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Resumo: A Pedra do Alexandre é um dos sítios arqueológicos pré-históricos mais importantes da região 

do Seridó no nordeste do Brasil, contendo 31 deposições funerárias datadas entre 9.400 e 2.620 A.P. 

Como parte do registro bioarqueológico do sitio, em recentes análises de laboratório, foi possível 

estimar a presença de 25 indivíduos correspondentes à categoria etária dos subadultos, com 

subcategorias compreendidas entre os perinatos e adolescentes. Apesar da má preservação geral dos 

remanescentes ósseos no sítio, o número relativamente elevado de indivíduos subadultos em proporção 

ao dos adultos (NMI: 23) não deixa de ser sugestivo para um cemitério pré-histórico.  Nesse sentido, 

esses achados são importantes para compreender melhor as práticas funerárias realizadas com os 

membros mais jovens dessas sociedades e fornecer informações sobre os grupos humanos do passado 

aos quais pertenciam. Palavras Chaves: Bioarqueologia da Infância; Práticas Funerárias; Pedra do 

Alexandre; Nordeste do Brasil. 

Abstract: Pedra do Alexandre is one of the most important prehistoric archaeological sites in the Seridó 

region in northeastern Brazil, containing 31 funeral depositions dated between 9,400 and 2,620 B.P. As 

part of the bioarchaeological record of the site, in recent laboratory analyzes, it was possible to estimate 

the presence of 25 individuals corresponding to the age category of subadults, with subcategories 

comprised between neonates to adolescents. Despite the poor overall preservation of bone remnants in 

the site, the relatively high number of subadult individuals in proportion to adults (MNI: 23) is suggestive 

for a prehistoric cemetery. In this sense, these findings are important to better understand the funerary 

practices performed with the younger members of these societies and to provide information about the 

human groups of the past to which they belonged. Keywords: Bioarchaeology of Childhood; Funerary 

Practices; Pedra do Alexandre; Northeastern Brazil.  
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Introdução 

A Pedra do Alexandre está situada no município de Carnaúba dos Dantas, na microrregião do 

Seridó, no Rio Grande do Norte.  O abrigo foi escavado ao longo de dezessete campanhas 

arqueológicas entre os anos de 1990 e 2011, mostrando a presença de mais de 31 deposições 

funerárias datadas entre 9.400 e 2.620 A.P. e contem nas suas paredes pinturas rupestres da 

tradição Nordeste, Subtradição Seridó (Martin, 1994, 1995/1996, 1999).  

Como resultado das escavações, em recentes análises de laboratório, foi possível estimar a 

presença de um NMI  de 25 indivíduos correspondentes a categoria etária dos subadultos, com 

subcategorias de idades compreendidas entre perinatos e adolescentes. Esse conjunto de 

remanescentes ósseos de subadultos forma parte do registro bioarqueológico do cemitério 

que inclui deposições funerárias primárias, secundárias e depósitos funerários perturbados 

antrópica e/ou naturalmente ao longo do período de tempo no qual o sítio foi usado como 

espaço funerário na pré-história. Apesar da sua preservação limitada e deficiente, este 

significativo registro de indivíduos subadultos e seu significado, constituem o foco do presente 

artigo. 

O estudo bioarqueológico de esqueletos infantis proporciona informações sobre a vida social e 

física desses indivíduos a partir do crescimento e desenvolvimento, dieta e idade no momento 

da morte, sexo e ancestralidade ou proveniência biogeográfica, tanto como sobre os fatores 

sociais e econômicos que tenham exposto os esqueletos a traumas ou enfermidades nos 

diferentes estágios de suas breves vidas (Saunders, 2000; Baker et al., 2005; Lewis, 2007; 

González Martin, 2008). Ao mesmo tempo, a Arqueologia Funerária analisa o tratamento do 

cadáver e as condições da sua deposição, incluindo a disposição e orientação dos 

remanescentes ósseos que permitam identificar intervenções de agentes e fatores culturais ou 

naturais na formação do registro bioarqueológico (Duday et al., 1990; Tillier e Duday, 1990; 

Tillier e Majó, 2008). Nesse sentido, os comportamentos culturais dos grupos humanos de 

filiação, determinam onde e como os indivíduos infantis são enterrados, quando assumem sua 

identidade de gênero ou em qualidade deixam a infância para ser considerados adultos (Lewis, 

2007).  
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O fato de encontrarem-se crianças e adolescentes em um registro arqueológico é um indicador 

sobre as circunstâncias biológicas e culturais de um determinado grupo humano. A idade com 

a qual as crianças morreram é decisiva para nosso entendimento sobre como foram suas vidas, 

a quais enfermidades ou traumas foram expostas antes de morrer e mesmo, às vezes, sobre as 

causas da morte. Mesmo diante dos problemas de preservação, das dificuldades da escavação 

e dos tamanhos reduzidos das amostras ósseas infantis, pesquisas bioarqueológicas centradas 

nos esqueletos de indivíduos subadultos mostram a importância que estes possuem para 

fornecer informações sobre o passado dos grupos humanos aos quais pertenceram, assim 

como demonstram as vantagens e desafios para o seu estudo (Goodman e Armelagos, 1989; 

Saunders, 2000; Baker et al.,2005; Lewis, 2007).  

Bioarqueologia da Infância  

Antes de apresentar o registro ósseo infantil e juvenil do sitio arqueológico Pedra do 

Alexandre, discutiremos brevemente algumas considerações teórico-metodológicas que nos 

oferece a abordagem da Bioarqueologia da Infância (Baker et al.,2005; Lewis, 2007; González 

Martin, 2008), incluindo questões relativas à sobrevivência e limitações do registro, a 

mortalidade infantil, a estimativa da idade, sexo e ancestralidade, dieta e subnutrição, doenças 

e traumas.  

Sobrevivência e limitações do registro bioarqueológico infantil:  

Uma das principais limitações ao estudo de indivíduos infantis provenientes dos contextos 

arqueológicos é a sua má conservação, quando não, sua total ausência. Essa ausência tem 

prejudicado os estudos sobre a infância no passado, sobretudo do ponto de vista das análises 

estatísticas. Entretanto, simultaneamente, um grande número de esqueletos infantis tem sido 

recuperado em escavações arqueológicas, estudado e catalogado em coleções de 

universidades e museus ao redor do mundo (González Martin, 2008).  

Embora a baixa a representatividade de esqueletos infantis em sítios arqueológicos seja 

reflexo das baixas taxas de mortalidade infantil no passado (Brothwell, 1986-7) ou um produto 

dos processos tafonômicos que atuaram durante a formação do registro bioarqueológico (Guy 

et al.,1997), igualmente, a proporção de indivíduos subadultos resulta importante para 
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entender a natureza dos tratamentos funerários que são dados aos membros mais jovens da 

sociedade. 

Sobre a preservação boa ou ruim dos remanescentes ósseos infantis, os estudos tafonômicos e 

diagenéticos mostram que, assim como ocorre com os esqueletos adultos, existe uma 

complexa interação entre fatores endógenos e exógenos, em relação aos processos do enterro 

e de composição do corpo e o ambiente do depósito, incluindo densidade e porosidade do 

osso, idade, sexo, enfermidades, pH do solo, temperatura, umidade, profundidade do enterro, 

entre outros (Guy et al., 1997).  

Outra limitação reside no tamanho e número dos elementos ósseos representados nos 

esqueletos infantis em comparação com os esqueletos adultos. Para muitas equipes 

arqueológicas sem experiência suficiente e treinamento em Antropologia Biológica e 

Osteologia Humana, o número e a complexidade morfológica dos esqueletos infantis 

(incluindo pequenas epífises e coroas dentárias em formação) podem resultar muito 

problemáticos no momento da sua determinação durante a escavação, gerando, assim, uma 

sub-representação desse tipo de registro. Inclui-se, ainda, o problema de uma incorreta 

identificação de pequenos ossos humanos como restos de fauna (especialmente de aves ou 

roedores), sobretudo nos casos de fetos ou neonatos (Lewis, 2007; González-Martin, 2008).  

Ademais, sem dúvida, a variabilidade nos padrões culturais dos tratamentos funerários dos 

grupos humanos do passado, influenciará onde e de que forma as crianças são enterradas 

determinando, assim, a ausência ou presença de esqueletos infantis dentro ou fora dos 

espaços funerários dedicados à população adulta. Em última análise, os problemas 

relacionados às amostras infantis e juvenis nas coleções osteológicas são multifatoriais e ao 

mesmo tempo, únicos em relação ao contexto cultural e arqueológico que cada sítio apresenta 

em particular (Saunders, 2000).  

Mortalidade infantil: 

Para os cálculos estatísticos das taxas de mortalidade infantil, a evidência bioarqueológica 

apresenta muitas limitações, que incluem desde práticas diferenciais de enterro por idade aos 

problemas de preservação e recuperação do registro bioarqueológico; além da incapacidade 
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de se poder estimar o número anual de mortes infantis para populações arqueológicas em 

cemitérios usados por longos períodos de tempo, o que dificilmente representa a  proporção 

verdadeira daqueles indivíduos que morreram em uma determinada sociedade e em um dado 

momento (Saunders, 2000).  

Apesar desses inconvenientes, os estudos de mortalidade infantil na arqueologia 

proporcionam importantes informações sobre a habilidade de uma população de adaptar-se 

ao seu ambiente, mortalidade sazonal, práticas culturais, demografia, saúde materna e infantil, 

enfermidades epidêmicas, lactância materna (amamentação) e alimentação infantil, 

comportamentos sociais em relação às crianças, entre outros (Lewis, 2007).  

Durante o período da infância, a mortalidade infantil tradicionalmente se subdivide em 

mortalidade neonatal, para aqueles indivíduos que morreram antes do nascimento, aqueles 

nascidos do momento do parto até os 27 dias de vida extrauterina, e em mortalidade pós-

neonatal, referida aqueles que morreram entre os 28 dias e o primeiro ano de vida. A primeira 

é considerada um reflexo do estado endógeno da criança como resultado de influências 

maternas e genéticas (p.ex. anomalias genéticas, prematuridade, baixo peso ao nascer, partos 

traumáticos), enquanto que a pós-neonatal reflete a influência do ambiente externo ou fatores 

exógenos, tais como as doenças infecciosas, má nutrição, envenenamento e acidentes 

(Bourgeois-Pichat, 1951 a, 1951 b; Brothwell, 1986-7; Lewis, 2007). Diante da dificuldade de 

distinguir em Antropologia Biológica e Arqueologia entre as classificações de fetos, nonatos, 

neonatos, bebês natimortos a termo e prematuros, a proposta de Gonzalez Martín (1998) 

inclui todas essas categorias sob o conceito de perinatal, que significa "em torno do 

nascimento". 

Conforme o modelo biométrico proposto em 1951 por Bourgeois-Pichat (Bourgeois-Pichat, 

1951a, 1951b), que separa a mortalidade infantil em exógena e endógena, a capacidade de 

uma população de proporcionar meios bioculturais para a sobrevivência da criança depois do 

nascimento oferece uma ideia sobre o sucesso adaptativo da mesma. Após o primeiro ano de 

vida, as crianças entram em risco de vida durante o desmame (cerca de 2 anos em sociedades 

pré-industriais), e nos anos posteriores da primeira infância os riscos são transferidos para 

doenças infecciosas ou traumas por acidentes ou violência. Nesse sentido, a infância 
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representa a variável demográfica mais sensível dentro do ciclo da vida humana (Brothwell, 

1986-7, Goodman e Armelagos, 1989). 

Considerando esse contexto, o perfil típico de mortalidade das populações arqueológicas do 

passado, vai se apresentar em forma de U, com valores de probabilidade de morte elevados 

nos grupos mais jovens e mais velhos e valores baixos em faixas de meia-idade. Assim, o que 

se espera em um cemitério de tamanho e composição adequados seria um grande número de 

remanescentes de perinatais e infantis jovens, com um número menor de crianças mais velhas 

e adolescentes, desde que não tenham sido realizadas práticas de tratamento funerário 

diferencial por categorias de idade. Nesse caso, a escassez ou ausência de crianças ou, por 

outro lado, a alta proporção ou exclusividade das mesmas nas áreas de sepultamento 

consagradas unicamente aos indivíduos subadultos, poderia ser verificada (González-Martín, 

2008; Brothwell, 1986-7). 

Idade, sexo e ancestralidade:  

Em Bioarqueologia, a estimativa da idade à morte em indivíduos infantis é empregada para 

fazer inferências sobre mortalidade infantil, crescimento e desenvolvimento, idade de 

desmame, condições congênitas e ambientais, infanticídio, entre outros (Lewis, 2007; 

Saunders, 2000). A estimativa da idade em subadultos baseia-se na avaliação fisiológica de 

maturação dentária e esquelética, e uma conversão bem-sucedida da idade biológica em idade 

cronológica. O desenvolvimento dentário (mineralização e erupção) é menos afetado por 

influências ambientais que o desenvolvimento e maturação do esqueleto, por isso resulta em 

um método mais confiável para estimar idade nos subadultos (Scheuer e Black, 2000, 2004; 

Scheuer et al., 2009). 

Há uma variedade de publicações que tratam do desenvolvimento e erupção dos dentes 

decíduos e permanentes em indivíduos infantis. Entre os métodos mais empregados na 

arqueologia para a determinação da idade, nesta perspectiva, está o método de observação 

macroscópica proposto por Ubelaker (1978). Ademais, o desgaste oclusal dos dentes decíduos 

não é um método para estimar a idade, mas sugerindo a introdução de alimentos sólidos na 

dieta é um bom indicador da idade de desmame (Skinner, 1997). 
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Quando os dentes não estão disponíveis para estudo e análise, a estimativa da idade baseia-se 

no desenvolvimento, crescimento e maturação óssea dos fetos e adolescentes, a partir de 

medidas dos ossos, ou ao aparecimento e fusão dos centros de crescimento secundário nas 

epífises (Fazekas e Kosa, 1978; Scheuer e Black, 2000, 2004; Scheuer et al., 2009). 

A estimativa de sexo biológico em subadultos é mais problemática, considerando que as 

características morfológicas de dimorfismo sexual no crânio e ossos da pelve são claramente 

evidentes a partir da puberdade, vinculados a ação da testosterona, entre outros, sendo esta 

estimativa menos precisa em uma idade precoce. Embora existam muitas técnicas para 

estimar o sexo biológico em subadultos, infelizmente, uma avaliação precisa é notoriamente 

difícil, gerando amplas margens de erro que não superam, geralmente, a precisão de 70% 

(Lewis, 2007; Saunders, 2000; Scheuer e Black, 2000, 2004; Scheuer et al, 2009). 

Assim como para a estimativa do sexo, a identificação de ancestralidade (biogeográfica) 

também é influenciada por alterações morfológicas durante a puberdade, tornando 

problemática uma estimativa com alta precisão. No entanto, para estimar a ancestralidade, 

características métricas e morfológicas da dentição decídua e permanente, são mais confiáveis 

e são mais usados que as técnicas baseadas na morfologia do esqueleto, em particular os 

caracteres dentários não-métricos (Harris et al, 2001; Lewis, 2007; Scheuer e Black, 2000, 

2004, Scheuer et al., 2009). 

Sobre a origem geográfica de populações nativas americanas anteriores à chegada dos 

europeus, os incisivos em forma de pá em dentes decíduos e permanentes, é um dos 

caracteres morfológicos epigenéticos mais usados como um indicador de ancestralidade 

asiática.  Manifesta-se pelo desenvolvimento de arestas marginais nas faces linguais dos 

incisivos superiores, formando uma depressão central na coroa. Esta característica é mais 

frequente nos dentes permanentes (Mizoguichi, 1985) e decíduos (Hanihara, 1961) de 

populações de origem americana ou de ancestralidade asiática (90%) e menos frequente em 

populações de origem europeia e africana (menos de 15%). Para Mann e Hunt (2005), este 

caráter aparece com uma frequência de 60 a 100% nos grupos asiáticos e em menos de 5% em 

grupos humanos da Europa e África.  



SOLARI, A.; MARTIN, G.; SILVA, S. F. S. M da. A Presença Infantil no Registro Bioarqueológico no Sítio Pedra do Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN, 
Brasil.  

Fumdhamentos (2016), vol. XIII. PP. 4-30.  11 

 

Dieta e desnutrição infantil: 

Determinar a etiologia dos sinais de estresse no esqueleto é complexo, dadas as múltiplas 

condições que poderiam ter resultado na sua origem e, ao mesmo tempo, ao entendimento 

que a etiologia é essencial para fazer suposições sobre saúde e nutrição no passado (Ortner, 

2003). 

Uma combinação de indicadores osteológicos é usada como evidência indireta de desnutrição 

em populações humanas antigas. O estresse metabólico não específico é evidenciado pela 

presença de sinais de hipoplasia no esmalte do dente, linhas transversais de Harris observadas 

em radiografias de ossos longos, ou lesões de hiperostose porótica e cribra orbitalia no crânio 

e órbitas, associadas com anemia não específica (Goodman e Armelagos, 1989; Ortner, 2003). 

Em muitos casos, a frequência e idade destas lesões coincidem com a amamentação e 

desmame. O desmame envolve um processo gradual que, simultaneamente, suprime a 

amamentação enquanto vão sendo introduzidos novos alimentos na dieta infantil, expondo as 

crianças às doenças causadas por parasitas ou bactérias e desnutrição. Examinar o desgaste da 

superfície oclusal dos dentes decíduos permite a obtenção de evidências sobre a idade de 

desmame e a incorporação de outros alimentos na dieta infantil do grupo em questão. A 

erupção completa dos dentes decíduos, geralmente coincide com a idade aproximada de 

desmame, que ocorre aos 2,5 anos de idade (Skinner, 1997; Lewis, 2007). 

Os sinais de estresse e desnutrição observados nos ossos são reflexos de períodos agudos ou 

prolongados de doença, assim como da sua recuperação (Ortner, 2003). Ao mesmo tempo, a 

ausência de sinais de doença ou má nutrição não é sinônimo de indivíduos saudáveis, 

considerando o "paradoxo osteológico" (Wood et al., 1992), no qual as informações obtidas a 

partir dos não sobreviventes de uma sociedade não refletem as populações saudáveis das 

quais derivam. 

A análise química de isótopos de nitrogênio e oxigênio, ou concentrações elementares de 

estrôncio, cálcio e zinco, também permitem uma abordagem para a reconstrução da dieta, o 

desmame e sua relação com o estresse e mortalidade infantil. Além disso, embora, por vezes, 

difíceis de observar arqueologicamente, os sinais de raquitismo e escorbuto (falta de vitamina 
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D e C) em esqueletos infantis também são sinais inequívocos de desnutrição infantil no 

passado (Ortner, 2003; Lewis, 2007). 

Doenças e traumas: 

Além de sinais não específicos de estresse e os indicadores de desnutrição infantil, uma série 

de condições patológicas podem ser observadas nos esqueletos de subadultos. Em todos os 

casos, o indivíduo deve ter sobrevivido o tempo suficiente para que as lesões possam ser 

observadas no esqueleto, o que ocorre em fases crónicas das doenças (Ortner, 2003). 

As infecções agudas, causas da maioria das mortes no passado, geralmente levam o indivíduo 

à morte antes que qualquer lesão óssea possa se desenvolver (p. ex. peste, cólera, encefalite, 

meningite, varíola). Ao mesmo tempo, nem todas as enfermidades infantis estão evidentes no 

registro ósseo, tanto pela natureza do tecido ósseo infantil e seu crescimento, como por 

motivos de preservação, dificultando e limitando o diagnóstico de patologias infantis do 

passado. Nesse sentido, tanto a evidência direta quanto a indireta devem ser coletadas do 

registro arqueológico (Lewis, 2007).  

Entre algumas das condições patológicas mais comumente identificadas nos esqueletos 

infantis estão, por exemplo: patologias dentárias, infecções não específicas (periostite, 

osteomielite, osteíte), lesões endocranianas, hiperostose cortical, infecções crônicas 

(tubérculos e sífilis congênita), malformações congênitas, enfermidades endócrinas e 

metabólicas, craniossinostose, entre outras (Ortner, 2003).  

Por outro lado, o estudo dos traumas em populações do passado auxilia nas informações sobre 

ocupações, tipos de relações interpessoais, comportamento funerário, acidentes, subsistência 

e cuidados. As crianças estão envolvidas em várias atividades dentro da sua comunidade e com 

elas, as causas mais comuns de traumas na infância tornam-se evidentes: jogos, conflitos 

violentos, abusos físicos, entre outros (Lewis, 2007; Walker et al., 1997). 

No caso dos traumas, sua diagnose tem sido menos comum nos subadultos do que nos 

adultos, não porque as crianças não tenham sofrido lesões traumáticas no passado, mas 

porque a natureza do osso imaturo e a sua rápida regeneração reduzem estes sinais e levam a 

subestimar a presença dos mesmos no passado. Ao contrário dos adultos, a natureza 
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altamente elástica do tecido ósseo infantil produz fraturas ósseas que causam menos 

deformação e cicatrizam mais rapidamente, tornando-se mais difícil de identificar. Essa rápida 

cura e recuperação do tecido ósseo nos subadultos explica porque as fraturas não são 

detectadas, de modo a que as linhas de fratura, a formação do calo ósseo e a deformação são 

remodeladas até a recuperação da morfologia e as dimensões normais do osso em 

crescimento (Adams e Hamblen, 1991). 

O Registro Infantil no Sítio Pedra do Alexandre 

No abrigo cemitério Pedra do Alexandre, em Carnaúba dos Dantas, RN, foram escavadas 31 

deposições funerárias, incluindo enterramentos primários, secundários, simples, duplos, 

múltiplos, com e sem acompanhamentos funerários, com ou sem ocre, contendo indivíduos de 

ambos os sexos e todas as idades, e também, depósitos de ossos humanos com diversos graus 

de perturbações tafonômicas naturais e/ou culturais, mostrando uma variedade de rituais 

funerários justificada pela extensão cronológica em que foram datados alguns desses 

enterramentos, entre 9.400 a 2.620 A.P. (Martin, 1994, 1995/1996, 1999). Figuras 1 e 2. 

A abordagem da Arqueologia Funerária (Duday et al, 1990; Tillier e Duday, 1990; Tillier e Majo, 

2008) dos enterramentos em Pedra do Alexandre, permitiu observar a realização das mesmas 

práticas mortuárias para indivíduos adultos e subadultos, assim como reconhecer problemas 

idênticos de preservação ou conservação pela ação de fatores tafonômicos culturais e/ou 

naturais no sítio. Portanto, não pode ser distinguido -até o momento- um padrão funerário 

diferenciado exclusivamente por idade, sexo, gênero ou outra categoria culturalmente 

construída, mas também não podemos negar a sua existência, considerando que o cemitério 

não foi escavado na sua totalidade, como devido à presença de depósitos funerários com 

diferentes sinais de perturbações tafonómicas. 
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Figura 1. Mapa com a localização do sítio Pedra do Alexandre, no Rio Grande do Norte, Brasil. 

 

Figura 2. Planta com a localização dos enterramentos de Pedra do Alexandre (Escala = 2 metros). 
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Entre as práticas funerárias envolvendo indivíduos subadultos, podemos citar o do 

enterramento 1, datado de 4710 ± 25 A.P. Esse enterramento, secundário múltiplo, com 

acompanhamento de adornos funerários, continha  restos de esqueletos de quatro indivíduos 

no total (três subadultos e um adulto jovem), com traços de pigmento vermelho (ocre) 

impregnado nos ossos do adulto e dois subadultos (10 anos e 1 ano), entretanto os ossos de 

um feto a termo ou recém-nascido não apresentou nenhum traço desse pigmento. Tampouco 

apresentou restos de pigmento o enterramento 3, também secundário, contendo ossos de 

uma criança de 5 anos ± 12 meses de idade, da qual se obteve a datação mais antiga do sítio, 

9400 ± 35 A.P. Também, foram registrados casos de enterramentos primários, duplos e 

simples, com esqueleto em posição decúbito lateral direito, sem presença de pigmento 

vermelho (ocre) ou acompanhamentos funerários, datados de 2620 ± 60 A.P., correspondendo 

aos enterramentos 7 e 8 (Martin, 1994, 1995-1996, 1999), conforme se observa na Figura 3. 

Durante as escavações, foram recuperados remanescentes de esqueletos humanos infantis de 

várias deposições funerárias. Apresentavam importantes sinais de perturbação tafonômica 

cultural e/ou natural, evidenciada pela presença de múltiplos indivíduos representados nos 

conjuntos ósseos recuperados, a elevada fragmentação dos ossos e o fato de sua mistura com 

ossos queimados, humanos e não-humanos, tais como os casos dos enterramentos 18, 23 e 

28. Nestes casos, a abordagem da Arqueologia Funerária, nos permite adotar – em parte - a 

noção de reutilização do espaço funerário, especialmente em lugares como o abrigo de Pedra 

do Alexandre, ocupado por longos períodos de tempo. A reutilização do espaço funerário 

(Duday et al., 1990), acaba por ser uma das mais importantes causas culturais que colocam o 

ser humano como agente tafonômico capaz de afetar antropicamente em diversos graus a 

preservação do registro bioarqueológico. Além disso, a queda de grandes blocos do abrigo e 

outros fatores tafonômicos naturais que atuaram há milênios para a formação do registro 

arqueológico, também deixaram a sua marca ao produzir inúmeros danos e modificações nos 

ossos dos esqueletos enterrados. 
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Figura 3: Enterramentos infantis no sítio Pedra do Alexandre. Enterramento 1, secundário múltiplo. 
(acima); Enterramento 7, primário duplo (abaixo à esquerda); Enterramento 8, primário simples (abaixo, 
à direita). 
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A este respeito, uma grande parcela do registro bioarqueológico infantil da Pedra do 

Alexandre está claramente limitado para a obtenção de dados bioarqueológicos, 

especificamente os estatísticos, isso em decorrência da redução do número de esqueletos 

completos ou parcialmente completos, bem como o mau estado de conservação dos ossos. 

Muitos dos indivíduos subadultos recuperados no sítio estão apenas representados por alguns 

poucos ossos e/ou dentes, geralmente incompletos e muito fragmentados (Figura 4). 

 

Figura 4: Esqueletos infantis da Pedra do Alexandre, mal preservados, fragmentados e incompletos. 
Enterramento 7, primário duplo. Crânio de indivíduo infantil 7 A, de 4 anos ± 12 meses de idade 
(esquerda); Ossos longos dos membros inferiores do indivíduo infantil 7 B, 7 anos ± 24 meses de idade 
(Direita). 

A representação do número de subadultos em uma escavação arqueológica pode ser afetada 

tanto pelos mesmos problemas tafonômicos que influenciam na preservação dos ossos 

adultos, como por um tratamento diferenciado relativo ás práticas funerárias de um grupo em 

particular. A forma como cada cultura enfrenta a morte estará refletida nos padrões 

funerários, no quando e como, onde e de que maneira serão tratados os cadáveres infantis, 

incluindo diferentes tipos de marginalização (exclusão, setorização) ou integração com os 

demais grupos etários da população dentro do mesmo espaço mortuário (Saunders, 2000; 

Lewis, 2007). No caso de Pedra do Alexandre, os indivíduos infantis de todas as idades foram 

enterrados no mesmo espaço que os adultos de ambos os sexos, aparentemente sem 

evidências de discriminação por classes de idades, indicando, possivelmente, algum tipo de 

reconhecimento das crianças como membros ativos da comunidade, até mesmo antes ou logo 

após o nascimento, nos casos de indivíduos perinatais - fetos a termo e/ou recém-nascidos 

(Figura 5). 
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Figura 5: Indivíduos perinatais da Pedra do Alexandre. Acima, à esquerda, esqueleto de feto a termo ou 
recém-nascido, sem ocre, Enterramento 1. Acima, à direita, ossos da mão. Enterramento 6. No centro, 
ossos da mão, Enterramento 11. Abaixo, coroas de dentes decíduos em formação de um recém-nascido, 
Enterramento 17.  
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Uma parte importante da coleção osteológica da Pedra do Alexandre foi objeto de estudo e 

publicação em uma análise osteobiográfica ampla, baseada em 27 indivíduos (adultos e 

subadultos) exumados no sítio nos anos 1995 e 1996 (Alvim et al., 1995/96). Neste trabalho, 

incorporam-se ossos remanescentes recuperados nas escavações realizadas até 2011, 

centrando-nos exclusivamente nos remanescentes ósseos dos indivíduos subadultos. 

Apesar da má preservação geral dos remanescentes ósseos humanos no sítio, também foi 

possível estimar a presença de um número relativamente grande de subadultos (NMI:25) em 

proporção ao dos adultos (NMI:23), algo sugestivo para um cemitério pré-histórico. E é nesse 

sentido, que esses ossos são interessantes para compreender melhor as práticas funerárias 

realizadas com os membros mais jovens destas sociedades do passado. 

A grande maioria dos esqueletos humanos recuperados no sítio arqueológico, 

independentemente da idade ou sexo, encontra-se muito incompleta, com os ossos 

extremamente fragmentados e com problemas de preservação. Poucos esqueletos foram 

recuperados parcialmente completos e com um grau de preservação que pode ser 

considerado regular ou bom. 

Considerando as grandes limitações do registo bioarqueológico do sítio, também foi possível 

fazer algumas considerações preliminares gerais que, pelo menos, permitem pensar em 

algumas possibilidades de interpretação a partir dos dados obtidos. De cada uma das 

deposições funerárias, foram recuperados alguns ossos ou dentes que permitiram contabilizar 

os indivíduos e classificá-los nas categorias de idade correspondentes. Embora, em alguns 

casos, tenha sido verificada a carência de elementos ósseos diagnósticos que proporcionassem 

maior especificidade classificatória, para distinguir entre as grandes categorias de 

adulto/subadultos. 

Entre os indivíduos considerados subadultos de Pedra do Alexandre, as idades cronológicas 

foram estimadas principalmente a partir de dois métodos: para os indivíduos perinatais (fetos 

e/ou recém-nascidos), medidas ósseas foram tomadas conforme a proposta de Fazekas e Kosa 

(1978), enquanto que, para os outros indivíduos infantis, foi utilizada a sequência de formação 

e erupção dos dentes de Ubelaker (1978). Foi possível estimar com pouca margem de erro, na 

maioria dos casos, as idades cronológicas de 18 indivíduos subadultos situadas entre cerca do 
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nascimento (perinatal) até a adolescência. Nos casos da estimativa da idade nos demais 

subadultos, principalmente pela ausência de elementos ósseos diagnósticos e/ou má 

conservação dos mesmos, foram reconhecidos como indivíduos subadultos com idade 

biológica indeterminada, como podemos ver na Tabela 1. 

Tabela 1: Indivíduos subadultos de Pedra do Alexandre distribuídos por deposição funerária e idade 
biológica (à morte).  

N° DEPOSIÇÃO FUNERÁRIA N° DE INDIVÍDUO IDADE 

1 1 B 10 a ± 30 m 

1 C 1 a ± 4 m 

1 D Perinatal - Feto a termo (38 a 40 

semanas)  

3  3 5 a ± 12 m 

6 6 A Subadulto indet. (Perinatal?) 

6 B 4 a ± 12 m 

7 7 A 4 a ± 12 m 

7 B 7 a ± 24 m 

8 8 18 m ± 6 m / 2 a ± 8 m  

11 11 Perinatal (Feto – Recém-nascido) 

12 12  5 a ± 16 m 

16 16 A Perinatal (Feto – Recém-nascido) 

16 B Indet. (1 a 3 anos aprox.)    

17 17 A 5 a ± 16 m 

17 B Recém-nascido ± 2m   

17 C 8 a ± 24 m 

18  18  3 a ± 12 m 

24 (c.13) 24 A 3 a ± 12 m 

24 B 7-8 anos ± 24 m 

23* + 24* (c.14)  23/24 Adolescente (14 a 16 anos aprox.) 

26  26 A Perinatal  

26 B Subadulto Indet.  

28  28 B Subadulto Indet.  

28 C Subadulto Indet.  

29  29 B Subadulto Indet.  

(N°= número, a = anos, m = meses, Indet. = indeterminado (idade não determinada), aprox..= aproximadamente) 

 

As idades estimadas da morte nos remanescentes dos esqueletos infantis de Pedra do 

Alexandre refletem as dificuldades de adaptação e sobrevivência, esperadas em grupos 

humanos pré-históricos. Incluem-se vários casos de mortalidade perinatal, levando a pensar 
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sobre problemas de saúde materna e infantil, tanto por causas endógenas nas crianças quanto 

por influência da mãe gestante, incluindo algumas possibilidades, como: abortos, 

anormalidades genéticas, prematuridade, baixo peso ao nascer e partos traumáticos As mortes 

causadas nos primeiros anos de vida extra-uterina e nas fases posteriores indicam causas 

exógenas como as doenças infecciosas, desmame, nutrição deficiente e acidentes (Brothwell 

1986-1987, Saunders, 2000; Lewis, 2007). 

Em particular, a presença desses indivíduos perinatais no registro bioarqueológico da Pedra do 

Alexandre, implica a refletir em algumas possibilidades interpretativas difíceis de contrastar 

arqueologicamente, onde o contexto das deposições funerárias é essencial para fazer 

inferências sobre casos de extrusão fetal postmortem ou práticas de aborto e infanticídio por 

exemplo.  

A extrusão fetal postmortem, também chamada de “nascimento na sepultura" ou coffin birth 

(Lewis, 2007), envolve o nascimento de fetos após a morte da mãe, ou na realidade, a 

expulsão de um feto não viável de uma mulher grávida, morta durante a decomposição do 

corpo. Constituem casos pouco comuns ou raros que são diagnosticados arqueologicamente 

pelo registro da localização e posição dos ossos e a determinação das semanas de gestação do 

feto. Tais evidências não foram documentadas diretamente no contexto arqueológico do 

cemitério da Pedra do Alexandre, embora a presença de vários indivíduos perinatais e 

perturbações tafonômicas de algumas deposições funerárias não permitem descartar por 

completo esta hipótese. 

Também de difícil identificação arqueológica, o aborto (morte intra-útero) e o infanticídio 

(morte extra-útero ou após o nascimento), são práticas culturais amplamente praticadas ao 

longo da história da humanidade e em todas as regiões do mundo (Tooley, 1983), e, portanto, 

deveriam ser hipóteses consideradas, sobretudo para os indivíduos perinatais. O problema é 

que o seu reconhecimento é geralmente baseado em evidências indiretas e contextuais de 

descobertas de ossos humanos infantis, o que, no momento, não se manifesta nos contextos 

associados aos indivíduos infantis de Pedra do Alexandre.  

Em relação à estimativa do sexo nos indivíduos infantis da Pedra do Alexandre, não foi 

realizada considerando duas razões principais: em primeiro lugar, a dificuldade intrínseca de 
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metodologias confiáveis para estimar, com pouca margem de erro, o  sexo nos indivíduos 

subadultos devido à falta de indicadores sexuais morfológicos marcados antes da adolescência 

ou variabilidade inter e intra-populacional do dimorfismo sexual, entre outros fatores (Tillier e 

Duday, 1990; Saunders, 2000; Lewis, 2007); por outro lado, neste caso, deve ser considerado, 

acima de tudo, o mau estado geral de preservação dos esqueletos infantis recuperados no sítio 

que resultou tanto na destruição do tecido ósseo como na presença de esqueletos muito 

incompletos, dificultando ainda mais a diagnose sexual.  

Entretanto, em relação à inferência da ancestralidade biogeográfica dos subadultos, foi 

possível observar o caráter epigenético dos incisivos em forma de pá (shoveling, double-

shoveling), nos dentes decíduos e permanentes, expresso em graus 1 e 2, conforme o sistema 

ASUDAS (Scott, 2008; Cucina, 2011), o que indica, em consonância com a datação do sítio, a 

origem nativa americana daqueles indivíduos infantis (Figura 6). 

 

Figura 6: Incisivos em forma de pá, sítio Pedra do Alexandre. Enterramento 7-A, 4 a ± 12 m (esquerda); 
Enterramento 17-A, 5 a ± 16 m (direita).  
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Após a estimativa da idade da morte e da ancestralidade dos indivíduos infantis, os ossos e 

dentes foram observados em busca de sinais de dieta, desnutrição, doenças e traumas. Neste 

caso, novamente a escassez de remanescentes ósseos infantis, além da sua preservação ruim e 

extrema fragmentação, dificultaram a obtenção desses sinais. Ainda, deve ser acrescida a 

possibilidade de que muitas dessas causas de morte foram decorrentes de infecções agudas e 

outras doenças que não deixaram sua marca nos esqueletos, ou pelo menos nos poucos ossos 

e dentes preservados (Brothwell, 1986- 87; Ortner, 2003). 

Igualmente, apesar da complexa situação que enfrentamos, algumas observações feitas a 

partir dos ossos de crianças nos permitem refletir sobre estas questões, ainda que de maneira 

provisória e hipotética. Foram os dentes, fundamentalmente, os que mais propiciaram 

informações e neles foi possível observar sinais de desgaste dentário que permitiram analisar 

alguns indicadores sobre alimentação infantil e idades de desmame. 

Os dentes decíduos e permanentes dos subadultos de Pedra do Alexandre apresentaram sinais 

de desgaste dentário do tipo plano, variando de leve a moderado/severo nas superfícies 

oclusais de dentes decíduos nas crianças com mais de 3 anos de idade, principalmente nos 

molares, e sem presença de outras patologias associadas, como a cárie dentária; observou-se a 

presença de cálculos dentários do tipo leve em alguns indivíduos infantis de maior idade, entre 

7 a 10 anos (Smith, 1984; Cucina, 2011), conforme a Figura 7.    

A evidência de desgaste do tipo moderado/severo nas superfícies oclusais dos dentes decíduos 

indica que houve uma introdução de alimentos sólidos com componentes abrasivos na dieta, 

proporcionando informações sobre a idade de desmame, situada em cerca de três anos de 

idade ou mais cedo. Esse desgaste variou de moderado a severo ou intenso nos dentes 

decíduos, principalmente nos molares dos indivíduos infantis que já haviam abandonado 

completamente a fase de amamentação e incorporado a dieta dos adultos, possivelmente a 

das mães, que incluía alimentos abrasivos ou teria sido elaborada mediante processos que 

resultaram na incorporação de elementos abrasivos nos alimentos consumidos (Skinner, 

1997).   
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Figura 7: Alterações dentárias nos subadultos de Pedra do Alexandre. Desgaste plano, mandíbula, 
esqueleto 1-B (acima, à esquerda); Desgaste plano nos dentes decíduos e permanentes, maxilar, 
esqueleto 7-B (acima, à direita); Desgaste nos dentes decíduos, maxilar, esqueleto 24-A (abaixo, à 
esquerda); Placas de cálculo pouco extensas, maxilar, esqueleto 7-B (abaixo, à direita).  

Considerações Finais 

Esta pesquisa resulta da identificação de um número significativo de indivíduos subadultos na 

coleção antropológica do abrigo cemitério Pedra do Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN. Essa 

constatação partiu de um processo de curadoria aplicada à série de remanescentes de 

esqueletos humanos exumados entre 1990 e 2011 neste sítio pré-histórico, considerando 

também, pesquisas anteriores já publicadas (Alvim et al, 1995-1996; Martin, 1992, 1995-1996, 

1999). Foram identificadas as seguintes alterações e ocorrências relacionadas aos ossos e 

dentes estudados: 

a) Incompletude dos esqueletos por fatores naturais e culturais diversos; 

b) Hiperfragmentação óssea e dentária por fatores naturais e culturais diversos; 

c) Mistura de ossos e dentes entre indivíduos de sexo e idades distintos; 

d) Fragilização de ossos e dentes devido ao estado de preservação dos mesmos, 

antes, durante e após a escavação arqueológica. 
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Perturbações in situ das deposições funerárias e seus remanescentes em diferentes níveis e 

períodos de tempo participaram nessas alterações, tais com reutilização do espaço e queda de 

grandes blocos do abrigo sobre a matriz de solo contendo as inumações, somando-se as 

remodelações ocasionadas por etapas de manipulação pós-escavação. Portanto, a própria 

complexidade do registro arqueológico, as deposições funerárias, alteradas ou não, atuaram 

como fator determinante na preservação dos esqueletos, considerando a dinâmica intensa do 

uso do espaço abrigado para ciclos funerários em períodos de tempo distintos, o que resultou 

em 31 deposições observadas e escavadas em campo até o momento. 

Em 31 deposições funerárias, foram computados remanescentes de 25 indivíduos subadultos.  

Esse NMI denota a significativa presença infantil no contexto arqueológico, indicando a 

presença de rituais de inumação nos ciclos funerários que foram direcionados a essa parcela 

das antigas populações. No âmbito da abordagem da Bioarqueologia da Infância e da 

Arqueologia Funerária, os temas sobre sobrevivência e limitações do registro bioarqueológico 

infantil; a mortalidade infantil; idade, sexo e ancestralidade; dieta e desnutrição infantil; e 

doenças, traumas e anomalias constituem partes do problema fundamental vinculado ao 

porquê da presença de um percentual de subadultos maior que 50% na população funerária 

do sítio Pedra do Alexandre.  

Nessa perspectiva, as metodologias vinculadas à construção do perfil biológico da população 

funerária do sítio devem apresentar os parâmetros iniciais para a obtenção de dados como 

idade, sexo, ancestralidade, estatura, doenças, traumas, anomalias e alterações dentárias e 

tipos de dieta. A classificação de grupos de idade vincula-se ao problema a ser resolvido e aos 

métodos e técnicas empregados. Entretanto, também deve ser considerado o potencial de 

análise e de interpretação arqueológica da coleção em estudo, que pode maximizar ou 

minimizar os resultados esperados. 

Conforme o estado de preservação da série de esqueletos em laboratório, para os indivíduos 

perinatais (fetos e recém-nascidos), foram adotadas as fichas de medidas ósseas de Fazekas e 

Kosa (1978). Para os indivíduos infantis com idades superiores a 1 ano, foi utilizado o diagrama 

da sequência de formação e erupção dos dentes de Ubelaker (1978). Essa limitação do 

material ósseo e dentário está expressa na técnica comparativa empregada nesse momento da 

pesquisa. Estudos que associem os dados métricos aos micromorfocronológicos (exame dos 
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núcleos de ossificação e de crescimento dos tecidos ósseo e dentinário) podem maximizar a 

obtenção de idades nos subadultos com idades indeterminadas dispostos na Tabela 1. 

No caso dos indivíduos subadultos da Pedra do Alexandre, foi possível a formulação das 

seguintes hipóteses e seus desdobramentos, vinculadas com a preponderância de indivíduos 

infantis sobre os indivíduos adultos: 

a) Embora não possa ser distinguido um padrão funerário diferenciado exclusivamente por 

idade, sexo, gênero ou outra categoria culturalmente construída, a sua existência não pode ser 

negada, considerando que o cemitério não foi escavado na sua totalidade, assim como devido 

à presença de deposições funerárias com diferentes sinais de perturbações e a prevalência de 

subadultos sobre o número de adultos no sítio; 

b) Os indivíduos infantis de todas as idades foram enterrados no mesmo espaço que os 

adultos de ambos os sexos, aparentemente sem evidências de discriminação por classes de 

idades, indicando, possivelmente, algum tipo de reconhecimento das crianças como membros 

ativos da comunidade; 

c) As idades à morte estimadas nos remanescentes dos esqueletos infantis podem estar 

relacionadas diretamente às dificuldades de adaptação e sobrevivência. A mortalidade dos 

subadultos associa-se a causas endógenas e exógenas (p.ex. saúde materna e infantil, eventos 

de fome, infecções bacterianas ou virais, verminoses, abortos, acidentes por queda, 

infanticídios, conflitos inter e intra-grupais, anormalidades genéticas, prematuridade, baixo 

peso ao nascer e partos traumáticos, entre outros); 

d) Mortes causadas nos primeiros anos de vida extra-uterina e nas fases posteriores 

corroboram para considerar causas exógenas como as doenças infecciosas, desmame, nutrição 

deficiente e acidentes; 

e) O reconhecimento de extrusão fetal postmortem, aborto/morte intra-útero, e a prática 

de infanticídio dependem de evidências indiretas e contextuais de descobertas de ossos 

humanos infantis, o que, no momento, não se manifesta nos contextos associados aos 

indivíduos infantis do sítio estudado; 
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f) A diagnose e a distinção sexual entre os indivíduos infantis do sítio não foram obtidas 

devido à dificuldade intrínseca de metodologias confiáveis para estimar, com pouca margem 

de erro, o sexo nesses indivíduos devido à falta de indicadores sexuais morfológicos marcados 

antes da adolescência, variabilidade inter e intra-populacional do dimorfismo sexual, entre 

outros fatores, como o significativo mau estado geral de preservação dos esqueletos. Com 

isso, fica prejudicada a análise da discriminação sexual e a sua relação com as instâncias de 

sobrevivência e adaptabilidade;  

g) O estado geral de preservação dos ossos e dentes dos subadultos não possibilitara 

análises sistemáticas sobre doenças, traumas e anomalias. Entretanto, os dentes foram 

significativos para a formulação de uma hipótese sobre a dieta. O desgaste moderado/severo 

nas superfícies oclusais dos dentes decíduos indica que houve uma introdução de alimentos 

sólidos com componentes abrasivos na dieta, indicando uma idade de desmame situada em 

cerca de três anos de idade, ou pouco antes. Os desgastes registrados nos molares indicam 

indivíduos infantis que já haviam abandonado completamente a fase de amamentação e 

incorporado a dieta dos adultos, possivelmente a das mães, que incluía alimentos abrasivos ou 

teria sido elaborada mediante processos que resultaram na incorporação de elementos 

abrasivos nos alimentos. 

Quando sejam aplicadas técnicas de análise microscópica dos tecidos ósseos e dentários, 

novas perspectivas futuras de maximização dos remanescentes ósseos e dentários dos 

subadultos do sítio Pedra do Alexandre poderão ser estabelecidas. A pesquisa aplicada em 

Bioarqueologia da Infância e Arqueologia Funerária, especificamente nas abordagens dos 

perfis biológicos dos indivíduos subadultos do sítio, associadas aos resultados dos estudos 

zooarqueológicos dos remanescentes faunísticos, poderão corroborar ou descartar as 

hipóteses apresentadas até o momento.  

A extrema fragmentação, incompletude, mistura entre ossos e dentes de indivíduos distintos e 

a relativa fragilidade dos remanescentes escavados, imediatamente denotam a necessidade de 

análises morfológicas tais como morfometria geométrica e identificação de traços dimórficos 

macroscópicos viáveis para idade, sexo, traumas, anomalias, estresses e doenças. Estudos 

específicos de microfragmentos associados a análises físico-químicas para responder sobre a 

preponderância de crianças sobre o número de adultos, as causas da morte e caracteres do 
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ciclo funerário infantil/adulto. São importantes os estilos de vida, as formas de subsistência, a 

dieta materna e infantil, a distinção de gêneros, as deformações corporais, posturas, 

sazonalidade e transporte de cargas. É importante, também, constatar o médio em que 

aqueles indivíduos se desenvolveram, como a tecnologia lítica e os registros rupestres, eventos 

de conflitos e acidentes, mudanças ou permanências culturais e ambientais, modos de 

adaptação, sobrevivência, entre outros, que caracterizaram essa classe específica de 

indivíduos que foram inumados no sítio em uma faixa extensa de tempo, que se estende a 

pouco mais de 9400 ± 35 A.P. a 2620 ± 60 A.P., envolvendo ciclos funerários e populações que 

não teriam deixado artefatos cerâmicos, mas pinturas rupestres no contexto arqueológico do 

sítio Pedra do Alexandre. 
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