
MAFRA, F.; NOGUEIRA, M.; OLIVEIRA, C. A Cerâmica do Sítio Arqueológico Pedra do Alexandre, Carnaúba dos Dantas (RN), Brasil: revisão analítica e 
novos resultados. 

 

FUMDHAMentos (2021), vol. XVIII, n. 2. pp. 29-52.  29 

A CERÂMICA DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO PEDRA DO ALEXANDRE, 

CARNAÚBA DOS DANTAS (RN), BRASIL: REVISÃO ANALÍTICA E NOVOS 

RESULTADOS 

ARCHAEOLOGICAL CERAMIC ANALYSIS FROM THE PEDRA DO 

ALEXANDRE ARCHEOLOGICAL SITE, CARNAÚBA DOS DANTAS (RN), 

BRAZIL: ANALYTICAL REVIEW AND NEW PERSPECTIVES. 

Fabio Mafra1 

Mônica Nogueira2 

Cláudia Oliveira3 

Resumo: O sítio Pedra do Alexandre se insere nas discussões sobre o processo de povoamento do 
continente sul-americano por grupos caçadores-coletores. A partir da revisão analítica dos vestígios 
cerâmicos identificados durante as escavações no sítio arqueológico, à luz dos conceitos de lugar 
persistente e marco paisagístico, objetivou-se a análise das relações tecno-tipológicas com outros sítios 
registrados e a discussão do surgimento da tecnologia cerâmica no sítio Pedra do Alexandre, em uma 
perspectiva de longa duração, no intuito de definir um horizonte cultural para os grupos caçadores-
coletores-ceramistas. Verifica-se que a cerâmica do sítio Pedra do Alexandre apresenta similaridades 
tecnológicas que sugerem um perfil técnico cerâmico compartilhado entre os sítios lito-cerâmicos a céu 
aberto e os sítios em abrigos rochosos na área arqueológica do Seridó - RN, Brasil. Palavras-chaves: 
Cerâmica Arqueológica; Sítio Pedra do Alexandre; Seridó Potiguar.  

Abstract: The Pedra do Alexandre archeological site inserts it at the heart of the discussions on the process 
of settlement of the South American continent by hunter-gatherer groups. From the analytical review of 
the ceramic remains identified during the excavations at the archaeological site in the light of the concepts 
of persistent place and landscape landmark, the objective was to analyze the techno-typological 
relationships with the other registered sites and discuss the emergence of ceramic technology at the 
Pedra do Alexandre site from a long-term perspective with the definition of a cultural horizon for hunter-
gatherer-ceramist groups in the archaeological area of Seridó, RN, Brazil. It is verified that the ceramics 
from the Pedra do Alexandre present technological similarities that suggest a ceramic technical profile 
shared between the open-air lithoceramic sites and the sites in rock shelters in the archaeological area of 
Seridó - RN, Brazil. Keywords: Archeological Ceramic; Pedra do Alexandre archeological site; Seridó 
Potiguar. 
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Introdução 

O sítio arqueológico Pedra do Alexandre está localizado no município de Carnaúba dos Dantas-

RN, na área arqueológica do Seridó (Figura 1). Caracteriza-se como um abrigo em rocha 

metamórfica (micaxisto), com a presença de registros rupestres pintados e gravados, 

majoritariamente vinculados à Tradição Nordeste, Subtradição Seridó (Martin, 2008).  

 
Figura 1: Mapa com a localização do sítio Pedra do Alexandre, Carnaúba dos Dantas-RN, Brasil. (Fonte: 
Solari et al., 2016). 

Em seu pacote estratigráfico, foram evidenciados enterramentos primários e secundários, com 

ou sem acompanhamento funerário, datados entre ± 9200 anos AP e 2620 anos AP (Alvim et al., 

1995-1996; Alvim et al., 1990; Martin, 2008, 1996, 1994, 1995-1996; Santos Jr., 2013; Solari et 

al., 2016) (Figura 2). As últimas campanhas arqueológicas realizadas (2010-2011), no entanto, 

permitiram o recuo desta cronoestratigrafia para ± 11000 anos AP (mediante calibração do C-

14) (Mafra, 2020). Este fator permite o reconhecimento, do sítio em questão, como um “lugar 
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persistente”4, apesar de sua classificação tipológica como sítio-cemitério, na bibliografia 

especializada. 

 
Figura 2: Vista geral do abrigo. Sítio Pedra do Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN, Brasil. Fonte: Lucas E. 
S. de Medeiros, 2020, 

Entre os anos de 1990 e 2011, foram realizadas dezessete (17) campanhas arqueológicas, que 

permitiram a exumação de vinte e quatro (24) deposições funerárias com número mínimo de 

quarenta e oito indivíduos (NMI = 48)5, distribuídas em três (03) níveis de ocupação, com a 

presença de estruturas de combustão, remanescentes floro-faunísticos, material lítico lascado 

e polido e material cerâmico (Figura 3).  

Este conjunto de estruturas e vestígios arqueológicos favoreceu sua utilização como parâmetro 

para classificação crono-cultural e a proposição de rotas de povoamento utilizadas pelos grupos 

autores dos registros rupestres, catalogados na área arqueológica do Seridó (Martin, 2008, 

1994, 1995-1996; Mutzenberg, 2007; Solari et al., 2016). 

 

 

4 Persistent Place: lugares com qualidades que (a) favorecem a função funerária, (b) estimulam a reocupação por longos intervalos 
temporais e (c) se destacam na paisagem como pontos notáveis (landmarks: referências paisagísticas) (Littleton & Allen, 2007). 

5 Dados atualizados, após segunda revisão da reserva técnica do Labifor-UFPE. Para detalhamento das análises ver Silva, S. & Solari, 
A. 2020. 
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Figura 3: Planta-baixa de representação da distribuição espacial dos enterramentos do sítio arqueológico 
Pedra do Alexandre, Carnaúba dos Dantas-RN, Brasil. (Fonte: Solari et al., 2016). 

As análises antropométricas, forenses e tafonômicas em desenvolvimento no acervo 

arqueológico do sítio Pedra do Alexandre, permitiram identificar um número mínimo de 

indivíduos (NMI) de vinte e cinco (25) indivíduos subadultos, entre perinatos, crianças e jovens. 

Estes enterramentos infantis (NMI = 25), como característica própria para o sítio em questão, 

receberam o mesmo tratamento dispensado para os indivíduos adultos (NMI = 23): tanto quanto 

aos tipos de inumação realizados, enterramentos primários ou em contexto de secundarização, 

como quanto aos espaços de sepultamento utilizados (Solari et al., 2016).  

Apesar da impossibilidade de definição de um perfil funerário para o sítio Pedra do Alexandre, 

o alto número de enterramentos de subadultos, no mesmo espaço e em contexto de 

secundarização, é bastante significativo para um assentamento com função funerária, 

relacionado a grupos caçadores-coletores pré-históricos. Principalmente, por não se inserir nos 

parâmetros previstos na Arqueologia das Práticas Mortuárias, que relaciona status e persona 

social ao grau de energia dispensado em uma população funerária (Binford, 1971; Saxe, 1970; 

Strauss, 2010). 

A identificação de sítios lito-cerâmicos a céu aberto no vale do rio da Cobra – Carnaúba dos 

Dantas e Parelhas-RN (Mafra et al., 2015, 2016), com cronologias definidas entre ± 4000 anos 

AP e ± 900 anos AP, tem ampliado as classificações crono-culturais na região (Nogueira, 2017). 

A relação espacial verificada, entre o sítio Pedra do Alexandre, outros sítios com registros 

rupestres e os sítios a céu aberto têm permitido a definição de funcionalidades, para tais espaços 

selecionados por grupos caçador-coletores-ceramistas (Borges, 2010; Nogueira, 2017; Nogueira 
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e Mafra, 2018). Ademais, a recorrência verificada nas indústrias tecnológicas, lítica e cerâmica, 

tem sugerido a identificação de um horizonte cultural comum, para ambos os contextos 

espaciais: os sítios abrigados e os sítios lito-cerâmicos (Almeida, 2014; Nogueira, 2017). 

O registro de fragmentos cerâmicos em deposição estratigráfica e associação direta com 

estruturas de combustão datadas, no sítio abrigado Furna do Umbuzeiro ± 2700 anos AP 

(Laboratório de Geocronologia do Instituto de Química Física Rocasolano (CSIC) (Boges, 2010) e 

no sítio lito-cerâmico Joazeiro III6  (Parelhas-RN)  ± 2800 anos AP (Beta Analitic) proporcionou o 

recuo de mil anos nas datas estabelecidas para a introdução da tecnologia cerâmica, na área 

arqueológica do Seridó (Nogueira, 2017). A cronologia anterior foi determinada mediante 

datação relativa de fragmentos cerâmicos, não associados a estruturas funerárias, coletados no 

sítio Pedra do Chinelo e com idade estimada em ± 1991 anos AP (CSIC) (Vidal, 2002; Fontes, 

2003). Esta situação direcionou as pesquisas atuais para a solução de problemas como o advento 

da tecnologia cerâmica na região7. Ou seja, permitiu a delimitação de um problema científico, 

que urge solução para viabilizar a reconstituição dos processos de mudança cultural nesse 

horizonte caçador-coletor: a adoção e o uso da tecnologia cerâmica se deram mediante (a) a 

difusão de traços culturais ou através de um (b) desenvolvimento autóctone? 

O aparecimento repentino na estratigrafia dos sítios em que este vestígio foi datado – Pedra do 

Alexandre, Furna do Umbuzeiro e Joazeiro III – reforça a hipótese que sugere processos de 

difusão de traços culturais, através de rotas de transmissão desconhecidas. No entanto, advoga-

se aqui a fragilidade dos dados, para a formulação desta resposta. O enfoque analítico nas 

práticas mortuárias e nas rotas de dispersão das tradições rupestres identificadas na região 

(Martin, 2008), não privilegiou uma abordagem que enfatizasse os modos de subsistência e os 

processos de mudança cultural. 

 

6 Inicialmente o sítio arqueológico Joazeiro III foi chamado de Meggers III. Contudo, com o andamento das pesquisas observou-se 
que tal denominação não condizia com a realidade da comunidade no qual os sítios se encontram assentados, e a denominação em 
inglês, dificultava o diálogo entre pesquisadores e comunidade. Dessa maneira, decidiu-se por alterar a denominação dos sítios 
arqueológicos até então registrados como Meggers para Joazeiro, nome da comunidade onde estão localizados, em consonância 
com a Portaria do IPHAN nº 241 de 1998. Assim, as publicações iniciais ainda se encontram com a terminologia antiga. 

7 Segundo Brochado (1984), o desenvolvimento de tradições ceramistas regionais, em grupos caçador-coletores sul-americanos se 
deu através da dispersão da Tradição Mina, desenvolvida em sambaquis fluviais, na foz do rio Amazonas. Entretanto, esta é uma 
suposição ainda não testada de forma sistemática, mediante a identificação de rotas de transmissão desta inovação tecnológica. 
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Dessa maneira, sugere-se que, através da realização de uma síntese dos dados disponíveis, a 

partir da definição de perfis técnicos, delimitações crono-culturais, análises comparativas do 

registro arqueológico de níveis de ocupação datados, é possível estabelecer subsídios que 

permitam a solução deste problema. Ou seja, uma análise sistemática que cruze os dados de 

contextos funerários e não funerários no sítio Pedra do Alexandre e os relacione com os dados 

provenientes dos sítios a céu aberto recentemente identificados, fornecerá uma base 

sistemática para a verificação do processo do aparecimento da tecnologia cerâmica, na área 

arqueológica do Seridó.  

Por estar inserida em uma linha de pesquisa mais ampla, esta abordagem estabeleceu etapas 

analíticas, atualmente em desenvolvimento (Mafra, 2020). Neste artigo serão apresentados os 

resultados da revisão analítica realizada no material cerâmico do assentamento, com a 

integração dos novos dados provenientes das campanhas mais recentes realizadas, buscando 

elucidar problemas de envergadura regional, como: (a) o processo de adoção da tecnologia 

cerâmica e (b) as reorganizações socioculturais decorrentes desta inovação tecnológica. 

A Tecnologia Cerâmica 

Coletou-se um conjunto de vinte e seis (n = 26) fragmentos cerâmicos, distribuídos nos setores 

V, IX, XI, XVII, XIX, XXVIII, XXXIII e XXXIV (Figura 3). Com reduzida representatividade no registro 

arqueológico do abrigo, a maior densidade desses fragmentos foi registrada no setor XVII 

(Tabela 1). Verificou-se que 80% destes fragmentos estavam localizados no estrato 1 (Tabela 2), 

entre o nível superficial e o nível 8. Enquanto, 12% dos fragmentos foram registrados nos 

primeiros níveis do estrato 2, no qual se registraram algumas das datas mais antigas do sítio. 

Apenas 4% dos fragmentos coletados, foi registrado em superfície e outros 4%, entre blocos 

caídos, que afloravam a nível superficial (Gráfico 1). 

Entretanto, no processo de reconstituição das vasilhas, verificou-se que, os fragmentos 

coletados no estrato 2, conectavam-se com fragmentos coletados no estrato 1. Este fato, 

associado ao reduzido número de fragmentos registrados nessa segunda camada, permitiu 

reconhecer tal situação estratigráfica como resultado de um processo de percolação; além de 

localizar objetivamente, o material cerâmico do sítio, como proveniente do estrato 1. No que 

diz respeito às suas dimensões, o universo de análise dos fragmentos varia entre 1,5 e 7,8 cm, 

com a espessura entre 0,5 e 1,2 cm. 
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Tabela 1: Tabela de quantificação e distribuição do material cerâmico entre os setores escavados. Sítio 
arqueológico Pedra do Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN, Brasil. 

Setor Quadrante Estrato Quantidade 

Corte E-S D'-s  1 1 
Entre blocos   1 
IX B 2 3 

C 1 2 
V A 1 1 
XI D 1 1 
XIX -  1 
XVII B 1 9 
XXVIII - 1 1 

B  1 
XXXIII D 1 3 
XXXIV - 1 1 

C 1 1 
 

Tabela 2: Tabela de distribuição do material cerâmico por sua situação estratigráfica, nos setores 
escavados. Sítio arqueológico Pedra do Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN, Brasil. 

Setor Estrato Nível Quantidade 
Corte E-S D'-s 1 2 1 
Entre blocos - Superficial 1 

IX 
1 1 2 
2 3 1 
2 4 2 

V 1 1 1 
XI 1 2 1 
XIX - 5 1 
XVII 1 2 9 

XXVIII 
- 5 1 
1 4 1 
1 8 3 

XXXIV 1 6 2 

Como estimativa cronológica para estes vestígios cerâmicos, foram utilizadas as três (3) 

datações radio carbônicas (C-14) definidas para o sepultamento 9 (2890±25 anos AP - CSIC-966; 

2860±25 anos AP - CSIC-945; 2750±40 anos AP - CSIC-1053) e a datação radio carbônica 

estabelecida para o sepultamento 7 (2620±60 anos AP - CSIC-1061). Isto permitiu determinar 

um intervalo cronológico de 2890±25 anos AP a 2620±60 anos AP, para o aparecimento da 

tecnologia cerâmica neste assentamento; o que coincidiu com as datas verificadas nos sítios lito-

cerâmicos a céu aberto Joazeiro III e Baixo do Umbuzeiro III, da área arqueológica do Seridó – ± 
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2800 anos AP e ± 2700 anos AP (Nogueira, 2017) – e no material cerâmico do sítio Furna do 

Umbuzeiro – ± 2600 anos AP (Borges, 2010). 

Gráfico 1: Distribuição do material cerâmico nos estratos geológicos. Sítio arqueológico Pedra do 
Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN, Brasil. 

 

Este conjunto vestigial já havia sido alvo de análises tecno-tipológicas anteriores (Fontes, 2003). 

Contudo, a abordagem metodológica utilizada dificultou a aplicação de uma análise comparativa 

entre os perfis técnicos definidos em outros assentamentos da região. Por este motivo, optou-

se pela revisão dos dados, com a adição dos novos fragmentos coletados nas últimas 

campanhas, além da definição de um perfil técnico cerâmico. 

Metodologia 

Os atributos considerados na definição do perfil técnico deste conjunto cerâmico (n = 26 

fragmentos) foram: (a) tipos de pasta, (b) técnicas de manufatura, (c) tipos de queima, (d) tipos 

de tratamento de superfície, (e) aspectos morfológicos – bordas, bojo e base –, e (f) dimensões 

e formas do vasilhame (Shepard, 1963; Rye, 1981; La Salvia e Brochado, 1989; Alves, 1991). 

Dessa maneira, foi possível identificar dois tipos de pasta: 

• Tipo 1: composta por areia grossa com grãos de quartzo e feldspato variando entre 0,9 
e 2 mm; 

• Tipo 2: composta por areia fina com grãos menores que 0,2 a 0,5 mm (Gráfico 2). 

Entre os dois tipos de pasta, percebeu-se uma distribuição homogênea dos tipos de queima 

completa e incompleta, nos fragmentos analisados. Entretanto, verificou-se relativa 

80%

12%
4%

4%

Estrato 1 Estrato 2 Superficie Entre Blocos
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predominância da queima incompleta nos fragmentos da pasta Tipo 1; enquanto a queima 

completa predominou nos fragmentos de pasta Tipo 2 (Tabela 3). 

Gráfico 2: Frequência do Tipo de pasta: areia grossa, Tipo 1; areia fina, Tipo 2. Sítio arqueológico Pedra do 
Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN, Brasil. 

 
Tabela 3: Tabela com a relação entre tipos de pasta e tipos de queima. Sítio arqueológico Pedra do 
Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN, Brasil. 

Tipo de Queima Pasta Quantidade 
Completa Areia Fina 8 
Completa Areia Grossa 5 
Incompleta Areia Fina 1 
Incompleta Areia Grossa 12 

Como técnicas de tratamento de superfície, constatou-se: o alisado (52%) e o polimento 

associado a pintura (33%). Verificou-se também, a pintura em vermelho (15%), aplicada sobre a 

superfície externa, interna ou em ambas (Figura 4). Quanto à reconstituição das formas, 

verificou-se que os fragmentos polidos e pintados correspondiam à base de uma das vasilhas 

reconstituídas. Ou seja, neste sítio, apenas uma vasilha apresentou a associação entre o 

polimento e a pintura (Gráfico 3). 

Foi possível a reconstituição hipotética das formas de três (3) vasilhas, de tamanho pequeno (< 

1l) e médio (entre 1l e 4l). Os tipos de borda identificados foram: bordas diretas e introvertidas. 

Os bojos verificados apresentaram contorno simples e as bases, o tipo côncavo e semiplano. O 

diâmetro das vasilhas variou entre 12cm e 28cm (Figuras 5, 6, 7 e 8). A cor dos fragmentos 

(Münsell, 1975) transitou entre o castanho, o marrom (10YR3/0, 10YR3/2; 10YR6/3, 10YR7/3; 

10YR7/4) e o amarelo claro (5YR4/3). 

 

35%

65%

Areia Fina Areia Grossa
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Figura 4: Vasilhame reconstituído. A) Fragmento de base; polimento e pintura em vermelho; superfície 
externa. B) Fragmento de base, polido, superfície interna, queima incompleta. Sítio arqueológico Pedra 
do Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN, Brasil. Foto: Cláudia Oliveira, 2020. 

Gráfico 3: Distribuição das técnicas de tratamento de superfície. Sítio arqueológico Pedra do Alexandre, 
Carnaúba dos Dantas, RN, Brasil. 

 

52%

33% 15%

Técnicas de Tratamento de 
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Figura 5: Tipo cerâmico com pasta grossa, paredes mais espessas, alisadas, e maiores dimensões. A) 
Fragmento de bojo reconstituído, superfície externa; B) Fragmento de bojo reconstituído, superfície 
interna. Sítio arqueológico Pedra do Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN, Brasil. Foto: Cláudia Oliveira, 
2020. 

 
Figura 6: Vasilha cerâmica reconstituída. Tipo cerâmico com pasta grossa, paredes mais espessas, alisadas, 
e maiores dimensões. A) Conexão de fragmentos coletados no Setor XXXIV, Quadrícula C, Estrato 1, Nível 
6 e 8; B) reconstituição hipotética: Forma 1. Sítio arqueológico Pedra do Alexandre, Carnaúba dos Dantas, 
RN, Brasil. Elaboração: Cláudia Oliveira, 2020. 
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Figura 7: Tipo cerâmico com pasta fina, modelado, de dimensões menores, paredes mais delgadas, polidas 
e a pintadas em vermelho. A) Superfície interna do fragmento; B) superfície externa do fragmento; C) 
Reconstituição hipotética: Forma 2. Sítio arqueológico Pedra do Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN, 
Brasil. Elaboração: Cláudia Oliveira, 2020. 

 
Figura 8: Tipo cerâmico com pasta fina, modelado, de dimensões menores, paredes mais delgadas, polidas 
e a pintadas em vermelho. A) Superfície interna do fragmento; B) superfície externa do fragmento; C) 
Reconstituição hipotética: Forma 3. Sítio arqueológico Pedra do Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN, 
Brasil. Elaboração: Cláudia Oliveira, 2020. 
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Pelas características técnicas verificadas neste conjunto cerâmico, propôs-se como a hipótese 

interpretativa, a presença de dois (2) perfis técnicos, no caso, configurados pelas escolhas 

técnicas de dois (2) ceramistas distintos. Um que teria elaborado uma cerâmica mais grosseira, 

acordelada, com superfícies alisadas e sem preocupações com o acabamento, além da maior 

dimensão e paredes mais espessas (Figura 5 e Figura 6).  

Outro, preferiu produzir vasilhas modeladas, com dimensões menores e paredes mais delgadas, 

com tratamentos de superfície como o polimento e a pintura (Figura 4). Caso este conjunto 

cerâmico, no que diz respeito a sua ocorrência na região, estivesse restrito apenas ao sítio em 

análise, esta poderia ser uma hipótese válida e plausível.  

Contudo, como estas características tipológicas foram verificadas em outros assentamentos 

espacialmente relacionados, considera-se que essas diferenças tecno-formais estejam 

integradas à função e ao uso do vasilhame em questão (Nogueira, 2017). 

A Adoção da Tecnologia Cerâmica no Seridó 

Quando se observa os resultados desta análise, à luz dos dados obtidos em assentamentos a céu 

aberto recentemente estudados, é possível perceber similaridades que permitem estabelecer 

relações de identidade entre os conjuntos cerâmicos identificados na área arqueológica do 

Seridó. Além do Pedra do Alexandre, a tecnologia cerâmica foi registrada em vários contextos, 

no decorrer dos últimos dez anos de pesquisa (Borges, 2010; Nogueira, 2017; Nogueira e Mafra, 

2018).  

Estes sítios, caracterizados como ocupações lito-cerâmicas a céu aberto, têm sido interpretados 

como acampamentos temporários – sítios habitacionais – que podem estar culturalmente 

relacionados àqueles onde se desenvolveram práticas pictóricas e funerárias, as quais 

predominam nos enclaves pré-históricos da região. Dentre eles, podemos citar os sítios 

arqueológicos: Baixa do Umbuzeiro, Baixa do Umbuzeiro II, Alto dos Marcolinos, Pereira I, 

Joazeiro I e Joazeiro III. Para estes, foi possível estabelecer perfis técnicos cerâmicos, que 

sugerem um horizonte cultural comum (Nogueira, 2017; Nogueira e Mafra, 2018), que 

compartilham escolhas técnicas com o vasilhame cerâmico do Pedra do Alexandre. 

No que concerne aos dados cronológicos, estes assentamentos foram datados, a partir de 

fragmentos cerâmicos coletados em estratigrafia e associados a estruturas de combustão, em 
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2840±30 anos AP (Cal AP 3000 a 2850/ Beta-330557) e 1300±30 anos AP (Cal AP 1290 a 1180/ 

Beta-330556) (Nogueira, 2017). Outro sítio arqueológico, neste caso em abrigo rochoso, o qual 

também permitiu a definição cronológica de vestígios cerâmicos, foi o Furna do Umbuzeiro. 

Neste, uma estrutura de combustão datada em 2666 ± 30 anos AP (Cal AP 2800 – 2700 (90,1%) 

/ CSIC-2098), apresentou um (1) fragmento cerâmico depositado sobre suas cinzas (Borges, 

2010). Tais datas permitiram verificar, que a cronologia relativa aqui proposta para o material 

cerâmico do Pedra do Alexandre, não se distancia daquelas definidas para situações 

estratigráficas mais bem controladas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a introdução da 

tecnologia cerâmica, na área arqueológica do Seridó, deu-se há pelo menos, ± 3000 anos AP. 

No perfil técnico cerâmico dos sítios a céu aberto foi identificada a presença de três (3) tipos de 

pasta: (a) Pasta 1, com textura fina e antiplástico de grãos de quartzo e feldspato menores que 

3mm; (b) Pasta 2, caracterizada pela presença de grãos de areia (quartzos e feldspatos, menores 

de 3mm e maiores de 3 cm; e a (c) Pasta 3, com textura grossa e a presença de grãos de areia 

(quartzo e feldspato) de dimensões maiores (> 3cm). Na análise comparativa entre os sítios, 

observou-se a predominância dos tipos 1 e 2, com textura mais macia em comparação ao Tipo 

3. Isto indicou que as diferenças verificadas, no que diz respeito ao uso de aditivos, podem estar 

mais relacionadas ao uso e as dimensões das vasilhas, do que possíveis diferenças culturais ou 

escolhas técnicas distintas. A técnica de manufatura verificada foi o acordelamento, mas alguns 

fragmentos sugeriram outras técnicas, como o modelado. Os tratamentos de superfície 

identificados foram: o alisado, o polido e o engobado; com maior predominância do primeiro 

tipo, seguido do engobo em vermelho. A queima incompleta predominou no maior número de 

fragmentos (Nogueira, 2017). 

Quanto a classificação morfológica, identificou-se a presença de bordas diretas e introvertidas, 

com lábios arredondados, apontados e planos. Os bojos apresentaram contorno simples e as 

bases côncavo-convexas e plano-convexas. Os tipos de forma, reconstituídas a partir quatorze 

(14) objetos cerâmicos foram contabilizados em três (3): (a) Forma 1, com vasilhas cônicas, de 

contorno simples e bocas ampliadas; (b) Forma 2, com vasilhas ovais, de contorno simples, 

paredes introvertidas e bocas constritas; (c) Forma 3, com vasilhas de forma elipsóide horizontal, 

contornos simples e bocas ampliadas. No entanto, a forma predominante nesse universo de 

análise foi a elipsóide horizontal, em vasilhas abertas (Nogueira, 2017; Nogueira e Mafra, 2018). 

Quanto ao tamanho das vasilhas reconstituídas, tem-se a predominância de objetos de 

tamanhos considerados médios (entre 1l e 4l) e grande (entre 4l e 16l). 
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Nesse sentido, quando confrontados com os dados obtidos para o material cerâmico do sítio 

Pedra do Alexandre, observa-se que os sítios acima citados apresentam similaridades 

tecnológicas que sugerem um perfil técnico cerâmico compartilhado entre os sítios lito-

cerâmicos a céu aberto e os sítios em abrigos rochosos.  

As diferenças verificadas entre os conjuntos vestigiais de cada sítio, configuraram-se mais como 

variações quantitativas, que não influenciaram a classificação qualitativa e funcional do 

vasilhame. Ou seja, antes de variações culturais, estas podem estar relacionadas aos tipos de 

atividades desenvolvidas, em cada um desses assentamentos, como: preparação de alimentos, 

armazenamento de líquidos e sólidos, coleta e processamento de recursos vegetais, 

processamento de recursos faunísticos, entre outros. 

Quanto à classificação deste horizonte cultural, os dados ainda se mostram frágeis, mesmo com 

relações de identidade com a Tradição Pedra do Caboclo, subtradição Papeba, anteriormente 

sugeridas (Borges, 2010). Isto justifica-se por não ser ainda possível descartar, mediante os 

dados obtidos, a hipótese de uma origem autóctone, para este tipo de vestígio (Nogueira, 2017). 

De toda forma, a adoção de objetos cerâmicos pelas populações caçadoras-coletoras do Seridó 

potiguar, deve ter se dado por intrusão de traços culturais, a partir da dispersão tecnológica 

entre grupos étnicos diferentes, o que não significou contatos populacionais efetivos, durante 

esse processo (Brochado, 1984). 

Espaço e Produção Cerâmica no Sítio Pedra do Alexandre 

Com o desenvolvimento das pesquisas, na área arqueológica do Seridó, foi possível identificar 

sítios lito-cerâmicos a céu aberto e em abrigos rochosos não utilizados para deposições 

funerárias e atividades gráficas. As datas obtidas permitem relacionar tais assentamentos, com 

a cronoestratigrafia definida para o Pedra do Alexandre: ± 4000 anos AP a ± 900 anos AP. As 

análises laboratoriais, nos conjuntos vestigiais coletados, permitiram estabelecer relações 

tecnológicas, entre os perfis técnicos cerâmicos, tanto de sítios a céu aberto – sítios Baixa do 

Umbuzeiro I e II, Joazeiro I e III, Pereira II e Alto dos Marcolinos –; como de sítios abrigados – 

sítios Furna do Umbuzeiro, Olho d’Água das Gatas, Pedra do Chinelo e Pedra do Alexandre. Isto 

sugeriu a proposição de um horizonte cultural compartilhado, o qual não apresentou grandes 

variações espaço-temporais ou rupturas evidentes no registro arqueológico (Borges, 2010; 

Nogueira, 2017; Nogueira e Mafra 2018). 
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Um fato aqui percebido, no conjunto de estudos e análises realizados no sítio Pedra do 

Alexandre, foi o desinteresse no material cerâmico como vestígio relevante, para elucidar os 

processos culturais ocorridos nos grupos humanos que o selecionaram, como espaço para 

realização de práticas gráficas, práticas mortuárias e atividades de subsistência. Considerando o 

contexto cultural caçador-coletor e os tipos de vestígios teoricamente relacionados a estas 

populações, não é surpreendente esta imprevisão. Entretanto, somente o fato de sua existência, 

vinculada a estes grupos culturais, por si só já demonstra a relevância e a necessidade de estudos 

sobre o desenvolvimento da tecnologia cerâmica em economias caçadoras-coletoras. 

Tal situação pode ser percebida, em publicação recente sobre o sítio, que teve como enfoque 

os estudos antropométricos do considerável número de sepultamentos infantis evidenciados. 

Nesta, assume-se que: "no sítio em uma faixa extensa de tempo, que se estende a pouco mais 

de 9400 ± 35 anos AP a 2620 ± 60 anos AP, envolvendo ciclos funerários e populações que não 

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

(Solari et al., 2016:28). Esta afirmação, como visto, não condiz com a realidade do registro 

arqueológico do assentamento, dada a presença, aparentemente tímida, do material cerâmico 

em uma faixa cronológica que se estende de ± 2800 anos AP a ± 2600 anos AP. O caso de, não 

haver fragmentos cerâmicos em associação direta às práticas funerárias, ou mesmo práticas 

rupestres, não nega os impactos da introdução de uma nova tecnologia, nos mais diversos 

aspectos da vida social destes agrupamentos humanos. 

O registro e a análise de sítios a céu aberto, classificados como áreas habitacionais e 

acampamentos temporários, com relações tecnológicas de identidade com o material 

arqueológico coletado em sítios abrigados (Borges, 2010; Almeida, 2014; Nogueira, 2017), 

demonstra a introdução da tecnologia cerâmica, neste contexto caçador-coletor, em ± 3000 

anos AP (± 2700 anos AP) (Nogueira, 2017). Sua presença em tais assentamentos, com 

predominante ocorrência de atividades de subsistência, sugere uma função de uso para o 

vasilhame cerâmico registrado e, consequentemente, o valor simbólico atribuído.  

A ausência de associação entre material cerâmico, práticas mortuárias e gráficas, associada a 

baixa densidade do vestígio, reforça classificação funcional proposta, para os dois tipos de 

assentamento: (1) habitacional, temporário e vinculado a atividades de subsistência, para sítios 

a céu aberto; e (2) simbólico/ritualístico, temporário e vinculado a práticas gráficas e mortuárias, 

para os sítios em abrigo rochoso. As exceções a este padrão identificado, como é o caso do sítio 
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Furna do Umbuzeiro (Borges, 2010), permitem confrontar estas interpretações e direcionar 

novas abordagens de pesquisa. 

No que se relaciona ao problema de sua introdução, na área arqueológica do Seridó, as relações 

tipológicas entre este conjunto cerâmico e as cerâmicas amazônicas mais antigas – Tradição 

Mina, por exemplo (Brochado, 1984) – não apontam para um desenvolvimento autóctone. O 

aparecimento repentino, tanto na estratigrafia dos sítios abrigados, como no contexto 

arqueológico dos sítios a céu aberto – Joazeiro III (Nogueira, 2017), reforçam a hipótese de 

difusão de traço cultural, entre grupos caçadores-coletores. 

Contudo, esta afirmação ainda não pode ser definitivamente confirmada. O registro de níveis 

arqueológicos relacionados a um horizonte cultural caçador-coletor no sítio Jacinto I, na 

Colômbia, com a presença de fragmentos cerâmicos e fornos subterrâneos preenchidos com 

argila crua, datados entre ± 5190 anos AP e ± 5940 anos AP, indicam o uso antigo da cerâmica e 

dissociado do desenvolvimento de práticas agrícolas (Oyuela-Caycedo, 2006). Paralelamente, 

pesquisas desenvolvidas na região amazônica, têm demonstrado a possibilidade de vários 

centros autônomos, de desenvolvimento para tecnologia cerâmica (Barreto et al., 2016; Neves, 

2006), o que coloca em cheque as proposições difusionistas, que indicavam seu 

desenvolvimento em sambaquis fluviais, a partir da Tradição Mina (Brochado, 1984); ou 

hiperdifusionistas, que previam uma introdução da cerâmica Valdívia, da Polinésia para a 

América do Sul, via oceano Pacífico (Meggers, 1979). 

Como que confirmando as dúvidas sugeridas pelas evidências acima descritas, a escavação da 

quarta decapagem dos setores III e IX, durante a XVI campanha do Pedra do Alexandre, revelou 

uma lente de argila, associada a uma estrutura de combustão e alguns fragmentos ósseos que, 

na decapagem seguinte seriam relacionados ao sepultamento 24 (Figuras 9 e 10). O seu registro 

levou a interpretá-la como uma das causas para explicar a situação estratigráfica do conjunto 

ósseo. Ou seja, o índice de dispersão e fragmentação verificado no sepultamento 24, 

condicionou sua classificação como uma estrutura tafonômica composta por fragmentos ósseos 

de várias estruturas funerárias, perturbadas por ação hídrica (Silva et ali, 2013(a) e 2013 (b))8.  

 

8 Localizada nos estratos com as estimativas cronológicas mais antigas do assentamento (Mafra, 2020), a distância temporal entre 
a lâmina de argila e os fragmentos cerâmicos coletados em estratigrafia fragiliza a hipótese de um desenvolvimento local, para a 
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Figura 9: Vista geral dos setores III e IV, onde se vê lâmina de argila associada a estrutura de combustão e 
aos remanescentes ósseos humanos do Sepultamento 24. Sítio arqueológico Pedra do Alexandre, 
Carnaúba dos Dantas, RN, Brasil. Fonte: Nea/UFPE, 2010. 

 
Figura 10: Detalhe do Sepultamento 24. Sítio arqueológico Pedra do Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN, 
Brasil. Fonte: Nea/UFPE, 2010. 

 

tecnologia cerâmica. No entanto, caso seja confirmada a origem antrópica na deposição do vestígio, este é um indicativo do uso da 
argila in natura, para fins ainda não determinados, que podem ou não estar relacionados ao desenvolvimento da tecnologia 
cerâmica. 
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Ao se observar o registro fotográfico do nível arqueológico e do perfil estratigráfico revelados 

nos setores III e IX, nota-se em associação com a lente de argila mencionada e os fragmentos 

ósseos do sepultamento 24, outros vestígios que não permitem uma verificação objetiva de 

processos pós-deposicionais perturbando a matriz sedimentar.  

O primeiro a se destacar, é uma estrutura de combustão, identificada pela alteração térmica do 

sedimento e a disposição espacial dos fragmentos rochosos que a delimitavam. A lente de argila 

encontra-se depositada sobre esta estrutura de combustão, a qual não parece ter sido 

perturbada pela deposição do material exógeno (Figura 14). Outro, diz respeito a estrutura de 

combustão visível no perfil oeste do setor III, que apresentou uma espessa lente de cinzas, 

compondo sua forma e contorno (Figura 15). Um evento natural que permitisse a formação de 

uma lente de argila com essas características, não teria também alterado a disposição original 

dessas estruturas? 

  

 
Figura 14: A) Lente de argila depositada sobre estrutura de combustão. B) Detalhe: acomodação da lente 
de argila sobre fragmento lítico da estrutura de combustão. Sítio arqueológico Pedra do Alexandre, 
Carnaúba dos Dantas, RN, Brasil. Fonte: Nea/UFPE, 2010. 
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Figura 15: Lente de cinzas de estrutura de combustão evidenciada no Setor III. Sítio arqueológico Pedra 
do Alexandre, Carnaúba dos Dantas, RN, Brasil. Fonte: Nea/UFPE, 2010. 

Considerações Finais 

Infelizmente, não há nenhuma discussão ou interpretação sobre tal situação estratigráfica do 

Sítio Pedra do Alexandre, além dos relatórios de bioarqueologia e antropologia forense, que 

descrevem e interpretam as estruturas funerárias, exumadas entre 2010 e 2011. Além do 

registro fotográfico, gráfico, topográfico e fílmico, no banco de dados digital do assentamento, 

não há um relatório detalhado das intervenções arqueológicas, nem tampouco, cadernos de 

campo que permitam o resgate de detalhes mais objetivos, para a compreensão dos processos 
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pedogenéticos deste material exógeno. Por esse motivo, não pode ser descartada uma origem 

antrópica para deposição da lente de argila verificada. 

A descrição do uso de argila crua em fornos subterrâneos para a preparação de alimentos, no 

sítio Jacinto I, suscita esta dúvida. Logo, é possível que um tipo de tecnologia de cozimento 

similar poderia estar em uso no Pedra do Alexandre. Como consequência direta de sua 

aplicação, numa simples relação de causa e efeito, a hipótese do desenvolvimento autóctone da 

tecnologia cerâmica, na área arqueológica do Seridó, não pode ser descartada. A não 

identificação de indícios dos estágios iniciais de seu desenvolvimento, nos sítios já escavados, 

não significa sua inexistência. Ao mesmo tempo, a similaridade com os perfis técnicos cerâmicos 

dos sítios a céu aberto sugere que a produção cerâmica ocorreria fora dos abrigos, justificando 

a ausência verificada. Porém, estas questões só poderão ser solucionadas, com o andamento 

das pesquisas e o registro de novos assentamentos. 

As relações de identidade tecnológica verificadas entre os dados arqueológicos, os dados 

etnohistóricos e os dados linguísticos permitem a proposição de um horizonte cultural comum, 

para a área arqueológica do Seridó. Apesar do caráter propositivo para estas interpretações e 

da impossibilidade de verificação objetiva com os dados atuais, é possível estabelecer algumas 

considerações que apontam direções para pesquisas futuras. No que diz respeito ao tipo 

cultural, o estabelecimento de uma economia caçador-coletora, no Holoceno Inferior, garantiu 

a sobrevivência destas populações, até o momento dos primeiros contatos coloniais – século 

XVII – sem profundas alterações na sua organização social e modos de subsistência, mesmo com 

o advento da tecnologia cerâmica, há ± 3000 anos AP. Quanto à mobilidade espacial, a 

inexistência de dados paleobotânicos, palinológicos e antracológicos para a região, não permite 

determinar a sazonalidade das ocupações, nos assentamentos analisados, ou mesmo a 

amplitude territorial manejada por essas populações. No entanto, a recorrência temporal da 

função funerária, no sítio Pedra do Alexandre, em associação aos dados etnohistóricos 

disponíveis, permitem supor uma mobilidade logística, com o manejo de um amplo território, 

com recursos diversificados e sazonalidade anual regular. 

Da maneira similar a outras áreas arqueológicas da América do Sul, o desenvolvimento ou a 

aquisição da tecnologia cerâmica, até o momento, não pode ser vinculado a atividades de 

processamento e manejo vegetal e, muito menos, ao investimento na produção recursos 

vegetais, mediante agricultura. Da mesma forma, o registro etnohistórico descreve uma 
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economia baseada na caça, na coleta de recursos vegetais silvestres e na exploração melífera de 

abelhas nativas. Às vezes chamados de “populações do mel”, os Tarairiú produziam uma bebida 

fermentada a base de mel (Medeiros Filho, 1984; Pires, 2002; Pompa, 2003; Fernandes, 2004), 

que pode explicar a adoção da cerâmica nesta cadeia operatória, em detrimento do 

desenvolvimento de técnicas agrícolas ou de manejo vegetal. Entretanto, esta é outra 

proposição ainda não verificável, com o nível de dados disponíveis no registro arqueológico. 
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