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DESEJO DE FORMAS:A CERÂMICA DOS TAPAJÓ ENGENDRANDO 
PULSÕES CRIATIVAS 

 
 

Wagner Penedo Priante – IAR - Unesp 
 
 
RESUMO: Neste artigo, a partir da investigação da cerâmica do povo Tapajó, 
analisamos relações entre a artesania da cerâmica e a pulsão criativa. Ao nos 
aproximar de um objeto estético afastado das redes de circulação das artes 
contemporâneas (a cerâmica tapajônica), desvelamos camadas de interpretações 
sobre ele depositadas por finalidades arqueológicas e museológicas, lançamos 
olhares instigadores dos processos do fazer cerâmico e, numa ação de 
transcodificação pelo sensível, captamos elementos para erigir outros objetos 
estéticos. Nessa perspectiva, trazemos algumas contribuições para o debate das 
pesquisas e práticas artísticas, sobretudo no que se refere a:processos artísticos 
contemporâneos e seu intercâmbio com artes tradicionais, dinâmicas de apropriações 
e recriações, hibridismos poéticos e antropofagias. 
 
Palavras-chave: processos e procedimentos artísticos. cerâmica. cultura Tapajó.arte 
indígena. poéticas híbridas.  

 
 
ABSTRACT: In this article, based on the research of ceramic Tapajó people, we 
analyze relationships between the crafts of pottery and creative drive. As we approach 
an aesthetic object away from the networks of contemporary arts (the tapajônica 
ceramics), unveil layers of interpretations of it deposited by archaeological and 
museological purposes, we launched instigators looks of ceramic making processes 
and, in a transcoding action by sensitive, we capture elements to erect other aesthetic 
objects. With this in mind, we bring some contributions to the discussion of research 
and artistic practices, particularly with regard to: contemporary artistic processes and 
their exchanges with traditional arts, dynamic on appropriations and recreations, poetic 
hybridism and antropofagias. 
 
Key words: artistic processes and procedures. ceramics. Tapajo culture.indigenous 
art. hybrid poetics. 
 
 
 
Escavando a terra, encontro o barro 

Em inúmeros lugares no planeta, encontraram-se peças cerâmicas produzidas 

por povos antigos. O fazer cerâmico é, sem dúvida, uma das atividades 

humanas que guardam algo de revelador de toda nossa ancestralidade. 

Embora distantes geográfica e temporalmente, essas peças revelam que foram 

construídas por meio de procedimentos e técnicas bastante similares, 

permitindo-nos, inclusive, supor para os casos mais enigmáticos que os 

mecanismos de construção foram, senão os mesmos, bastante similares. As 
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distinções quanto à sua estrutura formal, no entanto, indicam que as criações 

no barro relacionam-se com aspectos culturais locais. Ainda assim, as peças 

de uso cotidiano, doméstico, apresentam variações, sobretudo em tamanho, 

quase sempre estruturadas em função da concavidade (utilitária) pretendida. 

Potes, alguidares, vasilhames, cumbucas, igaçabas, formas para conter 

guiaram as criações com o barro quando o uso era o doméstico. Na decoração 

dessas peças a preferência foram os hachurados e as colorações na parte 

externa, com poucos casos de apêndices mais elaborados. A finalidade do uso 

doméstico foi, sem dúvida, a prioridade que orientou esses ceramistas a optar 

por simplificações na estrutura e nas decorações.  

Já na criação de peças para contextos ritualísticos, o barro foi explorado em 

maiores complexidades. Podemos mencionar as estatuetas, as urnas 

funerárias, os adornos, os incensários. Outras habilidades aqui foram 

requeridas para dar conta de deixar nascerem formas mais complexas, com 

aplicação de texturas variadas, decoração pictórica de refinados geometrismos, 

adição de apêndices que faz brotarem figurações. Seres reais e imaginários, 

modelados em estilizações que priorizam aspectos que explicitam valores 

culturais do grupo, destacam essas peças das de uso cotidiano. A imaginação 

desses ceramistas muitas vezes parece ter encontrado no barro, material de 

grande plasticidade e generosidade, aceitando o trabalho de mãos de idades, 

tamanhos e habilidades diversas, o estímulo mesmo para fazer se 

expressarem conteúdos de toda ordem. Só para ficar no exemplo das 

estatuetas de deidades, a gama de posturas, de adereços, de feições é 

riquíssima. O barro revelou-se ao homem como a matéria criativa por essência, 

dando vazão à sua pulsão criativa.  

No entanto, se é verdade que o barro tem essa propriedade de se permitir 

modelado por mãos tão distintas quanto à sua habilidade, presenteando-as 

com criações tridimensionais expressivas, também é fato que, para que se 

torne cerâmica, o barro exige que se percorram certos procedimentos sem os 

quais toda peça modelada não resistiria à ação do tempo de secagem e da 

queima pelo fogo. É necessário respeitar os percursos de transformação do 
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barro até que ele se materialize em cerâmica. Ainda hoje ceramistas indígenas 

seguem à risca as etapas de secagem e queima de suas peças (além de 

outras etapas) porque sabem que a alteração desses procedimentos tende a 

fazê-los perder seu trabalho. 

Essa dialética do barro, que se presta facilmente à modelagem e que exige 

disciplina na queima, torna ainda mais fascinantes as peças cerâmicas 

arqueológicas, notadamente as de estrutura complexa. Ao me propor a 

investigar, em minhas pesquisas artísticas, as ações criativas em cerâmica, 

venho encontrando sinais de um agir humano que se expressa de modo 

bastante ritualístico por meio da materialidade do barro. E foi nessa perspectiva 

que, em minha atual pesquisa de mestrado, tomei como base as peças do 

povo Tapajó, objetivando explorar olhares sobre suas formas mirando a gênese 

de sua construção.  

 

No fundo do rio está a mais fina argila 

O grupo indígena Tapajó é considerado extinto há pelo menos dois séculos. 

Não se conhecem descendentes desse povo, ao menos que pudessem reviver 

de modo inconteste suas tradições culturais 1 . Para conhecer sua história, 

precisamos recorrer aos relatos de viajantes e exploradores da época do Brasil 

Colonial que mencionam o povo Tapajó2 , e às descobertas arqueológicas, 

iniciadas no fim do século XIX e que prosseguem até hoje.  

Sabemos que esse povo viveu na foz e ao longo do afluente da margem direita 

do Amazonas, o rio Tapajós, pelo menos desde o século X até ao XVII 

(GOMES, 1999).As interpretações mais conclusivas dos pesquisadores 

também dão conta de afirmar que esse grupo vivia em assentamentos 

densamente povoados. Faziam-se temer sobretudo pelas flechas envenenadas 

de alto poder mortífero, mas não se mostraram tão hostis assim no contato 

com os brancos. Vejamos o que sobre isso nos disse o frei Cristóbal de Acuña, 
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que participou da primeira expedição portuguesa, em l639, a estabelecer 

contatos com os Tapajó: 

São estes Tapajós, gente de brio, muito temidos pelas nações 
circunvizinhas porque usam um tipo de veneno em suas 
flechas, que apenas tirando sangue tiram, sem remédio, 
também a vida. E devido a isso os próprios portugueses 
recearam, por muito tempo, seu contato, desejando conseguir 
por bem sua amizade. Nunca conseguiram totalmente tal coisa, 
porque obrigavam, com isso, os nativos a abandonarem seu 
espaço natural e virem morar entre os índios já pacificados, 
coisa que sentem muito estes Tapajós. No entanto, em suas 
terras recebiam com grande hospitalidade aos nossos, como 
pudemos experimentá-lo alojados em uma de suas aldeias de 
mais de quinhentas famílias, onde durante todo o dia não 
cessaram de vir trocar galinhas, patos, redes, pescado, farinha, 
frutas e outras coisas, com tanta confiança, que mulheres e 
crianças não se afastavam de nós propondo que, se os 
deixássemos em suas terras, com muito prazer poderiam vir os 
portugueses a povoá-las, que os receberiam e serviriam em 
paz por toda a vida. (ACUÑA, 1891, apud REIS E SILVA, 
2011.) 

Suas moradias eram feitas de troncos de árvore, cobertas com folhas de 

palmeira e, em vários casos, são mencionadas mantas de algodão e redes de 

folhas de palmeira no seu interior (ROJAS, apud GUAPINDAIA, 1993). Foram 

muitas as falas de viajantes que destacaram o fato de os Tapajó manterem 

cativos os capturados em guerra com outras tribos (GUAPINDAIA, 1993).  

Sobre os seus ritos, destacam-se um em que costumavam beber e dançar para 

invocar seres espirituais (GUAPINDAIA, 1993; GOMES, 2002) e o tratamento 

que davam aos mortos:  

Quando morriam, eles conservavam seus corpos dentro de um 
ossuário e, quando a carne apodrecia, eles a pulverizavam e 
esse pó colocavam em uma bebida que tomavam. Faziam isto 
para seus mortos [...]. Sem isso achavam que na guerra 
tombariam.(PALMATARY, apud GUAPINDAIA, 1993, anexo I, 
p. 18.) 

E é na descrição desses ritos que encontramos uma primeira menção às peças 

cerâmicas. Segundo o padre jesuíta Felippe Bettendorf, enviado pelo padre 

Antonio Vieira (então superior da Companhia de Jesus) para fundar em 1661 

uma missão entre os Tapajó, nessas práticas ritualísticas eles usavam “potes e 
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igaçabas3 nas quais depositavam uma bebida escura” (GUAPINDAIA, 1993, p. 

11). 

Para o nosso interesse, também merece destaque a informação de Maurício 

Heriarte, ouvidor-mor do governo no século XVII. Segundo seu relato, tantos os 

Tapajó quanto os Konduri (que habitavam o rio Trombetas), produziam 

"finissimo barro, de que fazem muito e bôa louça de toda sorte, que entre os 

Portugueses he de estima, e a levam a outras províncias por contrato" 

(HERIARTE, apud GUAPINDAIA, 1993, p. 12). Outra informação preciosa 

sobre a importância do barro e da cerâmica na cultura dos Tapajó está no 

estudo realizado por Felisberto Sussuarana. Segundo esse pesquisador 

santareno, 

Originalmente, Tapajó vem de tuway, absoluto de uway, 
“fundo do rio, enseada” [...] e de oc, às vezes simplificando em 
ó, “tirar, extrair, arrancar, desenraizar, vir de”, e significava 
literalmente “os que retiravam do fundo do rio” (a argila 
finíssima com que fabricavam, [...] usando de massa, a sua 
extraordinária e delicada cerâmica) [...] (SUSSUARANA, 1991, 
destaques do autor.) 

Por esses dados já podemos notar que a cerâmica produzida pelos Tapajó 

revelava habilidades que chamaram a atenção dos que tiveram acesso a elas. 

Ao cozimento da argila segue o banquete cerâmico 

Além das tradicionais formas da cerâmica utilitária e da estatuária, comumente 

encontradas(ainda hoje) entre muitos povos indígenas brasileiros, um conjunto 

de peças de formas híbridas, de confecção altamente elaborada, revelando não 

só domínio da técnica, mas também a busca por aprimoramentos estéticos, 

despertou a atenção de viajantes e intrigou os pesquisadores. Dentre essas 

peças, destacam-se os vasos que foram catalogados e denominados primeiro 

por Frederico Barata como “vasos de cariátides” 4  e “vasos de gargalo” 5 . 

Segundo esse estudioso da cerâmica de Santarém, “os Tapajó davam a 

impressão de que fabricavam seus vasos com finalidades estéticas, como se 

ali o homem das selvas já sentisse a necessidade de cercar-se de objetos que 

lhe proporcionassem prazer aos sentidos” (BARATA, apud GOMES, 2010). 
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Legenda: Vaso de cariátides. 10,5 x 16 cm. Peça pertencente à coleção do Museu de 
Arqueologia e Etnologia da USP. 

 
 

 
Legenda: Vaso de gargalo. 18,5 x 28 x 20 cm. Peça pertencente à coleção do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da USP. 
 

De pronto é preciso atentar para o fato de os objetos confeccionados pelos 

indígenas sempre estarem inseridos no conjunto de ações culturais em que a 
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força dos mitos perpassa todas as esferas. A funcionalidade dos objetos 

extrapola, assim, a sua utilidade pragmática, atrelando-se a contextos 

ritualísticos e revelando em sua plasticidade valores da natureza mítica que 

pauta o viver indígena. Como nos afirma Schaan, 

Nas comunidades indígenas, a arte se expressa 
invariavelmente em objetos que possuem utilidade […] Não 
existe o objeto artístico sem função social. O artesão decora 
plasticamente objetos que possuirão utilidade para o grupo e a 
decoração ocorre em função dessa utilização. Essa relação 
entre arte e função se dá logicamente num contexto cultural em 
que não há também separação entre indivíduo e grupo social, 
entre lazer e trabalho, entre direitos e obrigações e, 
principalmente, onde não existe a propriedade privada. A 
estética do artista é a estética do grupo. Os padrões estéticos 
do grupo, que se perpetuam pelas tradições, devem ser 
preservados e difundidos, uma vez que comunicam sobre a 
cosmologia e mitologia do grupo, sobre sua organização social 
e sobre seu status de grupo social diferenciado em relação ao 
universo das outras comunidades e seres da natureza. […] As 
formas dos utensílios e sua decoração estão intimamente 
ligados aos contextos sociais em que esses objetos foram 
produzidos e utilizados. (SCHAAN, 1996, p. 7-8.) 

Os vasos de cariátides receberam essa denominação por Barata em razão das 

três pequenas figuras humanas que sustentam a vasilha sobre suas cabeças, 

lembrando as cariátides gregas. Têm desde então sido também analisados 

como uma estrutura tríptica, cujas partes foram modeladas em separado e 

posteriormente unidas. De uso em cerimônias ritualísticas, sua elaborada 

configuração e decoração simbólicas mostram-nos sofisticado pensamento 

compositivo no intuito de agrupar, num mesmo objeto, tanto aspectos da 

mitologia do grupo, como específicos modos de uso e estímulos de apreciação. 

Para a construção delas, percebe-se que foi necessário concatenar momentos 

de modelagem da base, do bojo (parte central), da parte superior e dos 

apêndices. Os procedimentos que o barro impõe na sua artesania nos 

permitem afirmar que essas partes foram construídas em separado, sendo 

unidas em momentos específicos. Apresento uma possibilidade para as 

sequência dos procedimentos, sem a pretensão de afirmar que somente assim 

as peças poderiam ser erguidas. 
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Pelo seu papel na estrutura, penso que a vasilha da parte superior deve ter 

sido o início. É a partir dela que se estabelecem os limites do possível para a 

peça final, visto que é ela que determina o tamanho e a dimensão tanto das 

figuras femininas, que irão ancorá-la, quanto dos apêndices de figuras 

zoomorfas (urubus-reis).  

A forma dessa vasilha filia-se às formas milenares das peças de uso 

doméstico, cujo paradigma consagrado é o pote. Somente depois de ter sua 

base configurada seria possível saber quais deveriam ser as dimensões das 

figuras antropomorfas femininas e da base em forma de carretel; mas é 

provável que toda a vasilha tenha sido modelada antes de se prosseguir com 

as demais partes. 

O formato de carretel da base da peça final determina que ela seja feita em 

dois momentos, dado que se trata de duas formas anelares, quase sempre de 

mesma dimensão, unidas pelas bordas de menor diâmetro. Agora sim será 

possível montar a estrutura da peça enquanto o barro ainda guarda a umidade 

que permite as “costuras” das partes já feitas. Finalmente os apêndices 

zoomorfos poderão ser modelados e aplicados. A peça pode então descansar 

um pouco, enquanto aguarda os acabamentos finais e as decorações de 

hachurados e de pigmentos. 

Nessa descrição de um possível (e, reforço, não único) ordenamento na 

construção do vaso de cariátides, considero a feitura de apenas uma peça. Não 

se considerou aqui a possibilidade de se construírem mais de uma peça de 

uma vez, ou mesmo de se modelarem outros tipos de peça. Essas 

circunstâncias não serão contempladas nesta análise em função dos objetivos 

pretendidos nesse artigo. O que quero destacar aqui é um possível conjunto de 

procedimentos que seguem uma ordenação regulada pelas características 

estruturais da peça final e pelas particularidades do material com que se 

trabalha. Também desejo comentar que essa ordenação dos procedimentos 

sugere uma movimentação específica do artista-artesão e nos lembra que seu 

envolvimento se dá de modo bastante ritualístico. 
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Nesse sentido é que devemos buscar ainda outras interpretações que 

contribuem para referendar a complexidade dessas peças, não apenas em sua 

estrutura, mas também em sua simbologia. Segundo Gomes,  

A morfologia deste vaso também possui implicações 
simbólicas, uma vez que esta remete à estrutura do cosmos, 
orientada a partir de um eixo vertical (axismundi). Este eixo 
organiza os três principais patamares cósmicos – o mundo 
subterrâneo, o mundo dos humanos e o céu, povoado pelos 
urubus-reis ou ainda pelos urubus-reis de duas cabeças, sendo 
a analogia com estes seres sugestiva, uma vez que em 
algumas etnografias amazônicas sua função é receber as 
almas dos mortos. (GOMES, 2010, p. 219.) 

Chego agora num ponto da análise em que me distancio um pouco dos dados 

etnográficos e arqueológicos. Quero a partir daqui explorar essas preciosas 

informações por meio de olhares mais afeitos a perscrutar os caminhos que 

levaram à construção daquela materialidade específica que são os vasos de 

cariátides. Aciono um exemplo de outra natureza material para me fazer mais 

claro: sabemos que, para lascar uma pedra no intuito de torná-la afiada e 

pontiaguda visando configurá-la como instrumento cortante, um indivíduo 

realizou movimentos corporais carregados de ritmo para que a referida pedra 

se chocasse contra outra em direção e sentido precisos. Na descrição do modo 

de construção desse instrumento lítico, poderíamos realçar as habilidades 

desse indivíduo em: encontrar a pedra adequada àquilo em que deseja 

transformá-la, empregar a força necessária na ação de fazê-la chocar-se com 

outra, ter precisão nos movimentos com os braços, e outras mais que 

enfatizam o modus operandi, tornando tão precisa a descrição que ela muito se 

pareceria com um manual de como construir o objeto cortante. Mas também 

podemos visualizar esse conjunto de ações desinteressados em entender 

como se faz um objeto cortante com uma pedra, mas apreendendo uma 

coreografia de exaltação do próprio ato de cortar, de retalhar, de raspar, de 

destruir; e, num devaneio da imaginação, poderíamos intensificar tanto esses 

movimentos, que chegaríamos a entrever uma materialização do instinto 

humano, animal, de destruição. O objeto cortante ganharia outra conotação.   
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Não irei aqui proceder a igual devaneio na análise das peças cerâmicas 

tapajônicas escolhidas. Mas farei sim a exposição do que encontraram os 

meus olhares que buscaram primeiro intenções humanas materializadas 

nessas peças. Como escreve Merleau-Ponty (apud FURLAN, 2005), “é através 

do olhar que primeiro interrogamos as coisas, e devemos compreender o 

corpo, de forma geral, como um sistema voltado para a inspeção do mundo”. 

A vontade materializada  

Pautando-nos nos procedimentos do fazer cerâmico, sobretudo na dialética 

que ocorre entre resistência (do barro exigindo o respeito às etapas de sua 

transformação em cerâmica) e vontade (do indivíduo criador e sua expressão 

de subjetividade, ainda que orientada por valores grupais),vemos que, tanto 

nas repetições (muitas delas aparentes), quanto nas variações (expressa nos 

apêndices), essas peças tapajônicas guardam chaves de entendimento sobre a 

potência criativa do barro. 

A modelagem em argila exige o trabalho das mãos. Desde a coleta da terra, 

passando pelo seu preparo, amassadura e construção da peça, até chegar aos 

seus acabamentos, são as mãos que guiam o corpo. Como diz Bachelard,  

[...] a mão trabalhadora e imperiosa aprende a dinamogenia 
essencial do real ao trabalhar uma matéria que, ao mesmo 
tempo, resiste e cede como uma carne amante e rebelde. 
Acumula assim todas as ambivalências. (BACHELARD, 2002, 
p. 14.) 

Dos sentidos, é o tato que norteia o ceramista no diálogo com a matéria, 

comunicando-lhe os ritmos, as direções que a coreografia corporal deverá ter. 

Daí advém a intimidade que conecta o artista ao material, fundindo vontades de 

dupla ordem (do humano e da terra). 

Entendo que a estrutura trípticados vasos de cariátides possibilitou aos artistas 

indígenas experimentar vários movimentos de materialização de vontades 

criativas. E se estiver certo quanto à afirmação acima de que, dada as 

contingências do processo de construção da peça no barro, a vasilha da parte 

superiorfoi a primeira a ser pensada e modelada (ainda que em sua forma mais 
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rudimentar), então é possível salientar para meus propósitos de captar 

elementos para erigir novos objetos estéticos que é a parte que irá conter o 

líquido que guia o fazer das referidas peças. Recuperando a interpretação de 

Schaan da simbologia cosmológica depreendida nos vasos de cariátides, é do 

interior do céu que provêm as diretrizes da construção do que será no mundo 

dos homens. Somente então se poderá materializar o que representa o mundo 

subterrâneo. Mas a peça não estará pronta. Será necessário retornar o 

caminho, religando subterrâneo, mundo dos homens e céu. E finalmente sobre 

a peça poderão pousar os urubus-rei, aves que o imaginário indígena entende 

como o dono do fogo e o mestre dos ventos. 

 
Legenda: Fragmento (parte superior) de vaso de cariátide. 9 x 18,5 x 8,5 cm. Nos apêndices 
zoomorfos identificam-se figuras de urubus-reis. Dois deles tem as asas fechadas e dois com 

as asas fechadas. Peça pertencente à coleção do Museu de Arqueologia e Etnografia da USP. 
 

Mas não nos apressemos em considerar que essa é uma leitura do que deve a 

peça nos transmitir a todos. Não busco aqui uma defesa do que se desejou 

comunicar com a peça, nem mesmo levantar hipóteses sobre quais teriam sido 

necessariamente as intenções do artista-artesão. Relembro que aquilo a que 

me propus nesse artigo, e em minha pesquisa de mestrado, é me deixar captar 

pelo sensível, que guia as criações artísticas, para devanear um passado que 

se foi no tempo dos homens e me aproximar de pulsões criativas para 

trabalhos vindouros. O que disse acima sobre a ordem de ações na construção 

da peça modelada apoia-se em conhecimentos sobre a técnica do fazer 
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cerâmico, que não aprisiona as apreciações posteriores à finalização da obra. 

O que procurei transmitir foi uma intuição que não necessariamente se 

racionalizou naquele ceramista que construiu a peça. Fui aqui estimulado pela 

imaginação material, tal como me parece sugerir Bachelard: 

[...] a imaginação material está, a bem dizer, sempre em ato. 
Não se pode satisfazer com a obra realizada. A imaginação 
das formas repousa em seu fim. Uma vez realizada, a forma se 
enriquece de valores tão objetivos, tão socialmente 
intercambiáveis, que o drama da valorização se distende. Pelo 
contrário, o sonho de modelagem é um sonho que conserva as 
suas possibilidades. Esse sonho serve de base para o trabalho 
do escultor. (BACHELARD, 2008, p. 81.) 

A matéria sobre a qual se debruça um artista é determinante ao seu trabalho. 

São inúmeros os depoimentos de criadores relatando a importância de ter 

domínio, intimidade com a matéria com a qual realiza suas obras. Penso que 

não seria diferente com os ceramistas indígenas. O barro lhes é mais que um 

material expressivo, é um meio de exteriorização de pulsões criativas que se 

encontram ligadas a toda a sua história pessoal e aos valores de seu grupo 

social. Mais uma vez recorro ao filósofo do devaneio para sintetizar essa ideia 

com a melhor metáfora: “a terra é uma carne e que responde músculo por 

músculo ao ser humano que associa a natureza à sua própria vida” 

(BACHELARD, 2008, p. 105).  

É nesse sentido que entendo a figurativização feminina que aparece nas peças 

de cariátides como comentários ao mundo do qual faziam parte os ceramistas. 

Segundo os pesquisadores, nessas figuras antropomorfas, os membros 

superiores, quando representados, indicam movimento: cobrindo os olhos ou a 

boca com uma ou ambas as mãos. Sabendo por comparações etnológicas que, 

nas tribos indígenas amazônicas, cabe às mulheres o labor com o barro, e 

lembrando que em muitos ritos a elas é vedada a participação, salta-me aos 

olhos que essas figuras foram o meio encontrado para que as ceramistas 

expressassem sua condição, talvez como ironia, talvez como simples 

figurativização da realidade.  
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Legenda: Pequenas figuras antropomorfas aplicadas em vasos de cariátides. 5,2 x 4,2 X 3 cm 
/ 5,4 x 4 x 3 cm. Peças pertencentes à coleção do Museu do Estado de Pernambuco. 

 

Atentemos ainda ao fato de serem essas figuras femininas os elementos que 

seguram a vasilha principal da peça, a parte mais importante porque conteria a 

bebida ritualística, o elixir que permitia estabelecer contatos com os seres de 

outros mundos. Ademais provavelmente foram as mulheres que tiveram a 

incumbência de construir essas peças. Não se encontra aí a força de um 

símbolo cultural? 

A cultura nos transmite formas [...] Se soubéssemos 
reencontrar, apesar da cultura, um pouco de devaneio natural, 
um pouco do devaneio diante da natureza, compreenderíamos 
que o simbolismo é um poder material. Nosso devaneio 
pessoal restabeleceria com toda a naturalidade os símbolos 
atávicos, porque os símbolos atávicos são símbolos naturais. 
Uma vez mais é preciso compreender que o sonho é uma força 
da natureza. (BACHELARD, 2002, p. 141.) 

 

Considero essas associações de ideias que partem da observação dos vasos 

de cariátides um caminho possível a me conduzir até imagens que poderão ser 

materializadas em outras peças, guardando com aquelas de onde se partiu um 

vínculo da ordem do sensível. Tem sido essa a metodologia utilizada em minha 

pesquisa para estabelecer pontes entre minha produção artística, 

inevitavelmente banhada por visões contemporâneas, e a produção em 
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cerâmica dos Tapajó, expressão de um viver cultural que só se pode apreender 

à distância e em fragmentos.  

Até o presente momento, tenho usado de um caderno de registros onde anoto 

estímulos, informações imagéticas, pensamentos do acaso, todos relacionados 

aos estudos do povo Tapajó e de suas produções cerâmicas. Numa outra fase 

da pesquisa, esse material coletado será revisto para dele extrair ideias que se 

mostrem a mim como potencialidades criativas. Esse processo, experimentado 

por vários artistas, com variações de modos e suportes de registro, tem sido 

objeto de estudo de Cecília Salles, cujas reflexões me têm auxiliado a entender 

como se dão as conexões entre as coletas pelo sensível e a produção de obras 

artísticas.  

[…] a coleta sensível que o artista faz ao longo do processo, 
recolhendo aquilo que, sob algum aspecto, o atrai. São seus 
modos de se apropriar do mundo. Essa sensação é intensa, 
mas fugaz; e, mais que isso, é, muitas vezes, responsável pela 
construção de imagens geradoras de descobertas, que não se 
limitam ao campo da visualidade. (SALLES, 2006, p. 68.) 

Nesse artigo, busquei mostrar o início da proposição de minha pesquisa, 

trazendo alguns dados obtidos junto à bibliografia levantada e partilhando uma 

pequena parte das reflexões sobre eles, já me aproximando das ideias que 

provavelmente germinarão em criações artísticas. Em outro momento espero 

poder apresentar resultados mais avançados dessa pesquisa, certo de que 

terei adentrado o universo do fazer cerâmico em conexão com as produções 

cerâmicas materializadas no passado, mas que continuam a alimentar pulsões 

criativas do presente. 

 

Notas 

                                            
1Em meados da década de 1990, vários grupos da região do baixo rio Tapajós iniciaram um movimento 
de reafirmação étnica e cultural, reivindicando seu pertencimento a diferentes etnias que até então eram 
consideradas extintas, como Borary, Arapiun, Maytapu, Tapajó, Tupaiú, Tupinambá, Cara-Preta, Arara 
Vermelha. Tem ocorrido processo de reconstrução dessas identidades indígenas, retomando 
manifestações rituais, língua, pinturas corporais, assim como a construção de modos de organização 
política assentados em bases étnicas. Até o momento, contudo, os que se denominam Tapajó ainda não 
conseguiram demarcações de suas terras e não se tem notícia de que tenham recuperado as tradições 
culturais desse povo, havendo muito mais a apropriação de uma identidade cultural miscigenada.(Sobre 
esse assunto, ver: IORIS, Edviges. Fragmentos que fazem diferença: narrativas indígenas na 
reconstrução do passado e das identidades étnicas. Antropologia em primeira mão, Florianópolis, 
PPGAS-UFSC, v. 125, p.5-17, 2011.) 
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2Segundo Guapindaia, que fez extenso levantamento das informações contidas nesses relatos, há grande 
variaçãonas nominaçõesdesse grupo indígena: “Rapajosos, Trapajosos (Frei Laureano de La Cruz), 
Tapajoses (Acuña), Estrapajosos (Rojas), Tapajós (Heriarte, Daniel eFerreira Penna), Tapajocos (Spix e 
Martius), Tapayus (Hartt e BarbosaRodrigues) e Tapajó (Frederico Barata, Nimuendajú e Palmatary)” 
(GUAPINDAIA, 1993, p. 9). Mas o termo que se perpetuou foi Tapajó. 
3Segundo o Dicionário Houaiss, a etimologia dessa palavra é tupi: ïa'sawa 'talha, pote', p.ext., 'recipiente 
de grandes dimensões, urna funerária dos indígenas'; [...] do tupi ïga'saba: 'lugar onde a água cai'”. Não 
se sabe como os Tapajó denominavam essas peças. 
4  São vasos simétricos, em forma de taça, com parte superior ligada à inferior por três cariátides 
antropomorfas; nas bordas da parte superior estão afixadas outras figurações. Em geral, tinham 
capacidade volumétrica por volta de 700 mL. 
5 São vasos que apresentam um corpo central (gargalo) e abas, ou asas laterais, constituídas de animais 
(cabeças de aves ou jacarés, por exemplo), e sobre os quais estão assentados outros animais.  
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