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Resumo: A produção de cerâmicas utilitárias no município de Tracunhaém proporciona conhecimentos
relevantes para auxiliar na compreensão dos processos de confecção desse tipo de artefato cerâmico,
ajudando na interpretação arqueológica. A partir da abordagem etnoarqueológica, foi concretizado um
estudo etnográfico junto aos agentes produtores nas olarias do município. Neste estudo foi realizada
uma descrição detalhada da cadeia operatória da produção da cerâmica utilitária; para isso foi feito o
registro fotográfico, entrevistas e uma análise descritiva do material cerâmico para caracterizar os
diferentes tipos de utensílios produzidos na cidade. Como resultados são apresentados o modo de
confecção dos utensílios, a caracterização dos artefatos e a uma variedade de 10 utensílios cerâmicos
com tipologias distintas; no campo dos significados a pesquisa revelou uma relação entre o saber fazer
cerâmica, o produtor e a memória coletiva, trazendo à tona lembranças de momentos da vida de cada
um, relacionados ao trabalho com o barro e sua família. Palavras Chaves: Bioarqueologia da Infância;
Práticas Funerárias; Pedra do Alexandre; Nordeste do Brasil.

Abstract: The production of utilitarian ceramics in the municipality of Tracunhaém brings relevant data
to help in the understanding of the processes of making this type of ceramic artifact, helping in the
archeological interpretation. Based on the ethnoarchaeological approach, an ethnographic study was
carried out in the potteries with the producing agents, using a detailed description of the operative
chain of the production of utilitarian ceramics, besides the use of photographic records, interviews and a
descriptive analysis of the Ceramics to characterize the different types of utensils produced in the city.
The results provided data on the way of making utensils, the characterization of the artifacts that
showed a variety of 10 ceramic utensils, each of which has a distinct typology, and in the field of
meanings a collective memory relation between ceramic and the producer, bringing back memories of a
moment in each one's life, related to working with clay and his family. Keywords: Bioarchaeology of
Childhood; Funerary Practices; Pedra do Alexandre; Northeastern Brazil.
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Introdução
A cidade de Tracunhaém fica localizada na zona da mata norte de Pernambuco,
aproximadamente a 62 km da capital do estado, sendo conhecida como o município onde há o
maior polo cerâmico do estado. A produção cerâmica do município é um elemento que está
diretamente relacionado com a formação histórica, social e econômica da cidade e com sua
população. O município possui uma comunidade onde a produção de artefatos cerâmicos
apresenta um modo de fazer tradicional, incluindo técnicas anteriores ao contato com o
europeu, o que pode fornecer dados importantes para a reflexão arqueológica.
De acordo com Allen e Rego (2015) existe uma padronização tanto na forma como em algumas
etapas da produção da cerâmica utilitária no estado de Pernambuco. E também há uma
relação entre as cerâmicas produzidas atualmente com as encontradas em contexto
arqueológico (cerâmicas históricas), indicando uma possível continuidade, que pode ser
inferida a partir da similaridade identificada entre essas formas. Os utensílios cerâmicos
produzidos para o uso residencial trazem várias informações, como o tipo de antiplástico, o
tratamento de superfície, assim como a funcionalidade.
A pesquisa de Rego (2013) sobre as panelas de barro de Pernambuco indicou o potencial que
tal tipo de utensílio tem como objeto de estudo, fornecendo ao arqueólogo muitos subsídios
no entendimento do mundo material e social da comunidade que a produz.
Por meio da caracterização dos elementos que compõem o artefato cerâmico, pode‐se inferir
sobre uma possível identidade geográfica, a qual associa determinados utensílios e suas
formas, ao local. Esse conhecimento pode auxiliar nas análises arqueológicas. Deste modo, a
partir de uma abordagem etnoarqueológica objetiva‐se apresentar os processos técnicos,
instrumentos, modos de fabricação e comportamentos pelos quais os agentes produtores
realizam a produção dos artefatos cerâmicos na cidade de Tracunhaém, e que remetem a
aspectos coloniais e pré‐coloniais.
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Etnoarqueologia e Cultura material
A etnoarqueologia é uma especialidade da arqueologia, na qual se trabalha com sociedades
contemporâneas a relação com a cultura material, trazendo a ela subsídios etnográficos para o
auxílio na interpretação do contexto arqueológico (SILVA, 2009). Ressalta‐se que a
entnoarqueologia não deve ser entendida como uma ferramenta simplesmente de
comparação com contextos arqueológicos, mas sim uma especialidade que investiga, para que
se possa compreender a interação entre indivíduo e artefato, em dada cultura.
O uso da etnografia para auxiliar na interpretação arqueológica não é novo, e vem sendo
usado desde o século passado. A partir da década de 1960 houve um crescente uso das
informações etnográficas na interpretação dos vestígios arqueológicos. O surgimento de uma
nova perspectiva arqueológica contribuiu de forma significativa para a consolidação da
etnoarqueologia, em especial no entendimento da cultura material e sua relação com o
ambiente.
Houve importantes mudanças na orientação teórica da disciplina arqueológica com dois
importantes pesquisadores, Lewis Binford e Ian Hodder, com papéis importantes na
consolidação da etnoarqueologia. Tais influências começaram quando esses pesquisadores
realizaram estudos etnoarqueológicos com grupos nativos e evidenciaram a importância da
utilização da etnografia em seus trabalhos. A utilização de uma perspectiva etnográfica nos
estudos de campo possibilitou muitos entendimentos sobre a vida de diferentes grupos sociais
(David; Kramer, 2001; Ruibal, 2003).
Assim como explica Ruibal (2003) a etnoarqueologia é uma disciplina que estuda o outro. Essa
relação estabelecida por meio do compartilhamento da experiência entre antropologia e
arqueologia está ligada a compreensão do comportamento prático e social, do qual se
estabelece a possibilidade de conhecer o outro em seu contexto social particular, tendo a
possibilidade de apreender de forma mais ampla as práticas de indivíduos que são agentes
produtores de uma cultura singular.
Alguns aspectos sociais estão intrinsecamente relacionados no ato de fazer as cerâmicas. A
utilização e os atores produtores também devem ser trabalhados na abordagem etnográfica.
Como afirma Moi (2007) a etnoarqueologia (antropologia e arqueologia) em seu
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desenvolvimento, começou a possibilitar o estudo de aspectos além do técnico, como,
atividades econômicas, tradições e práticas sociais. Esses pressupostos também direcionam a
um olhar do pesquisador, para que procure não apenas entender as relações entre produtor e
artefato apenas no aspecto técnico, mas procurando também entender as outras relações
existentes.
Em Pernambuco há poucos exemplos de trabalhos realizados por meio de uma perspectiva
etnoarqueológica, como por exemplo, o trabalho de Oliveira (1998), que realizou uma
pesquisa junto aos agentes produtores contemporâneos de cerâmica do distrito de Conceição
das Creoulas, no município de Salgueiro. Este estudo pioneiro buscou entender o modo de
confecção dos utensílios cerâmicos para utilizar as informações obtidas no levantamento de
hipóteses sobre a tecnologia cerâmica de grupos pré‐ históricos. No entanto, muito ainda pode
ser feito a partir da utilização dessa perspectiva no estado, em função da existência de muitas
formas tradicionais de produção, circulação e consumo da cultura material e de seu
componente imaterial.

A Tradição e a Cultura do Barro
A tradição, como o resultado da continuidade do saber, do conhecimento transmitido para as
gerações seguintes, mesmo em tempos em que a tecnologia e a industrialização tenham uma
grande força de influência nas sociedades, se mantém de alguma forma íntegra e contínua,
podendo se adaptar ao novo mundo, e assim se preservando (Luvizotto, 2010).
O termo tradição originalmente esteve ligado ao cunho religioso, relacionado à doutrina ou
prática passada de século para século pelo exemplo (de forma empírica) ou pela palavra (de
forma oral). Está relacionado a elementos culturais contidos no costume, nas artes e nos
fazeres. De forma simples seu significado está diretamente relacionado a práticas e valores
enraizados nos costumes de uma sociedade (Silva & Silva, 2006).
Em relação ao trabalhar com o barro, existe uma tradição, uma cultura do barro, que está
ligada de forma direta aos agentes produtores de cerâmica e à transmissão de conhecimento
popular que é passado de forma oral e empírica. A “cultura do barro” é um fenômeno que
relaciona a produção de cerâmica com alguns aspectos existentes na sociedade, pois o
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trabalho com o barro também movimenta de forma influente os sistemas internos da
sociedade, como por exemplo, o sistema econômico, político e social (Marques; Caloti, 2013).
Essa cultura que aqui no Brasil tem como pioneiros os nativos (índios) e que posteriormente
sofreu influências de outros povos, europeus e africanos, permanece ainda nos dias atuais, e
aparece de forma majoritária nas regiões do interior do país (Rodrigues, Silva, 2012; Costa,
2007). Essas localidades são produtoras de uma cultura de produção cerâmica rica nos mais
variados aspectos culturais, pois trazem consigo um valor significativo e histórico para o grupo
social.

Cerâmica Popular e Cerâmica Utilitária
A cerâmica popular pode ser definida como uma categoria geral, que abrange uma infinidade
de artefatos cerâmicos produzidos por agentes sociais de um contexto específico que tem
como um dos seus aspectos a produção de cerâmica. Geralmente originário de municípios ou
comunidades pequenas, onde os costumes, e entre outros aspectos culturais, estão
fortemente enraizados em uma tradição popular. No Brasil essas regiões onde são produzidas
as cerâmicas populares fazem parte de um contexto de concepções patriarcais, de gente
conservadora em muitos aspectos, característico de regiões do interior do nordeste brasileiro
(Marques; Caloti, 2013).
A cerâmica popular é uma categoria que abrange todo e qualquer artefato cerâmico produzido
por um grupo social de contexto específico, como por exemplo, cerâmicas para uso doméstico
(utilitária), como decorativas e figurativas. Recebe uma classificação popular, pois sua
confecção é realizada por indivíduos que ditam seus aspectos sociais dentro de uma percepção
popular e que a aprendizagem de sua produção está ligada a relação familiar (Amaral, 2012).
Dentro do âmbito da cerâmica popular há a cerâmica utilitária, da qual se pode chamar
também de louça ou “loiça”, forma comumente usada pelos oleiros ou pessoas pertencentes a
esse contexto social.
A cerâmica utilitária já é uma subcategoria dentro da categoria de cerâmica popular, pois a
cerâmica utilitária é direcionada e confeccionada para ser utilizada no cotidiano dos grupos
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dentro do âmbito doméstico (Rego, 2013) para cozinhar e guardar água. Distinguindo‐se das
outras subcategorias pertinentes a categoria geral (cerâmica popular).
Em muitos estados do Brasil, como Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, (Costa. 2007;
Rodrigues, Silva, 2012) geralmente a cerâmica utilitária é manufaturada a mão sem uso de
torno e confeccionada exclusivamente por mulheres (Allen, Rego, 2015; Nicole et al. 2012;
Costa, 2007). Essas cerâmicas confeccionadas inteiramente a mão possuem uma tradição
ancestral de origem indígena, das quais muitas das técnicas tradicionais ainda hoje remetem a
essa origem.
Costa (2007), em trabalho sobre a produção de cerâmica no município de Barra, na Bahia, nos
oferece elementos para acompanhar como esse trabalho é feito:
Nos dias atuais, após observar o trabalho da ceramista Cida,
no galpão da Associação dos Ceramistas Nossa Senhora de
Fátima, no município de Barra na Bahia, e através de seu
depoimento durante a confecção da peça verificou‐se que o
trabalho é todo ele feito à mão, e que as peças são erguidas
do zero a partir de um bolo de barro aberto em forma
arredondada que serve de base sobre a qual a ceramista vai
levantando o bojo do pote em cima de um pedaço de papelão
para que a peça não grude na bancada, processo todo feito
portanto sem o uso do torno. Utiliza‐ se da técnica das
"cobrinhas" ou "corda" também conhecida na região como
"tirada" ou mais corretamente acordelado, pois superpõe
roletes de pasta em sentido circular para construir as paredes
do vaso. As cobrinhas ou roletes são obtidos rolando‐se a
barro com as mãos sobre a bancada a partir de movimentos
dos dedos das duas mãos em que a barro é movimentada
contínua e suavemente do centro para as pontas. (Costa,
2007:12)

Cadeia operatória
As etapas de produção da cerâmica utilitária tanto remetem aos processos técnicos como
também as etapas operacionais, que constroem o histórico da peça. Essa história da peça traz
consigo todo o histórico de ações que ocorreram com o artefato. Marcel Mauss (1947)
começou a consolidar as idéias que buscavam o entendimento de todo processo técnico no
âmbito da produção, visando o conjunto das técnicas (Galhardo, Faccio, Luz, 2015; Rodet,

Fumdhamentos (2017), vol. XIX. PP. 100‐129.

105

SANTOS,R.J.dos; MEDEIROS,R.P.de; CASTRO, V.M.C.de. Estudo Etnoarqueológico da Cerâmica Utilitária do Município de Tracunhaém, Pernambuco.

Duarte‐Talim; Santos Junior, 2013) realizado pelos grupos, procurando entender por meio de
uma dinâmica tecnológica esse processo.
Ao longo do tempo várias contribuições foram somadas às idéias de Mauss. De acordo com
Galhardo, Faccio, Luz (2015) Marcel Maget, nos anos cinqüenta e com influencias da
perspectiva de Mauss, mostrou a necessidade de fazer recortes diferenciando os níveis,
chamando‐os de cadeia de fabricação; mas ainda sim esse conceito estaria ligado ao aspecto
unicamente tecnológico.
Essa sequência operacional engloba aspectos sociais de um grupo, e um deles é o
comportamento técnico que também reflete um comportamento social (Galhardo, Faccio, Luz,
2015). O conceito de cadeia operatória na arqueologia está usualmente relacionado a
artefatos líticos. A arqueologia paulatinamente foi tomando emprestado das ciências
antropológicas esse conceito e aplicando aos processos técnicos realizados pelos indivíduos da
pré‐história.
Assim, de acordo com Tixier (1195), a cadeira operatória leva em conta os processos desde a
obtenção da matéria prima até o seu descarte, através de todas as etapas de fabricação e
utilização do material. Portanto a cadeia operatória é o reúne um conjunto de técnicas
aplicadas para a confecção de um objeto. Sellet (1993) afirma que a chain operatoire (cadeia
operatória) descreve toda a transformação cultural de um material específico, onde os
seguimentos da ação e processos mentais requeridos na manufatura do artefato estão
presentes. Sendo o estágio inicial, a coleta da matéria prima, e o estágio final, o descarte do
objeto.
A partir das concepções dos autores a cadeia operatória pode ser considerada como uma
forma de análise minuciosa da manufatura do artefato por agentes produtores, por meio de
ações aplicadas de forma lógica e sequencial.
Esse conceito dinâmico de cadeia operatória mostra que não se trata apenas dos aspectos
técnicos da produção do artefato, como inicialmente foi pensado por Mauss (1947), mas
engloba também todas as etapas pertencentes ao histórico de manufatura do artefato que
está presente desde a obtenção da matéria – prima até seu uso, ou seja, todas as ações sobre
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o material e que envolve também o meio está diretamente ligado a esse conceito (Galhardo,
Faccio, Luz, 2015; Rodet, Duarte‐Talim; Santos Junior, 2013).

Funcionalidade, uso e significado
A funcionalidade e os valores das cerâmicas utilitárias são aspectos concebidos pelo produtor
antes mesmo da confecção do utensílio, direcionando‐o no modo de fazer os utensílios,
atribuindo assim já a sua utilidade. Tais concepções são produtos de um aprendizado, que por
sua vez são resgatados pela memória armazenada. São essas memórias armazenadas que
orientam os produtores nos seus atos, nos seus comportamentos técnicos. Tudo isso também
resulta por conta de um contexto social do qual o agente produtor sempre esteve relacionado
de forma a ter uma vivência diária desde o início da lida com o barro, absorvendo dessa forma
os valores.
Para Rodrigues e Silva (2012) tanto as técnicas aplicadas no modo de fazer e as concepções de
utilidade estão na memória do agente produtor. Os utensílios confeccionados nas
comunidades são utilizados de muitas formas, pela própria variedade de peças se atribuem
muitos valores funcionais a elas. As louças como panelas, por exemplo, possuem sua ligação e
sua funcionalidade voltada à cozinha, ou ao uso direcionado ao preparo de comida ou
colocação desta. Atualmente são poucas as pessoas que se utilizam das panelas de barro para
cozinhar, mas é fácil encontrá‐las em uso em restaurantes de comida regional, ou locais que
vendam comida que tenham uma relação com o tradicional, optando pelo uso desse tipo de
utensílio.

Método
A metodologia de campo foi de cunho etnográfico, onde se tem como objetivos o
conhecimento e compreensão da confecção dos utensílios cerâmicos a partir da cadeia
operatória, que engloba tanto as técnicas envolvidas como as etapas do processo de
confecção, a relação entre produtor e cultura material e os usos dos utensílios cerâmicos. A
investigação das sociedades contemporâneas, com o pesquisador com papel participante
entre o grupo, dá ao próprio pesquisador a proximidade necessária para entender as ações
praticadas pelos agentes produtores da cultura material.
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Figuraa 2: Torno de roda alta utillizado em Traacunhaém; rod
da superior (sseta preta), eiixo (seta verm
melha),
seta aazul (roda infeerior). Fonte: Ronaldo
R
José (20/04/2017))

Figuraa 3: Máquina de passar o barro. Fonte: R
Ronaldo José (20/04/2017)
(

Fumdhaamentos (2017), vol. XIX. PP. 100‐129.

109

SANTOSS,R.J.dos; MEDEIROSS,R.P.de; CASTRO, V.M.C.de.
V
Estudo Ettnoarqueológico da Cerâmica Utilitária do Município de Trracunhaém, Pernam
mbuco.

Produ
ução da Cerââmica Utilitá
ária em Traccunhaém
A invvestigação da
d produção da cerâmicca utilitária foi realizada em cinco olarias das onze
, e, em cada olaria o período de innvestigação foi de
existeentes no mu
unicípio de Tracunhaém
T
uma semana, pois o trabalho
o nas olariass geralmente
e é realizado
o de segundaa a sexta, qu
ue é o
eima de todaa a produção feita durante a semanna. Foi realizzado o
dia em que é reaalizada a que
mpanhamento de todas as etapas, de sde a coleta da matéria prima
p
até o pproduto fina
al.
acom
Etapa
as da produção da cerâ
âmica ‐ cadeeia operatória
A cad
deia operató
ória se divide
e em várias eetapas, que constituem
c
todo
t
o proceesso de fabriicação
do uttensílio cerââmico: coleta
a da matériaa‐ prima, preparação da
a pasta, cataação, modela
agem,
secaggem, acabam
mento, queim
ma, pintura, pprocessos té
écnicos de co
onstrução doos utensílios, uso e
descaarte (Figura 4).
4

Figuraa 4: Etapas da cadeia opera
atória da cidadde de Tracunh
haém

Fumdhaamentos (2017), vol. XIX. PP. 100‐129.

110

SANTOS,R.J.dos; MEDEIROS,R.P.de; CASTRO, V.M.C.de. Estudo Etnoarqueológico da Cerâmica Utilitária do Município de Tracunhaém, Pernambuco.

Dentro de cada etapa realizada dessa cadeia há alguns processos e comportamentos
realizados pelos agentes produtores, que naturalmente se utilizam de instrumentos para a
realização das tarefas. Os instrumentos utilizados pelos agentes são pedaços de madeira,
paletas de madeira, plástico ou metal, bambu, saco plástico, máquina movida a óleo para
tratar a matéria prima, enxada para coleta da matéria‐ prima, trator para transporte da
matéria‐ prima, carro de mão, balde com água, lona plástica, pá, linha de nylon, pincel, pano,
faca de mesa, pedaço de esponja, entre outros.
Coleta da Matéria – prima
No município de Tracunhaém, a matéria – prima utilizada é de três tipos: o barro preto,
coletado na própria cidade; o barro branco, que é trazido do estado da Paraíba, da cidade de
Cupissura, região que fica localizada no Sul da Paraíba e próximo da zona da mata de
Pernambuco; e o barro vermelho, também coletado no próprio município.
Preparação da pasta
Após o processo de curtição do barro há o processo de mistura, também denominado de
“sovar o barro” pelos agentes produtores da cerâmica. É feita a coleta do barro no barreiro
que está em processo de curtição e colocado na máquina para tirar algumas impurezas e
misturar o barro com o barro vermelho (tauá), funcionando como antiplástico. Os oleiros e os
funcionários das olarias simplesmente chamam “máquina de passar o barro” e a mesma é
movida a motor a diesel. Há outros termos técnicos relacionados a esse tipo de máquina,
como maromba ou instrussora.
Catação
O processo de “catação” é realizado com o objetivo de retirar pequenas impurezas que ainda
estão na pasta, mesmo depois de ter sido sovada. Geralmente são pequenas pedras, raízes ou
pequenos bolos de barro endurecidos, que atrapalham o oleiro no momento da modelagem.
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Esse processo é realizado em cima de uma bancada de concreto, e o servente3 além de
“catar” realiza alguns movimentos que ajudam a unificar o barro. Após efetuar o processo de
catação, o servente faz bolas que são levadas para o oleiro modelar as peças no torno.
Modelagem
A modelagem é o momento em que o oleiro dá forma ao utensílio desejado. A técnica de
modelagem se caracteriza de duas formas, a modelagem manual e a modelagem no torno.
Secagem
A secagem é o processo que o utensílio fica exposto ao vento (na sombra) ou ao sol,
resultando no endurecimento. A dureza é o resultado da evaporação da água existente na
massa argilosa. O utensílio passa por dois estágios de secagem: couro e osso.
Acabamento
Geralmente, o acabamento (alisamento da superfície) é realizado utilizando‐se uma espátula,
seja de plástico, madeira ou metal. Em caso da panela se usa além da espátula, um pedaço de
bambu. O ato de burnir4 tem a finalidade de unificar melhor a massa argilosa, deixando uma
espessura mais fina nas paredes do utensílio, e tirando também alguma bolha de ar que possa
vir a existir, para que no momento da queima a peça não tenha nenhum problema (Figura 5).

3

Servente é o termo comumente utilizado pelos oleiros ao sujeito que realiza algumas funções na olaria, como por exemple,
pegar o barro, tratar o barro, preparar o barro para o oleiro modelar entre outras funções.

4

Burnir é o termo utilizado pelos agentes produtores para se referir ao ato de alisar as peças, deixando as paderes lisas.
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Figuraa 5: Acabamen
nto com bamb
bu e com espáátula. Fonte: Ronaldo José (22/06/2017))

Queim
ma
Antess de efetuarr a queima das
d peças é preciso enfo
ornar, ou sejja, colocar aas peças no forno.
f
Quan
ndo enfornad
das o funcion
nário começ a a alimentaar a boca do forno com a lenha e ace
ende o
fogo. A lenha qu
ue é utilizad
da como com
mbustível paara queimar é de várioss tipos diferrentes
(jurem
ma, caatingu
ueira, imbura
ana entre ouutras) que são compradas de forneceedores que trrazem
da reegião do agreeste do estad
do. O agentee produtor ne
ecessita de maior
m
cuidaddo e atenção
o, para
não ocorra nenhum
n
prob
blema, pois a maior preo
ocupação durante o proccesso de que
eima é
que n
alimeentar o fogo
o para que progressivam
p
mente a tem
mperatura aumente e nnão se perca
a uma
quantidade razoáável de peçass.
Pintu
ura
O pro
ocesso de pintura ocorrre quando a peça está queimada.
q
Normalmente
N
e a principal tinta
utilizaada para a pintura das peças no m
município é uma tinta in
ndustrializadda, e em alggumas
peçass se utilizam tinta óleo de
d cor preta e vermelha para fazer listras. A pinttura é realiza
ada só
em algumas peçaas, sendo o último estágioo do processso depois da queima.
Proceesso técnico
o da construção dos ute nsílios e carracterização
o da cerâmicca utilitária
De fo
orma majorittária as peça
as são elabo radas no torrno (panela tradicional,
t
panela vitrifficada,
fogarreiro, alguidaar, moringa ou quartinhha, filtro, tigela, prato e copo), com
m exceção da
a jarra
que é inteiramente manual (Quadro 1)). No mome
ento de dar a forma, oos oleiros uttilizam
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ferramentas simp
ples, como paletas
p
de pplástico, de metal
m
(alumíínio) ou de madeira, linha de
n, o graminho
o5, pedaço de
d pano e peedaço de esp
ponja.
nylon
As peeças são con
nfeccionadas em difere ntes tamanh
hos, que são
o classificaddos em P, M,
M I, G
(pequ
ueno, médio
o, intermediá
ário e grand e). Essas terrminologias são
s comumeente usadas pelos
oleiro
os. Os oleiross separam oss tamanhos ddas jarras pe
ela classificaçção 0,1, 2 e 33.
Há du
uas técnicas de manufattura realizas nos utensílio
os cerâmicoss da cidade dde Tracunha
aém: a
técnica do torneaado que é prredominanteemente usad
da na confecção dos utennsílios, e a té
écnica
do accordelado ou sobreposição de roleetes, em uma única peçça. Há apenaas três olariias no
município que co
onfeccionam o utensílio (jarra) a parrtir da técnicca de sobrepposição: Olaria do
Seu R
Roque de Lima, a Olaria
a do Seu Iltoon Gomes da
d Silva e a Olaria do Seeu José Ináccio de
Almeeida (Zé Inácio).
Quadro 1: Caracterrização dos utensílios confeeccionados

Utensílios cerâmicos

Alguidar

Tamaanhos

Vollumes

P

1l

M

2l
2,2

G

4l

Mo
orfologia

Função

Base plana, bojoo
ob
blíquo, borda
contraída e lábioo
arrredondado

Para práticas
p
religio
osas (no
candomblé).
Anteriormente
era usado para
p
lavar pratos,
preparar algumas
comidas e
banhar as
crianças

5

Gram
minho é um instru
umento improvissado pelos oleiroos, feito de duas varetas de made
eira que fica próxximo a roda superior do
torno e serve para medir a altura do utensílio enquanto o oleiro modela a peça.
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P

100
0 ml

G

150
0 ml

Base plana, bojoo
cilííndrico, bordaa
dirreta e lábio
arrredondado

Para colocar
os;
líquido
atualm
mente
usado também
em ritos
osos
religio
(cando
omblé)

ojo cilíndrico, e
Bo
base em pedesttal

Para
armazenamento
de águ
ua

Cop
po

26,6 l
Tipo 2
33,4 l
Tipo 3
41,21
Tipo 4
Filttro

1,5 l
P
1,9
9l
H

ojo cilíndrico,
Bo
bo
orda direta, lábbio
arrredondado

2,3 l

Utilizado para
fazer comida
c

G
Fogarreiro

25 l
0
40 l
1
60 l
2

Base plana, bojoo
ovóide, borda
expandida e lábbio
arrredondado

Para o
armazenamento
exclusivo de água

70 l
3
Jarrra
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P
M
I

500
0 ml 800
ml 1,5 l
2,5 l

G

Base plana; bojoo
cambado; bordaa
dirreta e lábio
arrredondado, allém
de
e um pescoço que
varia entre 10 – 6
m
cm

Utilizada para
conterr líquidos,
comum
mente
usada para se
ar água,
coloca
mas em alguns
es também
lugare
é utilizzada para
aguard
dente

ojo globular,
Bo
bo
orda introvertiida,
base convexa e
láb
bio arredondaado

Para cozinhar
da
feijoad

Base plana, bojoo
ovóide, borda
cambada e lábioo
As
arrredondado. A
superfícies foram
m
alisadas e
impermeabilizaddas,
contendo mancchas
larranja e
esvverdeada

Usada também
de forma
majoritária em
urantes,
restau
para a colocação
de feijão.

Moringa ou
u Quartinha

2l
P
5l
M
15 l
I
20 l
G
Panela traadicional

2,5 l
P
10 l
M
15 l
G
Panela Viitrificada

Para colocação
mento;
de alim

200
0 ml
P
300
0 ml
G
Praato
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50 ml
P
0 ml
900
M
1,5 l
G
Tige
ela

Base plana, bojoo
sim
mples, borda
dirreta e lábio
arrredondado;
superfície com
alisamento inte rno
e
e
e externo,
impermeabilizaddo

Para colocação
de alim
mento,
utilizada
mente em
geralm
restau
urantes

A téccnica tornea
ada
A téccnica torneada produz uniformidade
u
e e simetriaa, possibilitando também
m a confecção de
uma grande quan
ntidade de utensílios sim
milares. Nove
e utensílios são confeccioonados com o uso
do to
orno. Apreseenta‐se na sequência o processo prrodutivo de um desses objetos: a panela
p
tradiccional.
No m
município de Tracunhaém
m existem ddois tipos de
e panela, a panela
p
tradi cional que possui
p
formaa globular, com
c
duas alçças e na cor natural do barro
b
(Figura
a 6); e outraa na qual se utiliza
do zaarcão para crriar um aspeccto vitrificaddo.
Após a modelageem no torno
o, a peça ficaa aproximadamente um dia secandoo, dependendo do
onfecção; a peça
p
pode seecar na somb
bra ou ser co
olocada por aalguns minuttos ao
climaa no dia da co
sol para ajudar no
n processo de secagem
m. Após a paanela ganhar consistênccia duas alça
as são
nfeccionadass por dois roletes de barro que são amassa
ados,e
coloccadas. As allças são con
coloccados de form
ma paralela uma a outraa. Com o ded
do o Seu Nilsson Felix preessiona a pon
nta do
rolinh
ho para fixá‐‐lo ao bojo da
d panela (F igura 7). Apó
ós a colocação das alçass as panelas ficam
em um canto para secar por mais
m um dia (Figura 8).

Fumdhaamentos (2017), vol. XIX. PP. 100‐129.

117

SANTOSS,R.J.dos; MEDEIROSS,R.P.de; CASTRO, V.M.C.de.
V
Estudo Ettnoarqueológico da Cerâmica Utilitária do Município de Trracunhaém, Pernam
mbuco.

Figuraa 6: Oleiro Ediimilson Firmin
no elaborandoo a forma da panela.
p
Fonte: Ronaldo Joséé (25/ 04/ 17))

Figuraa 7: Seu Nilson
n Felix da Silva
a colocando aas alças nas paanelas. Fonte: Ronaldo Joséé (25/ 04/ 17)

Quan
ndo a panelaa está no estágio do coouro, é realizado o acabamento, coomposto po
or três
mom
mentos: cortaar a base para deixar a paanela arredo
ondada em su
ua parte infeerior, utilizan
ndo‐se
de um
ma faca, alisamento exte
erno e internno. O alisam
mento externo é realizadoo com um pedaço
de baambu e o alissamento inte
erno é feito com uma pe
equena espátula de mad eira passand
do por
toda superfície in
nterna (Figuras 9, 10 e 111).
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Figuraa 8: Panelas seecando após colocação
c
dass alças. Fonte: Ronaldo José
é (25/ 04/ 17)

Figuraa 9: Cleibson Felix corta a base
b
da panella e realiza o alisamento exxterno e interrno. Fonte: Ro
onaldo
José (25/ 04/ 17)
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Figuraas 10 e 11: Cleeibson Felix re
ealiza o alisam
mento externo
o e interno. Fo
onte: Ronaldo José (25/ 04// 17)

A téccnica do aco
ordelado
A téccnica do aco
ordelamento ou de rolettes é realizada para con
nfeccionar um
ma única pe
eça na
cidad
de de Tracun
nhaém, a jarra. Essa téccnica não po
ossibilita um
ma simetria uniforme co
omo a
torneeada, e o número de peças não atinnge a mesmaa quantidade
e como as cconfeccionad
das no
torno
o (SILVANI, 2012). Segund
do alguns auutores (SILVA
ANI, 2012; RE
EGO, 2013) a técnica de rolete
remeete a uma herança indíge
ena, inferindoo assim, algu
uma continuiidade.
A Jarra é a única peça da cid
dade de Traccunhaém com
m confecção
o totalmentee manual. Um
m dos
u Edilson Ro
oque de Lim
ma (Seu Diu)), que
agentte produtores que conffecciona a jaarra é o Seu
trabaalha com ferramentas sim
mples como paletas de madeira e plástico, um bbalde com água
á
e
um pano que servve para dar o acabamentto na borda da jarra.
melho
Iniciaalmente Seu Diu pega o barro já trattado, com a mistura de barro preto e barro verm
(antip
plástico)e co
oloca sobre a bancada, aadiciona aind
da mais barrro vermelho para a pastta não
grudaar na bancad
da, e quando
o exerce os movimentoss para unifica
ar a pasta m
mistura ainda
a mais
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barro
o vermelho. Quando
Q
feita
a essa unificaação, ele pega uma porçção de barro e começa a bater
com as duas mão
os, fazendo um disco quue servirá co
omo a base da
d jarra (Fig ura 12). Ele usa o
termo
o “placa” quando se tratta do disco. A placa é colo
ocada no chã
ão e tem 21 cm de diâme
etro.

Figuraa 12: Fazendo
o a base; e basse pronta. Fonnte: Ronaldo José (11/05/20
017)

Após fazer a basee, ele pega o barro e coomeça a faze
er um rolete que tem em
m média 80 cm, e
com uma das mãoes bate o ro
olete transfoormando‐o numa
n
placa ou
o lâmina quue será usada
a para
ntar as pared
des da jarra. Em seguidaa a lâmina é colocada em
m torno da pplaca que esstá no
levan
chão,, fazendo um
ma parede. Para
P
a aplicaçção é necesssário circularr em torno dda base colocando
a parrede, pressio
onando sobre
e a base paraa fixá‐la, ao mesmo tempo em que o agente pro
odutor
vai p
puxando o barro
b
para cima. Como a confecção
o da parede é realizadaa com as mã
ãos, a
superrfície fica com
m irregularid
dades, e paraa uniformizaar, Seu Diu, com o dedo i ndicador dobrado
vai puxando a maassa e deixando a superrfície uniform
me fazendo um movimennto de baixo
o para
m usa a outra mão na paarte interior para sentir a espessura da parede (Figura
cima.. Ele também
13).
Após levantar um
ma parede, Seu
S Diu espeera em torn
no de 2 a 3 horas para ccolocar maiss uma
na sobre a an
nterior, temp
po necessáriio para que a parede infe
erior ganhe ffirmeza suficciente
lâmin
para suportar o peso da que ficará em cima (Figurra 14). Perce
ebe‐se, que,, quando ap
plica a
na Seu Diu exerce
e
pressã
ão com os d edos, deixan
ndo irregularridades na s uperfície. Se
eu Diu
lâmin
utilizaa uma espáttula de mad
deira para reealizar o acaabamento co
onforme vaii ergendo a jarra,
unind
do as duas lââminas (Figurra 15).
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Figuraa 13: Uniformizando as paredes. Fonte: R
Ronaldo José (11/05/2017)

Figuraa 14: Colocaçãão da segunda
a lâmina sobree a anterior. Fonte:
F
Ronaldo José (11/055/2017)
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Figuraa 15: Seu Diu realizando o acabamento
a
ccom paleta de
e madeira . Fonte: Ronaldo José (11/05/2
2017)

As lâm
minas são co
olocadas até atingir o tam
manho da pe
eça; e começa a ser feito o pescoço (Figura
16).

Figuraa 16: Seu Diu confeccionan
c
do o pescoço da jarra . Fon
nte: Ronaldo José (05/05/20017)
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O peescoço é a aplicação
a
da última lâm ina e a penúltima parte
e para a finnalização da peça.
ois de aplicado o pescoçço, Seu Diu realiza o accabamento com uma ppaleta de plá
ástico.
Depo
Quan
ndo o pescoço está firm
me ele aplicaa a borda da jarra colocando um rrolete mais fino
f
e
presssionado com
m os dedos (Figura 17). Depois de aplicada
a
a bo
orda, seu Diiu pega um velho
pano, o ensopa com
c
água e coloca
c
sobre a borda, com as duas mãos
m
ele presssiona de ma
aneira
leve e girando seu corpo em torno da jar ra passando o pano para
a poder dar o acabamento em
toda a borda (Figura 18).

Figuraa 17: Seu Diu aplicando
a
a borda da jarra . Fonte: Ronaldo José (05/0
05/2017)

Os aggentes produtores da ciidade de Traacunhaém, no
n processo de tratameento da supe
erfície
utilizaam pedaço de bambu, paletas dee plástico, faca,
f
esponja e até sacco plástico. Essas
ferramentas simp
ples, e na maioria
m
das vvezes improvvisadas, dão um aspectoo liso nas peças, e
c
parra unificar ass paredes do
o utensílio e impermeabillizar as superfícies
esse alisamento contribui
peças, tanto externa
e
com
mo interna.
das p
Duran
nte o acompanhamento
o nas olariass foi percebido também
m que antes de começarrem a
confeeccionar as peças,
p
tanto os oleiros coomo os funcionários, que
e prepararam
m o barro e fazem
f
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as bo
olas para que o oleiro fa
aça a peça, oobservam naa lista de en
ncomenda quuais são as peças,
p
para que a partirr daí comece
em a aplicarr esses comp
portamentoss e as técniccas específica
as. Os
comp
portamentoss técnicos sã
ão preconce bidos pelos agentes pro
odutores po r já saberem
m que
tipo d
de peça será confecciona
ado.

Figuraa 18: Seu Diu fazendo
f
o aca
abamento da bborda. Fonte: Ronaldo José
é (28/04/20177)

Comeercialização,, uso, desca
arte e reutilizzação
Quan
nto à comerccialização dos utensílios ccerâmicos uttilitários foi constatado
c
qque esta ativvidade
movimenta uma parte da eco
onomia da ciidade de Traacunhaém e ocorre por m
meio de pequenas
lojas que, em algguns casos, são
s na próprria residênciaa. Na cidade
e de Recife, ccapital do Esstado,
d produção
o é encaminhhada, a maio
oria das peça
as são vendiddas aos lojisttas do
para onde parte da
o José. Em relação
r
ao ccomércio fora do estado de Pernam
mbuco os oleiros
o
mercado de São
o vendidas peças
p
para a Bahia, o Rio Grande do Norte, e SSergipe; pou
uco se
disseram que são
s
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Os utensílios são usualmente utilizados para cozinhar e servir comidas regionais típicas e para
o armazenamento de água. É fácil de constatar o uso de alguns utensílios como a jarra e o
filtro, por exemplo, nas residências de muitas famílias da cidade. O uso da panela de barro
para preparar feijão geralmente é observado em alguns locais que fazem comida regional, em
restaurantes das cidades vizinhas e da capital do Estado. Também é possível observar em
barracas de tapiocas o uso do fogareiro de barro.
Peças descartadas podem ser vistas nas próprias olarias, a partir da quebra na hora da queima.
Peças quebradas são deixadas na área onde fica localizado o forno, como uma espécie de
cemitério de cacos cerâmicos que são reutilizados para cobrir o forno aberto na realização de
uma nova queima. Além desse tipo de reutilização, foi constatado em Tracunhaém o uso do
filtro como um vaso para plantas.
Atividade ceramista e seu significado na memória dos produtores
Quando indagados sobre os saberes e as práticas relacionadas à produção da cerâmica
surgiram memórias relacionadas à produção familiar, na qual a divisão do trabalho tinha uma
participação feminina mais efetiva, bem diferente da situação atual de especialização das
olarias onde apenas homens exercem as atividades. Contudo, em algumas olarias ainda há um
envolvimento de membros masculinos da família na divisão de atividades.
Em uma das entrevistas realizadas, a Sra. M. E., de 89 anos, uma das três mulheres oleiras da
cidade, ainda viva, diz:
Aqui a gente mesmo sendo mulher não tinha moleza não,
mesmo estando menstruada, grávida ou em outra situação em
que a mulher estivesse sujeita, se tinha que trabalhar (...) Lá
em casa, todos os meus filhos ajudavam a produzir, um ficava
burnindo (alisando) a louça, outro catava o barro e o terceiro
fazia outra atividade, assim como o meu marido que também
ajudava (Entrevista realizada em 11/05/17.)

Observou‐se nas entrevistas realizadas que o ato de produzir os utensílios, o saber fazer, traz
uma forte lembrança de tempos pretéritos que hoje não conseguem mais ter por vários
fatores, como a relação familiar que não se tem mais em relação ao trabalho com o barro e a
falta de interesse dos indivíduos mais jovens da família em trabalhar com cerâmica e em
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aprender a profissão de oleiro. Também aparecem nas memórias o uso diário de alguns
utensílios como as quartinhas que hoje não são mais usadas por eles.

Considerações Finais
O estudo realizado traz subsídios para a interpretação arqueológica, a partir da identificação
de padrões morfológicos na cerâmica utilitária da cidade de Tracunhaém, evidenciando, a
partir da comparação com o estudo de Rego (2013), uma continuidade morfológica em alguns
utensílios que vem desde o século XIX até os dias atuais. Um maior conhecimento destes
padrões pode criar um referencial mais consistente para interpretações quanto à procedência
e datações relativas de vestígios cerâmicos.
A constatação clara da utilização de duas técnicas de manufatura distintas, torneada e
acordelada (sobreposição), uma pós‐contato e outra pré‐contato, mas que utilizadas no
mesmo local de produção da cerâmica atual, mostram, ao lado de uma técnica tradicional,
uma modernização em alguns elementos da produção cerâmica, assim como na organização
da olaria, podem auxiliar na reflexão arqueológica sobre a existência de técnicas distintas
sendo usadas de forma contemporâneas no mesmo local de produção, e sobre a atribuição de
vestígios ao período pré‐contato a partir da técnica utilizada.
Outro aspecto importante observado se refere aos tipos de materiais adicionados à massa
argilosa, para que os agentes produtores pudessem usá‐la na manufatura dos utensílios
cerâmicos. Além dos elementos adicionados na preparação da pasta, a investigação dos
processos de fabricação da cerâmica, proporcionou também o conhecimento dos
instrumentos utilizados pelos agentes produtores para realização de algumas tarefas, como
por exemplo, cortar, alisar. Este conhecimento pode também ser incorporado à reflexão e
interpretação arqueológica.
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