemos, contudo, a dizer alguma coisa a respeito das antiguidades de procedência indígena, deparadas em terras paulistas.
Cuidando em primeiro Ju·gar d.a cerâmica, temos a . recordar
que por aquí são encontrados alguns vasos ou "igaçabas" de tamanhos vários, de feitura não muito aprimorada, mas quase sempre pintados. Parte pelo menos dêsse material, pelo seu formato
e ornamentação, deve pertencer, própriamente, ao patrimônio Gua1ani (1).
·
De encontro mais freqüente é uma cerâmica de superfície externa com impressões digito-polegares, vasos que também em algumas das suas apresentações, pe1as linhas do seu perfil, nos parecem, se não de feitura, pelo menos de influência decididamente
guarani (2).
Teodoro Sampaio - "Arqueologia Br~sileir~ - Dicionário Histórico,
Geográfico e Etnográfico do Brasil". Ed. do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. Rio de Janeiro, 1922, p. 847.
( 1) Neste particular, será útil a comparação com as "urnas zonárias guaranís, reproduzidas na prancha XXIV, constante do trabalho de Antônio Serrano, que tem por título: "Subsídios para a Arqueologia do Brasil". Revista do
Arquivo Municipal, N. 9 XXXVI, São Pauto, 1937, pr. cit.
(2) Isso já dissemos em "Notas à Margem da Arqueologia Brasileira", publicado em "Anhembi", N. 9 13, 1951, pg. 69-70.
(*)
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Também a par dessa cerâmica, têm sido encontradas umas
poucas peças do feitio de alguidar ou gamela, via de regra artisticamente pintadas no seu interior com temas sempre variados. E
alguns dêsses desenhos, em nossa opinião, talvez justifiquem a hipótese da ·d ecoradora indígena ter atendido a sugestões estranhas à
sua cultura (3).
Entrementes, a respeito dessas ornamentações, devemos também recordar que, segundo Lery ( 4), as artistas Tupinambás seguiam a fantasia do momento, "nunca se encontrando duas pinturas iguais", pois não se serviam de modêlo, mas tão sómente da
imaginação.
Seja como fôr, êsse é UQl assunto que temos como de elucidação difícil, pois para isso seria necessário farto material de fabricação indiscutlvelmente anterior ao contacto com o civilizado. Todavia, diante dos modernos processos de laboratório, utilizados pela
pesquisa arqueológica, é possível que isso seja conseguido ( 5),
mesmo porque essa cerâmica que teria servido para guardar f arinha (6) ocorre em estado muito fragmentário, com relativa abundância, em territórios outrora ocupados pelos Túpis Orientais.
Por outro lado, a obtenção de material o mais antigo, relativo
a tôda cerâmica atribuída aos Tupis, seria de inestimável valor para
a sua comparação com o de outras culturas indígenas.
Devemos agora fazer menção de uma cerâmica lisa, pirifor·me,
algo grosseira nos vasos de grande vulto, e de paredes relativamente de pouca espessura em algumas "igaçabas" de porte menor.
Essas peças tôdas, ao que nos parece, são, via de regra, bem a.lisadas no seu interior e também impermeabilizadas com uma resina.
Ainda a respeito dessa cerâmica, que aliás em muito mau estado de conservação temos encontrado no Extremo Norte paulista (6),
diremos que ocorre de mistura com restos de peças pequenas, algumas da forma de panelas, mais ou menos delicadas, segundo o fim
a que fôram destinadas. Nesses sítios, devemos ainda informar, são
encontrados fragmentos maiores ou menores de outras peças que
nos parecem ter servido como tampas de igaçabas, ou melhor, de
urnas funerárias.
·
· .
Estamos, porém; em que o estudo dêsse material cerâmico, que
:temos exumado em dada zona do Extremo Norte Paulista, uma

Já

abordámos o assunto em "Prefação ao Estudo da Cerâmica Indígena
Brasileira", parte XI, trabalho puhlicado em "O Estado de São Paulo", número
de 25-3-1950.
(4) Jean de Lery - "Viagem à Terra do Brasil". Tradução de Sérgio Mitliet. Ed. Livraria Martins, São Paulo, pg. 211.
(5) Quanto ao particular, vide, por exemplo, "Anhembi", N.º 14, 1952.
(6) Dêsse material, pela primeira vez, demos notícia em "Explorações Arqueológicas", parte III. Vide "O Estado de São Paulo", número de 11-2-1951.
Vide, mais, números de 18-3-1951, 16-9-1951, 4-11-1951, 21-12-1951.
(3)
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vez que seja processado em material mais farto, melhor, porventura
conseguido em amplas explorações de campo cientlficamente orieniadas, nos esclareça certas questões, e bem assim nos informe a
respeito do seu centro irradiador, área de difusão e possíveis parentescos e influências.
É certo que, também no Estado de São Paulo, o encontro de
antiguidades de origem indígena, na maioria dos casos, tem decorrido por via acidental. Sendo assim, é mais provável que algumas
das jazidas então assinaladas estejam já perdidas para a cfência,
destroçadas por· mão humana ou pela ação de agentes naturais. É
possível, apesar de tudo, que explorações sistemáti cas, realizadas em
alguns dêsses locais, ainda nos proporcionem elementos de · informação, uma vez que tais providências ainda não se façam esperar
por longo tempo.
·
De nossa parte, com fundamento em trabalhos de campo, podemos qeclarar que a cerâmica indígena brasileira, quando de má
cozedura, de maneira geral só pode perdurar por longo tempo quando depositada em terreno sêco, ou melhor, ao abrigo da umidade
e, principalmente, quando em profundidade ~ situação onde as radicelas de certas plantas não a atinjam. E não haverá exagêro se
dissermos ainda que a ação mecânica das raí.zes, e de maneira muito
particular a das radicelas, deve ter destruído avultado material ce. râmico mal manufaturado.
Diremos mais que, em algumas das nossas pesquisas de campo, tivemos ocasião de examinar material cerâmico tão friável que,
a seu respeito, "mutatis mutandis", poderia· ser repetido o que escreveu Hartt, ~ao referir-se a certos potes da "estação funerária de
Cafezal", à mar·gem es.q uerda do rio Tapajós. Diz Hartt: "Estavam todos qu:e brados em inúmeros fragmentos e bastante podres." (7)
Naturalmente, não iremos , agora examinar todos os casos em
que a cerâmica indígena seria destruída pela ação de fatores natu•
rais. Parem.o s notar, todavia, que, na proporção dos estragos causados pelas lides da lavoura, a erosão deve ter concorrido para tal
destroçamento; isso porque, mesmo na hipótese de não a trazer
à luz diretamente, os rebaixamentos e grêtas que produzem no solo,
fora outros prejuízos, fazem com que mais fàcilmente o ferro do
arado a atinja.
E isso tudo considerado, evidentemente, não poderá causar
surprêsa a ausência ou raridade dêsse elemento cultural em sítios
que sabemos noutros tempos habitados por densas tribos ceramistas.
Certo é também que, não perdurando o vaso em que teriam
1

(7) Carlos Frederico Hartt - "Contribuições para a Etnologia do Vale
<lo Ama·zonas", "Arquivos 'do Museu Nacional do Rio de Janeiro", vol. VI, Rio
de Janeiro, 1885, pg. 15.
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sido depositados restos ·humanos, Clêstes muitas vêzes não mais en•
contramos senão determinados resíduos., de mistura com a terra e
imprestáveis como elemento de estudo.
Não deixa, porém, de ser verdade que, uma ,vez por outra, ficamos sat>endo de achaclos de esqueletos inteiros, ou mesmo de parte
de ossadas, encerrados em vasos de barro. Ent_retanto,_ chegando
essas notícias quase sempre com muito ..atraso ao conheciI:nento do
especialista, muitas vêzes mais, não têm servid.o q.ue para o registo
do fato. E· assim, material precioso ·tem sido perdido, quer pela
ignorância ou superstição do achador, quer pela mão inábil de-um
colecionador qualquer, menos enfronhado em técnica de exploração
arqueológica, o que é da _mesma _maneira lamentável.
Em verdade, os achadores de ocasião e os que revolvem terra
em busca de antiguidades têm causado sérios prejuízos à ciência
arqueológica: os primeiros, evidentemente, os-menos culpados, por
ignorarem o valor cientJfico do material que destroçam; os. segundos, por procurare.m satisfazer a mania que, por infelicidade nossa,
se orientou no se11tid0 dessas antiguidades.
Mas, não é ·-só. Outras pessoas ainda, mal 1nterp-retando o verdadeiro interêsse científico,- tomam aos ombros tarefas que caberiam ao especialista e, assim procedendo, prom0vem, com suas pesquisas, danos igualmente irreparáveis à nossa arqueologia. E é por
isso tudo, talvez, que m~ito ntaterial por aí está, desacompanhado
até das indicaçi5es do local do encontro.
Ao tratârmos, porém, do material lític::o, encontrado -em terras
paulistas e, em sua grande maioria, constituído por machados, entre
os quais figuram alguns de "âncora1 devemos ressaltar 0s zoólitos e,
de maneira ainda mais particular, o ídolo de Iguane. ~' Assim procedendo, devemos recordar· que foi em "Informações
Etnográficas do Vale do Rio Ribeira de I_g uape'', que Krone, pela.
primeira vez, faz menção dessa pequena escultura, indiscutivelmente preciosa, que é o ldolo àe Iguape e que) e1nbora tiv_esse sido
encontrada já havia alguns meses, -há pouco lhe chegara às mãos
(8). Tempos após-, entretanto, vo-lta Krorie a tratar do assunto, prestando:.nos então às informações seguintes: "Devo decla1:ar que, das _
investigações há pouco efetuadas,-un.icamente resultou saber-se que,
em direção SW e a um quilômetro distante do respectivo lugar, que
é um vargedo entre o rio das Pedras e o rio Comprido, se acha o
sambaqui do Morro Grànde; e pesquisas realizadas neste casqueiro
provaram ser êle relativamente moderno, o que, aliás, já se podia
prever pela sua posição topográfica." E depois: "Quanto à procedência dêste ídolo, deve ser ela a mesma dos artefatos zoomorfos e o-rnitomorfos, aos quais se_as~emelha, não só pelo feitio artis(8) Ricardo Krone - "Exploração do Rio Ribeira de Iguape" - Comissão
Geográfica e Geológica do Estado de São P ãulo, -2.a ed. 1914, pg. 34, final.
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tico e o alto cuidado do acabamento, como pela natureza do ·material empregado." (9)
A respeito dessa escultura encontrada em lguape, da qual já
nos ocupamos uma vez ( 10), e que em boa hora foi adquirida para
as coleções do Museu do Ipiranga, desejamos recordar, neste trabalho, que ela não deixa de apresentar semelhança com outra peça
antropomorf a, esta encontrada entre os Caiabis, no Estado de Mato Grosso ( 11 ).
Repetindo o que anteriormente escrevemos ( 12), diremos que,
levados em conta os respectivos estados de conservação, as escuJ..
turas comparadas apresentam a mesma forma de crânio, o mesmo
talhe de bôca, forma de oreJha, fora a atitude ou linhas gerais, que
também se apresentam relativamente semelhantes, em nossa opinião.
Isso pôsto, devemos convir em que coincidências assim são de
molde a tornarem muito remotas as possibilidades de paralelismo.
Mas, mesmo considerada a questão por essa face, ela ainda se nos
apresenta complexa, uma vez que sôbre a escultura de Mato Grosso
pairam també·m incertezas quanto à orige.m, como nos adverte
Max Schmidt ( 13).
Por outro lado, a ocorrência dessa esplêndida cultura lítica
representada pelos "zoólitos" (cuja área de dispersão, ao que sabemos, abrange boa parte dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná e uma porção do litoral do nosso Estado) ainda
não tem, em nossa opinião, origem e centro de dispersão perfeitamente esclarecidos, apesar das considerações e conclusões sem dúvida de pêso, expendidas sôbre o particular pelo ilustre americanista Antônio Serrano ( 14) ..
Quanto aos nlachados de pedra, alguns de polimento notável,
diremos que, numas tantas apresentações, podem ter sido fabricados pelas tribos portadoras dessa cultura lítica, evidentemente muito adiantada, não sendo impossível que, nas formas simples, tenham
servido -d e artigo de escambo, uma vez que os seus autores, naturalme-nte, deviam ocup_a r sítios ricos em matéria-prima. Mas isso não
passa de hipótese (timbramos em frisar) de cuja razoabilidade dirão
as pesguisas de campo e de gabinete.
E agora, apesar de contarmos apenas com uma inscrição ru(9) Ricardo Krone - "O 15iolo de lguape". "Rev~sta do Instituto Hi6tórico
e Geográfico de São Paulo", vo1. XVI, 1911.
( 10) José Antero Pereira Júnior - "A Propósito do "ldolo de lguape" "O Estado de São Paulo", número de 2-4-1950.
( t1} Max Schmidt - "Los Kayabis en Mato Grosso (Brasil)". "Revista
<le la Sociedad Científica del Para•guay'', tomo V, n. 9 6, pg. 1.8.
(12) "A Propósito do "ídolo de lguape". t. cit.
( 13} Max Schmidt, op. cit.
( 14) Antônio Serrano - "La Cultura Lítica del Sur Brasilefio". •Revista
Geográfica Americana". Buenos Aires, 1938, vol. X, n.' 61.
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pestre registada em nosso acervo, digamos alguma coisa a respeito
dessas interessantes ocorrências arqueológicas, entre as quais está
a de Ingá, que talvez seja a mais importante, na sua classe, na
América do Sul.
Mas, da raridade de inscrições rupestres no Estado de São
Paulo, escrevemos, uma vez, estas palavras: "A razão de assim
acontecer, é mais provável que se prenda à origem do indígena
ocupante desta porção do território brasileiro, em época mais afastada." ( 15). Entrementes, se assim nos externámos naquela ocasião, o prosseguimento dos nossos estudo~ leva-nos, hoje, a admitir que a ausência dessas sinalações rupestres tenha como causa a
natureza da rocha inscrita e, por conseguinte, uma destru'ição mais
pronta da antiga superfície, fora a hipótese de muito maior antigui·d ade com relação às próprias inscrições. De outra parte, também
não será impossível que a exploração industrial de alguns rochedos
tenha destruído remanescentes de antigas sinalações de origem indígena.
Seja como fôr, para melhor esclarecimento do assunto, devemos recordar que, na maioria das vêzes, as inscrições eram tão
sómente pintadas na rocha, via de regra com tinta vermelha. De
inscrições riscadas na rocha, das gravadas profundamente, e das
gravadas e pintadas, não são tão numerosas as verificações, o que
nos faz pensar em idade n1uito mais recente para as ocorrên;..
cias pintadas em rochedos, que, por sua situação, as expõem às
intempéries.
Também é digna de reparo a circunstância de º 'correrem, como
vimos, inscrições gravadas e pintadas. Além de outras possíveis
finalidades ( 16) atribuíveis a êsse processo, não será impossível
que tenha tido tão sómente a de destacar e proteger as sinalações.
De fato, êsse induto, conforme verificámos e·m pesquisas de campo,
protegeu dadas · inscrições rupes.tres, fazendo que o polimento perdurasse por mais tempo, enquanto a superfície da rocha-suporte
sofreu muito mais a fundo a ação das intempéries.
Não somos especialistas no estudo das inscrições rupestres,
como erradamente tem sido escrito. Naturalmente, como arqueólogo,
não podíamos deixar de estu.d á-las com carinho, desde que nos
inteirámos da sua importância.
Por isso, podemos afirmar que algumas das inscrições que
ocorrem em território brasileiro são de incalculável valor arqueoló(15) Vide "Uma Itaquatiara Paulist~" . "O Estado de São P aulo", número
de 10-4- 1946.
( 16) Pablo Martínez del Rio, em "Petroglifos e Pinturas Rupestres'', México, 1940, pg. 5, nos fala numa renovação da .Pintura de dadas inscrições africanas, quando d~ realização de certas cerimônias. Disso, mais detidamente, cuidamos etn conferência que realizamos no Instituto Histórico de São Paulo, que
teve por título: "O Segrêdo das Itaquatiaras".
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gico e, entre estas, principalmente, a do rochedo principal das itaquatiaras de Ingá.
A respeito dessa itaquatiara de Ingá, hoje arrolada como "Monumento Nacional", diremos que, na opinião do saudoso dr. A.
Childe, sábio professor do Museu Nacional, ela é "um ponto dos
mais curiosos na arqueologia sul-americana" ( 17).
Em conferência que fizemos· no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ( 18), dissemos, é verdade, que, se a respeito da
cerâmica podem ser traçadas com relativa segurança possíveis vias
de acesso, com relação às inscrições rupestres o terreno se nos apresenta menos seguro, com rumos ainda pouco desbravados.
Também naquela ocasião, abordando o problema das possíveis semelhanças de alguns sinais da itacoatiara de Ingá, com motivos constantes da cerâmica de Marajó, assim escrevemos: "A favor dessa possibilidade, temos a opinião de Hartt, quando declara
ter como mais provável que as esculturas e pinturas em rochas deviam ter sido executadas por tribos que habitavam o Amazonas,
quando da invasão dos Tupis."
Diremos neste trabalho que determinados motivos antropomorfos, comuns na cerâmica e nas inscrições rupestres, tal como o constante de uma urna funerária procedente do rio japurá ( 19), podem
ter significação única, particular, diretamente relacionada com ritos
fúnebres.
Antes de prosseguirmos no assunto das inscrições rupestres,
devemos dizer que o índio as denominava "itaquatiara" (pedra
pintada ou gravada). Isso declarado, queremos frisar que "itaquatiara", segundo o tupinólogo e etnógrafo dr. Carlos Drummond,
"é topônimo dos mais· antigos do litoral brasileiro". A ilha de Cananéia seria pelos tupis-guaranis denominada "itacoatiara ou itaquatiara", escreve o dr. Drummond (20). De qualquer maneira, existiu em Cananéia uma pedra pintada ou gravada, e talvez seja ela
a primeira ocorrência da sua classe, aludida no Brasil. E mais não
nos compete conjecturar.
Apreciadas assim ·de plano essas sinalações em rochas, encontramos outras informações que nos permitem supô-las mesmo muito
antigas, como no caso das afirmações do padre Ivo D'Evreux, ao
referir-se a certas inscrições do Maranhão, (21) e dos depoimen( 17)

Carta de 14-4-1949, aliás a última que nos escreveu.
( 18) Esta conferência teve por título: "O Segrêdo das Itaquatiaras" t. e.
( 19) Vide A. Metraux - "Contribution à l'Étude de L'Archéologie du
Cours Supérieur et Moyen de L'Amazone". "Revista del Museo de La Plata",
t. XXXII.
(20) C~rlos Drummond - "Notas Sôbre Alguns Topônimo•s de São Paulo".
"O Estado de São Paulo", número de 28-12-1948.
(21) Ivo D'Evreux - "Viagem ao Norte do Brasil". Biblioteca de Escritores Maranhenses, Rio de Ja1;}eiro, f 929, pg. 341.
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tos do autor dos "Diálogos das Grandezas do Brasil" (22) e de·
Elias Herckmans (23).
.;
É tempo, porém, de cuidarmos da única inscrição rupestre paulista, cuja cópia, apesar de tudo, não se perdeu, como aconteceu
com outras dessas ocorrências avistadas no território brasileiro (24).
A inscrição ru_pestre de Fa:Xina (25), sómente pelos sinafs que fôram copiados, não oferece índices que permitam atri~uir-se-lhe:gran
de antiguid-ade .. Ali, fora poucos sinais encontr-adiços noutras ocorrências dessa classe, notámos figuras que parecem até denun~iar
influência do civilizado (26). De qualquer maneira, porcém. o-estudo "i.n loco" dessa inscrição teria sido de muito interêsse nã·o só
pela circunstância dos seus sinais terem sidos pintAdos depois de
gravados e isso em tintas verm~lha e preta, mas também ·p ela notícia corrente de que, ~o seu pé, existi~m ossadas humanas, urnas, etc.
Segundo frei Gaspar da Madre sJ.~ 0-eus (27), na praia de Imbaré, entre Santos e São Vicente, teriam existido "pequenas anfrac.;.
tuosidades" na rocha, mas justamente a pedra em que se achavam ·
teria sido quebrada, com outras mais, para a const~ução da matriz
de Sãq Vicente. E o local dessa ocorrência teria sido também chamado de "Fonte de Sãe Tomé',. O nosso beneditino, contudo, ao
comentar o fato, declara que, na opinião do seu amnuense, que tivera oportunjdade de avistar aquêles sinais aquilo não_passaria de
"covinhas nada semelhantes a pegadas humanas. E ajunta: "Caso
fôssem quaisquer vestígio~ 1 o seriam de algum animal de casco redondo, co·mo o cavalo." .(28)
Frei G_a spar não era,, em verdade, homem de feiçã0 que admitisse, ~orno .coisas razoáve~s, lendas como do· gênero das ·supostas pegadas de São ·Tomé, testificadas por frei Antônio de Santa
Maria jaboatão, pelo padre Simão de Vasconcelos e pôr outros de
1endências milagreiras. E, -como j~ dissemos uma vez, até o pró1

1

1

1
' ,

(22) "Diálogos das Grandezas d<> B.rasil"~ Edição da Academia l3ras.ileira
de Letras. Rio de Janeiro, 1930, .,_pg. 47. (23) Nota "19" de Rodolfo Gat'cia, em "Diálogos das Grandeza<s do Bra·1·
"
.
Sl , pg. 7:2. op. Clt.
(24) Entre outras muitas cópias de inscrições rupestres que sabemóS perdidas., particularmente _lamentamos aquela que teria sido vista por Koster, namão de um padr~ na Paraíba. - . Henry Koster, "Viagens a:o Nordeste do Brasil". Tradução e notas de Luís 'C âmara Cascudo. Companhia Editora Nacional.
1942, pg. 403.
(25) Vide "C!dades Petrificada5 e Inscrições L~pidare.s no .Brasiln, de Tristão de Alencar Araieipe. "Revista do _Instituto Histórico e Geográfico Bta·sileiro",
tomo L. Prancha 35.
·
.
(26) · Tratámos dessa inscriçã.o em "Uma !taquatiara Paulista". ''0 Estado
de São Paulo", número de 10-4-1946.
(27) Frei Gaspar da Madre de Deus ....:.. "Memórias pa-ra a História da
Capitania de São Vicente" - Terceira edição, com um estudo biográfíco· do
autor e notas de Afonso de Escragnolle Taunay. Weiszflog Irmãos, 1920; p. 364.
(28) Frei Ga5par da Madre de Deus, op. cit. p. cit.
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prio Manuel da Nóbrega nos parece propenso a aceitar essa "fábula" como coisa possível (29). Para frei Gaspar, porém, aquêles
sinais não podiam passar de coisas de ordem natural e, por isso,
serenamente escreve: "As pedras vegetativas, a seu modo, crescem .com camadas de uma matéria branda, que pelo tempo se torna
rija. Depois da primeira camada estar petrificada, ajusta-se sôbre
ela outra da mesma natureza e brandura, a qual também se torna
dura, depois de conglutinada com a primeira, e os incrementos sucessivos fazem que a pedra antiga tome maior corpulência, e assim
se vai aumentando." (3.0 )
Frei Gaspar da Madre de Deus observava, pensava, deduzia,
percebia, discernia, através da lenda, algo do que deveria estar
muito perto da verdade. E, por isso, escreve: "Se, pois, algum índio pisasse no rochedo, quando a sua superfície estava mole, havia
de suceder o mesmo que acontece quando as galinhas passam por
cima dos tijolos frescos, porque ficaria impresso o pé do índio, ei.
depois de dura a massa, onde tivesse pisado, ficaria a sua pegada
no rochedo, e tão firme como a da galinha no tijolo cozido." (31)
Nas suas excursões pelas praias vicentinas, frei Gaspar também se detinha, algumas vêzes, a examinar os sambaquis, preocupado, diremos, com o aspecto da pré-historia brasileira ( 32). São
calcadas nas considerações do beneditino as informações sôbre os
nossos sambaquis, que passamos a dar:
As ilhas de São Vicente e Santo Amaro, e também a terra firme
adjacente e suas praias, eram defendidas pelos índios, pelo único
motivo de nelas pescarem e mariscarem, pois em certos meses povos inteiros vinham à costa para tal fim. Mas, era também verdade
que, em todo tempo, índios por ali pescavam e mariscavam (33).
Ainda segundo as informações de frei Gaspar, os índios escolhiam,
entre os "mangais", lugar enxuto para os arranchamentos e "dali
saíam como enxames de abelhas, a extrair do lôdo os testáceos
marítimos". E a seguir escreve frei Gaspar: " É indizível a imensidade que colhiam de ostras, berbigões, amêijoas, sururus de
várias castas, e outros mariscos." Com "tais mariscos se sustentavam enquanto durava á pescaria"; o resto secavam e levavam para
1

(29) "Info rmações das Terras do Brasil. Ca rta do P adre M anuel da N óbrega" - "Revista do Inst ituto H istórico e Geográfico Brasileiro", tomo VI,
2.a ed. pg. 92.
(30) Frei Gaspar da Madre de Deus, op. cit. pg. 363.
(31) A essas considerações o beneditino acrescenta ainda : "Discorro que
por êsse modo se imprimiam pegadas que vemos nas rochas, e basta que a ssim
pudesse formar estampa, para sermos obrigados a julgar que se não imprimiu milagrosamente, porque a nenhum filósofo é lícito reputar milagrosos s~m razão
conveniente os fenômenos que cabem nas f ô rças da naturez~" . O p. cit. p. 364.
(32) Biogra fi a de Frei Gaspar da Madre de Deus, por A fonso E. Taunay.
in op. cit. p. 49.
·
(33) Frei Gaspar da Madre de Deus, op. cit. pg. 122.
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as suas aldeias, onde lhes serviria de alimento por algum tempo.
Agora, quanto às conchas, estas eram lançadas "a uma parte do
lugar onde estavam congregados, e com elas formavam montes tão
grandes que parecem outeiros a quem agora os vê soterrados", escreve também frei Gaspar. E daquela maneira teriam sido formadas as "ostreiras" ( sambaquis), onde eram encontrados machados
(de seixo rnuito rijo), pedaços de panelas e ossos humanos; pois,
se algum índio vinha a falecer no tempo da pescaria, faziam da
ostreira cemitério, cobrindo o cadaver com conchas (33).
Depois, é certo, a terra, transportada por via natural para cima
daqueles sobejos todos, havia de formar camadas tão espêssas que
chegaria a sustentar árvores de regular altura. E, já no tempo de
frei Gaspar,. alguns daqueles sambaquis seriam tão antigos que a
umidade, no decorrer do ternpo, transfor1naria as conchas 14 em pedras tão sólidas" que só a marrão e a alavanca podiam ser quebradas.
Procuramos, naturalmente, linhas atrás, dentro dos limites dêste
trabalho, e por isso mesmo a traços largos, não só dizer a respeito
da formação dos verdadeiros sambaquis, mas també·m deixar ressaltada a sua importância como monumento arqueológico, uma vez
que encerram não só as ossadas do homem mais antigo, mas ainda
as suas armas, utensílios e objetos outros. E nisso tudo está o que
da sua vida, dos seus costumes, pode ser interpretado ou deduzível de elementos materiais.
Mas, será necessario que digamos também que jazidas assim
de importância tão subida são diuturnamente violadas; que a enxada e a picareta continuam a destruir índices de informação de alto
interêsse científico para o fornecimento de indústrias que noutras
fontes, ou pelo menos de outra forma, poderiam obter matéria-prima ( 34); e que projetos de lei para co"ibit tais abusos têm tido sua
marcha atravancada, naturalmente por pessoas interessadas nessa
exploração (35).
Hã, entretanto, questão que também da nossa parte já foi abordada: a da posse, por algumas tribos ditas "tapuias'', de uma cerâmica 1nelhor em época anterior à sua expulsão dos seus antigos
territórios (36). Quanto a êsse pensamento, que acreditamos ter
(34) A exploração industrial só poderia ser feita depois dél! extração do
material de interêsse científico, o que ficaria a cargo de especialistas.
(3S) Projeto n.0 685, de 1947, apresentado na Câmara Federal pelo dr. Plínio Barreto. .Bsse projeto, encaminhado à Comissão de Educação e Cultura, daquela casa, mereceu extenso e em túdo favorável parecer do deputado dr. Aureliano Leite. bsses documentos f ôram publicados na íntegra em "O Estado de
São Paulo", número de 24 de dezembro de 1947.
·
(36) Entre outros trabalhos, vide "Explorações Arqueológicas", parte IV.
"0 Estado de São Paulo", número de 18-3-l9Sl.
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partido de Teodoro Sampaio (37), informamos merecer o assunto
muito maior atenção do que até agora lhe tem sido dispensada.
Existem, é certo, na bibliografia especializada, certas afirmações apriorísticas, generalizadas, atribuindo aos Tupis a disseminação da cerâmica em determinadas tribos, mas isso não pode impedir, se ainda possíveis, as necessárias pesquisas arqueológicas nesse sentido.
Antes dos trabalhos de Nimuendaju, o conceito sôbre a cultura
espiritual de algumas. tribos Gês estava muito aquém da realidade
dos fatos. ldéias de outros tempos, observações de certo apressadas
atribuíam, de maneira geral, uma cultura assaz atrasada às tribos
Gês, e isso perduraria, sem restrições, na literatura, se estudos etnológicos não viessem, ainda em tempo hábil, cancelar aquelas asserções inquinadas de êrro. No tocante à cultura material de dadas
tribos Gês, devemos perquirir dentro do método da observação arqueológica, e não com base em observações processadas em decadentes remanescentes dessas mesmas tribos.
Tem sido observada, em tribos Oês, a ausência de cerâmica,
existindo no seu lugar cestos impermeabilizados. Isso, poré·m, em
nossa maneira de ver, pode não constituir afirmação categórica de
sempre assim ter acontecido, pois não seria impossível que, por determinadas circunstâncias, retornassem a coisas dos seus primeiros
tempos. ~sse pensamento, aliás, encontra apoio na seguinte lição
de Lowie (38): "En Ja época histórica muchos indígenas de las praderas de Estados Unidos abandonaran la cerámica cuando dejaron
de ser cultivadores para dedicarse a la caza dei búfalo. Los cazado':"
res como onas y australianos, también carecen de objetos de barro
coeido; y los pastores nómadas de Asia, pertenecientes a un nível
cultural mucho más elevado, por lo general substituyen las vasijas
por los recipientes de cuero. En resumen, la vida nómada tiende a
eliminar Ia cerámica."
Naturalmente, ao transcrevermos êsse tópico do citado livro de
Lowie, mais não nos anima que a idéia de demonstrar que a adoção de uma vida decididamente nômada tende a eliminar a cerâmica. Isso frisan1os porque, com relação a dadas tribos "tapuias", talvez possamos atribuir-lhes melhor condição de vida antes do seu
desbarato.
Isso pôsto, deixemos para mais tarde afirmações quaisquer que
impliquem no estabelecimento do nível da cultura material daquelas
tribos, pois em verdade muitos dos territórios que teriam sido por
(37) Teodoro Sampaio - "Os Naturalistas Viajantes dos Séculos XVIIII
e XIX e Progresso da Etnografia Indígena do Brasil". "Rev. do Inst. His. e
Geogr. Bras." Tomo Especial consagrado ao Primeiro Congresso de História
Nacional, parte II, t. 2, 191.S.
, (38) Robert H. Lowie - "Antropologi~ Cultural", versão direta de }avier
Romero - Fondo de Cultura Económica, México - Buenos Aires, 1947, pg. 132.
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elas pisados ainda permanecem virgens de explorações arqu.eo16gicas, enquanto, noutros sítios, as antiguidades encontradas o fôram por via acidental, na maioria dos casos. De tôda maneira, porém, ignoramos as profundidades em que teriam sido feitas as
exumaçoes.
Quer-nos parecer mesmo que tais questões ficarão para sempre brumosas, caso falhem os préstimos da arqueologia diante da
natureza perecível do material cerâmico. E, entre os casos assim de
difícil .esclarecimento, pelo menos em nosso entender, estão os da
apresentação e da posse antiga da cerâmica por gente de Tibiriçá.
Em verdade, atendida a circunstância dos seus entendimentos com
os Carijós (39), é razoável que dêstes tomasse aquêle elemento cultural, se é que Carijós e Guaianazes não o obtiveram ·d o mesmo
centro de dispersão, ou ainda, dado seu desenvolvimento em separado, do mesmo gérmen oriundo de período assaz afasta do em nossa
pré-historia.
Estamos, contudo, em que essa quesfão da cerâmica dos Guaianazes é ainda ·de elucidação mais difícil, por fôrça dos diversos processos de aculturação -posteriores, entre os quais ressaltam os decorrentes dos aldeamentos, os da escravatura e os da fuga ao antigo
"habitat". E, assim considerado, o assunto se nos apresenta, de
fato, com embaralhamentos de impossível, se não de dificílima re.
compos1çao.
Houve um ponto, contudo, que em certa época constituiu tema
de polêmica ( 40) entre os nossos eruditos pois alguns entendiam
que as informações m·u ito claras de Gabriel Soares ( 41), e as declarações de Anthony Knivet ( 42) não deveriam ser levadas em
conta, quando, em completo acôrdo, assentavam que os Guaianazes não falavam. Tupi. Mas, se não nos paira dúvida a respeito aessa
questão certamente de muita importância - examinada com serenidade a afirmativa de Gabriel Soares (que aceitamos) de que os
Guaianazes não falavam Tupi, mas se entendiam com os Carijós
( Guaranis) - teremos de convir que a língua então utilizada não
seria o Guarani, porque, se assim fôsse, _os Goianazes· deviam também entender-se com os Tamoios (Tupis)., os seus outros vizinhos.

-

-

(39) Gabriel Soares de Sousa - "Tratado Descritivo do Brasil em 1587".
3.a ed. Companhia Editora Nacional, 1938, pg. 111.
( 40) Entre outros, vide: "Os Guaianás de P iratininga", por Afonso A. de
Freitas - São Paulo, 1910 - "Os Guaia11azes de Piratininga", por J. Capistrano
de Abreu (trabalho, a-lias 'de consulta indispensável) , em "Caminhos antigos e
Povoamento do Brasil". Ed. da S. Capistrano de Abreu, 1930, pg. 27-34.
( 41) Gabriel Soares de Sousa, op. cit. p. cit.
( 42) Sôbre Anthony Knivet, vide: "Peregrinações de Anthony Knivet no
Brasil no Século XVI", por Teodoro Sampaio", t. p. n(\! "Rev. do Ins. His. e Geog.
Bras." e "Vária Fortuna e Estranhos Fados de Anthony Knivet". Versão do
original inglês por Guiomar de Carvalho Franco, com anotações e referências
de Francisco de Assis Carvalho Franco, São Paulo, 1947.
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