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A pesquisa arqueológica pré-histórica na região Oeste do Estado de São 

Paulo teve início em 1968, quando a Universidade de São Paulo estabeleceu um amplo 

programa de pesquisas científicas na bacia do Rio Paranapanema, lado paulista (figura 1). 

Até o ano de 1987, o chamado Projeto Paranapanema (ProjPar) foi coordenado pela Dra. 

Luciana Pallestrini, do Museu Paulista. A partir dessa data, vem sendo coordenado pelo 

Prof. Dr. José Luiz de Morais, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. 

   O Projeto que seguia a linha teórico-metodológica francesa, na década de 

1980 começa a trabalhar também com arqueologia regional da Escola Americana 

(REDMAN, 1973). 

A metodologia da escola francesa oferece os instrumentos necessários à 

resolução de alguns questionamentos a respeito dos grupos pregressos que habitaram o 

sítio, permitindo que se ultrapasse a mera caracterização dos objetos, do ambiente e a 

descrição do trabalho de escavação. Ela pressupõe uma abordagem mais teórica e permite 

uma discussão dos conceitos de território e territorialidade, aplicados à arqueologia. 

  Nos anos 1990, MORAIS (1997) dá um novo direcionamento ao Projeto 

Paranapanema, subdividindo-o em subprojetos que tratam de linhas específicas da 

arqueologia, entre elas está “o estudo da cerâmica dos povos horticultores guarani da bacia 

do rio Paranapanema”.   

  “Os guaranis são povos indígenas definidos lingüisticamente como fazendo 

parte do grande tronco Tupi, com uma ampla dispersão no território brasileiro, englobando 

as línguas da família Tupi-Guarani” (OLIVEIRA, 2002, p. 81). 

Segundo Montardo (2002, p. 14), 

quando os europeus chegaram ao Brasil meridional, no século XVI, 

os falantes de guarani, contando com dialetos diferenciados, haviam 

se expandido e ocupavam extensos territórios nas bacias dos rios 

Paraguai, Paraná, Uruguai, e no litoral sul brasileiro, ou seja, a costa 
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e o interior do que hoje são os Estados de Mato Grosso do Sul, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul, no Brasil; departamentos do Paraguai e províncias da 

Argentina e do Uruguai. 

Segundo estudos arqueológicos, os indígenas guarani são povos oriundos 

da região amazônica. Esses indígenas, utilizando-se de um conhecimento náutico e da 

vasta rede fluvial existente no Brasil, composta por rios como o Amazonas, Paraguai, 

Paraná, Tietê, Paranapanema, entre outros, alcançaram grandes distâncias, até que a partir 

do ano 205 d.C. alcançaram a bacia do Rio Paranapanema (Sítio Neves, Agissê-SP). 

Além desses conhecimentos náuticos, os índios guarani também possuíam 

outras técnicas úteis à sobrevivência grupal, como exemplo, a confecção da cerâmica. 

Aponta Figuti (2000) que a confecção da cerâmica, por povos que viviam na Amazônia, é 

decorrente da imposição do ambiente de floresta fechada em domesticar tubérculos, como a 

mandioca e a batata doce, para que sobrevivessem. Ainda no habitat da floresta amazônica, 

então, para a preparação de tais alimentos, principalmente, começaram a fabricar peças em 

cerâmica. Assim, os povos conhecedores da técnica de confeccionar cerâmica voltada para 

o preparo e armazenagem de alimentos são denominados agricultores-ceramistas. 

Entender a formação do território guarani, como conceito arqueológico, 

leva-nos à busca da identidade que o sujeito trava com a forma e a materialidade do lugar. 

O homem naturalmente, no seu dia-a-dia, apreende para si um significado da materialidade, 

com o fim de pensá-la e de orientar-se nesse espaço, tornando-o a partir de então seu 

território. É um exercício que consiste em sair do campo do desconhecido para o conhecido, 

exercendo algum tipo de controle, mediado pela cultura, no caso a cultura guarani vigente 

na época pré-colonial. 
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Fi
gura 1: Municípios que integram a área do ProjPar. 

 

  Nesse sentido, considerando que nas sociedades ágrafas todos os indivíduos têm acesso 

igual à cultura, transmitida por meio da oralidade, é no convívio social que a identidade do 
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sujeito se consolida. E, por via dessa, o indivíduo é regulado a expressá-la, enquanto 

desempenha atividades delegadas a ele perante o grupo. Ou seja, isso significa 

implicitamente a condição do sujeito em dar significado e dinâmica ao território. 

Nesse aspecto, o artesão em cerâmica guarani, no caso sempre a mulher, 

como detentora de todo um processo de origem e desenvolvimento do grupo, inserido num 

dado território, expressava indícios de territorialidade grupal, por meio dos motivos pictóricos 

impressos nas superfícies dos vasos (figuras 2; 3; 4 e 5). 

 

Figura 2: Cerâmica pintada com motivos reconhecidos como ipará pirárãinhykã (parte 

superior), mandíbula de peixe e ipará korá (parte inferior). 

 

Figura 3: Cerâmica pintada com motivos reconhecidos como ipará korá.Pintura quadrada 

que não foi ensinada pelo Sol. 

 

Figura 4: Cerâmica pintada com motivo reconhecido como pirá pará.Imagem do peixe. 
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Figura 5: Cerâmica pintada com motivo reconhecido como ipará karé i.. Representação 

gráfica do jabuti (casco). 

Segundo Landa (1995, p.52), “na cultura guarani, mulher e cerâmica são 

indissociáveis [...]”. Para a autora, a confecção da cerâmica é uma atividade realizada 

somente pelas mulheres guarani e, por conseqüência, a cerâmica é o elemento da cultura 

que dava visibilidade à mulher produtora da cerâmica perante o grupo. 

Na cultura tribal, a mulher desempenha um papel relevante. Segundo 

Ribeiro (1982, p. 39), 

[...] Não só na confecção do equipamento para a subsistência e o 

conforto, mas também na produção artística. [...] É ela quem produz 

todo o vasilhame de cerâmica em que se guarda e se transporta 

água, mantimentos, pequenos pertences e onde se torra o beju e a 

farinha, bem como se cozinham os alimentos. 

“A vasilha cerâmica é o ‘símbolo da comida’ e é um artefato de domínio 

feminino, somente por elas produzido e manipulado cotidianamente” (F. SILVA, 2000, p. 77). 

No entanto, paralelo a esse simbolismo, a vasilha também desempenha um outro papel de 

significado subjetivo-grupal. 

Dessa forma, a vasilha cerâmica é carregada de significados, retratando 

um momento particular da artesã ao expressar sua visão de mundo (VAN VELTHEM, p. 15). 

Segundo Brochado e La Salvia (1989), a cerâmica pintada utilizada em 

eventos religiosos ou em grandes festividades, em que se reuniam várias tribos, recebia 

motivos diferenciados conforme o fim a que se destinava, exigindo assim a confecção de 

peças mais elaboradas, principalmente quando seu uso se destinasse às grandes festas ou 

ao sepultamento de membros importantes da tribo (figura 6). 
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Figura 6: Pote cerâmico utilizado como urna funerária. 

Conforme trabalho de pesquisa feito entre os indígenas Asurini, povos 

pertencentes à Tradição Tupiguarani, a antropóloga Ribeiro (1982, p. 39) relata que "[...] a 

cerâmica utilitária destinada a servir alimentos, principalmente nos rituais, é finamente 

adornada por caprichosos desenhos desenvolvidos na pintura corporal, arte também 

caracteristicamente feminina e um dos pontos altos da criatividade asuriní". Ainda, segundo 

a autora ainda, as mulheres asurini fazem 19 tipos de vasilhas cerâmicas que recebem 

nomes distintos. Os desenhos presentes nas cerâmicas são geométricos, com exceção de 

um desenho (Kumaná - feijão) que é curvilíneo. 

De acordo com F. Silva (2000), o aprendizado da produção cerâmica 

ocorre no interior do grupo doméstico a partir da transmissão dos conhecimentos das 

mulheres mais velhas (avó, mãe, tia) às mais jovens. Segundo Müller (1992, p. 247 apud F. 

Silva 2000, p. 87), “a mulher aprende junto ao seu grupo doméstico um repertório particular 

[...] de variações do padrão [grupal], e é na recombinação deste padrão que ela exerce sua 

criatividade”. 

Dessa forma, a arte gráfica impressa na cerâmica é um meio de 

comunicação de experiência pessoal, ao passo que "não há contradição entre criatividade 

individual e protótipos tradicionais" (ROE, 1995, p.45 apud F. SILVA, 2000, p.87). 
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O ensino da confecção da vasilha se dá tanto por meio da visualização 

como da manipulação do material e a miniatura parece ser o recurso didático mais aplicado 

entre elas, conforme destaca a autora F. Silva (2000, p. 78). 

Por sua vez, correspondendo a uma divisão social do trabalho na tribo, os 

homens, em geral, costumam contribuir somente com algumas das tarefas que envolvem a 

confecção da cerâmica, como por exemplo, transportar o barro, buscar combustível para a 

queima e coletar os pigmentos. 

Definir o que tenha sido territorialidade guarani quando se trata de época 

pré-colonial é um ato muito difícil a ser alcançado. No entanto, aspectos dessa 

territorialidade são e foram constantemente levantados por aqueles que se interessam pela 

história desse vasto grupo cultural, que ocupou várias áreas do Brasil, antes da chegada 

dos europeus. 

Nesse sentido, correlacionar a arte cerâmica e territorialidade pode ser um 

meio de aproximar-se de populações guarani pré-coloniais que não podem mais contar sua 

história com palavras. Mas que, por outra via, deixaram a nós indícios da sua forma de viver 

expressos nas superfícies dos vasos e outros objetos. 

Dessa maneira, os recursos disponíveis, no território guarani, para 

sobrevivência do grupo foram alvos de expressão no painel pictórico, na relação de valor-

sobrevivência que provavelmente possuíam. Acredita ser essa a razão permeadora para a 

exploração da representação de alguns animais nas superfícies das vasilhas cerâmicas, 

uma vez que esses animais (peixe, tatu, jabuti etc.) deviam ter grande importância na 

alimentação ou mesmo no aspecto mítico-religioso, dentro da tradição cultural guarani. 

A arte, então, comparece como uma atividade embebida de padrões 

culturais comuns a todos os indivíduos do grupo. Ela é dotada de um significado e, portanto, 

de uma identidade peculiar da própria oleira. A artesã guarani percebe a cultura coletiva, a 

interpreta, e ao desempenhar a atividade de confecção do pote de barro, transmite a sua 

visão de mundo, de forma particularizada se comparada à de outras companheiras oleiras. 

Dessa forma, entendemos a identidade guarani expressa nas superfícies 

dos vasos como um aspecto da territorialidade, uma vez que, é a partir da visão do próprio 

sujeito com a cultura que o mesmo há de desempenhar funções dentro do grupo a que 

pertence e, por extensão, sobre a base física do território. 

A Cerâmica Guarani, da Tradição Tupiguarani no Vale do Paranapanema 

Na área do Vale do Rio Paranapanema, é marcante a presença de vários 

sítios arqueológicos pré-coloniais pertencentes à Tradição Tupiguarani. Tais sítios são 
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facilmente identificáveis pela “cerâmica polícroma com traços ou faixas retos ou curvos em 

vermelho e/ou preto sobre engobo branco ou creme, aplicados com dedo ou pincel. Os 

pontos associados às linhas também são comuns. A esse contexto soma-se a cerâmica 

corrugada e escovada, os enterramentos secundários, as boleadeiras, os tembetás em 

resina vegetal ou pedra (figura 7). 

Entretanto, a cerâmica é o elemento diagnóstico da Tradição Tupiguarani. 
Ocupações de grupos portadores da cerâmica da Tradição Tupiguarani ocorreram 

intensivamente ao longo de todo o Rio Paranapanema e de seus afluentes. As datações 

absolutas para a área indicam o período de 205 d.C., Sítio Neves, a 1480 d.C., Sítio 

Almeida. Entretanto, as evidências de contato com os jesuítas atestam sua permanência até 

os séculos XVI e XVII. 

 

Figura 7: Tembetá. Sítio Arqueológico Alvim, Pirapozinho, SP 

Na área do Baixo Paranapanema e no Estado do Paraná, foi notada a 

utilização do carvão no tempero de argila, mas isso ocorre em uma pequena parcela das 

indústrias. Quanto aos tipos cerâmicos, podemos destacar o pintado, o engobado, o 

corrugado, o corrugado-ungulado, o ungulado, o escovado, o ponteado, o inciso, o 

acanelado, o digitado, o digitungulado, o nodulado, o pinçado, o beliscado e o roletado. A 

associação desses tipos em um mesmo vaso é bastante comum. A quantidade de vasos 

decorados varia de um sítio para o outro.. 

Muitas vezes, o vaso associa o tipo simples com um ou mais tipos de 

decoração, configurando-se uma decoração zonada, principalmente para os grandes vasos. 

As decorações pintadas são realizadas na parte interna e ou externa dos vasos, respeitando 

a forma. Nos pratos e tigelas rasas, é comum a pintura nas faces interna e externa. Já nas 

tigelas fundas e nos vasos profundos, o comum é a pintura na face externa. No caso dos 
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vasos carenados, a única parte pintada costuma ser a superior, do ombro até os lábios, de 

forma policromada. 

Os pigmentos são aplicados, na maior parte das vezes, antes da queima, 

tornando a pintura resistente. A análise dos pigmentos utilizados na pintura tem indicado 

uma origem mineral. A queima dos vasos foi realizada em fornos a céu aberto, por isso as 

paredes nunca são totalmente oxidadas. 

Quanto às classes de vasilhas, podemos destacar as panelas para cozinhar 

(yapepó), as caçarolas para cozinhar (naetá), os pratos para assar beiju (ñamõpu ou 

ñamypiu), as jarras para bebidas em geral, especialmente fermentadas alcoólicas 

(cambuchi), pratos para comer (ñaembé ou teembirú) e tigela para beber (cambuchi 

caguaba). Cada uma dessas formas possui uma função distinta, e por isso permite ter uma 

informação sobre os preparos dos alimentos em cada sítio. Além das vasilhas, outras peças 

foram confeccionadas em cerâmica pelos índios guarani como os suportes de panelas 

hemisférios, cachimbos, afiadores em canaleta ou calibradores (figura 8). 

 

Figura 8: Calibrador. Sítio Arqueológico Alvim. Pirapozinho, SP. 

No Estado do Paraná, as Tradições Itararé e Tupiguarani ocorrem 

espacialmente associadas. Já na área do ProjPar se dão em espaços diferentes. Entretanto, 

ocupações de grupos ceramistas da Tradição Tupiguarani apresentam, por vezes, cerâmica 

da Tradição Itararé associada. É necessário um maior empenho, no sentido de se 

estudarem as fronteiras e interações culturais desses grupos para que possamos entender a 

ocupação do espaço da área paulista do Vale do Rio Paranapanema no período pré-

colonial. 
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O trabalho de pesquisa por nós realizado no Vale do Rio Paranapanema, 

lado paulista - Mesorregião da Capivara – corresponde a um corte no desenvolvimento da 

pesquisa arqueológica, pois não pretende e não esgota as possibilidades de intervenções 

arqueológicas na área. Utilizamos basicamente a abordagem de caráter regional, que 

privilegia o estudo de sistemas de sítios. Tal abordagem apresenta, também, um esquema 

de trabalho de campo que compreende quatro estágios consecutivos: 1- reconhecimento 

geral da área de pesquisa; 2- levantamento; 3- prospecção; 4- escavação. Esse esquema 

permite a retroalimentação entre os estágios. 

No atual estágio da investigação, foram levantados 50 locais de sítios ou de 

ocorrências arqueológicas. Pesquisaram-se, até o momento, apenas sítios arqueológicos 

referentes à ocupação ceramista. Ocupações pertencentes a grupos caçadores-coletores 

não foram evidenciadas. Diante do quadro encontrado em campo, o possível foi selecionar 

os sítios mais bem conservados para realização de trabalho intensivo. Acredita-se que, 

dessa forma, a pesquisa resulta em dados de valor para a compreensão das ocupações pré-

coloniais e das paisagens na Mesorregião da Capivara (figura 9). 

A pesquisa arqueológica foi desenvolvida na área diretamente afetada pela 

construção da Usina Hidrelétrica da Capivara e por empreendimentos agropastoris. Apesar 

dos limites impostos por esses fatos que alteraram o estado de conservação dos sítios 

arqueológicos e, em alguns casos, o seu reconhecimento, podem-se levantar novos dados, 

propostas e questionamentos sobre a ocupação dos grupos horticultores que ali se 

instalaram. 

Até o ano de 1991, conhecia-se um único sítio, o Porto Quebra-Canoa, 

prospectado em 1974. A partir de 1991, quando a área começou a ser pesquisada de forma 

intensiva até a presente data, 50 locais de assentamentos 

 ou de ocorrência de materiais foram levantados, prospectados e, em parte, escavados. 

A metodologia empregada no levantamento, prospecção, escavação e no 

trabalho de laboratório permitiu o estudo detalhado de assentamentos localizados na área 

de inundação da UHE da Capivara e comparações entre os sítios. 

Trabalhou-se, na Mesorregião da Capivara, somente com ocupações de 

grupos horticultores relacionados ao tronco lingüístico tupi-guarani – os Guarani. Ocupações 

de grupos Kaingang e Xavante, até o momento, não foram evidenciadas, apesar das fontes 

historiográficas terem registrado as suas presenças. Ocupações de grupos caçadores--

coletores também não foram estudadas; estão por serem descobertas ou encontram-se em 

terraços próximos 
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Figura 9: Mapa das mesorregiões do ProjPar, destacando a mesorregião da Capivara. 

à margem do Rio Paranapanemana, estando hoje submersos devido à formação do lago da 

UHE da Capivara.O estado de conservação dos sítios foi o elemento que definiu o tipo de 

intervenção a ser aplicado em cada caso. No estado de conservação dos sítios verificou-se 

 4709



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

a disposição e deslocamento dos materiais arqueológicos pela área, deformação das 

camadas estratigráficas e submersão parcial ou total dos sítios, após a formação do lago da 

UHE da Capivara. 

Dos 54 sítios levantados, 18 foram prospectados na Mesorregião da 

Capivara. Desses 18 sítios, três foram classificados no estado de conservação destruído 

(Sítios Silva, Marambaia e Campinho), oito no submerso (Sítios Porto Quebra-Canoa, 

Capisa, Terra do Sol Nascente, Aguinha, Lagoa Seca, Lagoa Seca II, Pernilongo e Água 

Sumida), quatro mal conservados (Sítios Neves, Graças, Lima e Figueiredo) e três no mal 

conservado associado à faixa de depleção (Sítios Ragil, Ragil II e Ragil III). Pelos dados 

apresentados, pode-se vislumbrar os limites impostos às investigações tanto em campo 

quanto em laboratório. 

Diante do quadro encontrado em campo, o possível foi selecionar entre os 

sítios aqueles que representaram condições para realização de trabalho intensivo e que 

sofriam maior risco de perda de informações. Acredita-se que, dessa forma, a pesquisa 

pode oferecer resultados de valor para a compreensão, conhecimento e preservação de 

informações a respeito das ocupações nesta área do Vale do Paranapanema. 

As pesquisas nessa área comprovaram a preferência dos grupos 

ceramistas, que ali chegaram, por determinada paisagem, para estabelecerem ocupações. 

Implantaram seus assentamentos em terraços ou meias encostas próximas a cascalheiras 

e/ou nascentes d’água. Os homens que habitaram as áreas em estudo da Mesorregião, 

como os das demais áreas já pesquisadas no âmbito do Projeto Paranapanema, 

selecionaram no espaço unidades geográficas de acordo com suas necessidades e 

atividades que pretendiam desenvolver (figuras 10 e 11). 
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Figura 10: Foto de campo do Sítio Pernilongo. Iepê, São Paulo 

 

Figura 11: Foto de campo do Sítio Aguinha. Iepê, São Paulo 

Os sítios de menor porte foram implantados em meia encosta, nas 

proximidades de nascentes ou de afluentes do Rio Paranapanema. No entorno desses sítios 

é comum a presença de lagoa e de cascalheira. A título de exemplo podemos citar o Sítio 

Neves, Agissê, SP (figura 12).. Os sítios de maior porte foram implantados em área de meia 

encosta ou de terraços, nas proximidades do Rio Paranapanema, onde no seu curso 

deságua um afluente e há corredeira. T Também é comum na área desses sítios a presença 
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de lagoa, de seixos depositados pelo rio ou cascalheira antiga, ou ainda água espraiada e 

de pouca profundidade. A título de exemplo podemos citar o Sítio Alvim, Pirapozinho, SP, o 

Sítio Aguinha, Iepê, SP e o Sítio Lagoa Seca, Iepê, SP (figuras 13 e 14). 

 

Figura 12: Foto de campo do Sítio Neves. Agisse, São Paulo 

 

Figura 13: Foto de campo do Sítio Alvim. Pirapozinho, São Paulo. 
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Figura 14: Foto de campo do Sítio Lagoa Seca . Iepê, São Paulo. 

Devido às próprias condições geológicas e geomorfológicas da área em 

estudo, os sítios analisados são por excelência a céu aberto. As dimensões dos refugos 

variam de sítio para sítio, mas, de modo geral, estão na superfície e até 30 centímetros de 

profundidade. Nem sempre a presença de material arqueológico em superfície significou a 

ocorrência em profundidade. A natureza do refugo levou a associá-los a grupos ceramistas. 

As formas dos sítios da Messoregião de Capivara ainda não podem ser 

descritas ou estimadas com segurança, devido ao estado de conservação e ao atual estágio 

das pesquisas. 

Pelo fato de se ter lidado com sítios destruídos ou submersos, até o 

momento, não se obteve qualquer tipo de controle amostral em relação à área trabalhada 

em cada sítio, ou seja, esclarecer o significado morfológico, funcional e espacial da parte 

dentro do todo.  

Os sítios arqueológicos dos grupos ceramistas da Mesorregião da Capivara 

foram encontrados, muitas vezes, uns próximos dos outros. Ainda que não sejam 

contemporâneos, a distância entre eles indica que a área apresenta rico potencial 

arqueológico. 

As pesquisas na área do Projeto Paranapanema continuam e muito ainda 

precisa ser pesquisado para podermos dizer a respeito do Sistema Regional de Ocupação 

Guarani dessa faixa do território paulista. 
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