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A TRADIÇÃO POLÍCROMA DA AMAZÔNIA
Jaqueline Belletti

RESUMEN
La Tradición Polícroma da la Amazonía
La Tradición Polícroma de la Amazonía se expande por una extensión de más de 6.600 km en distintos puntos
de la cuenca amazónica; y su cronología se extiende por más 1.000 años en el registro arqueológico. Esa
intensidad de su dispersión geográfica y cronológica, añadida a las elaboradas decoraciones de sus fragmentos,
hace de esta tradición un tema ampliamente discutido en la arqueología amazónica. Este trabajo intenta presentar
una compilación y revisión de los datos existentes sobre la Tradición Polícroma, por los cuales buscaremos
puntear algunas cuestiones sobre los modelos explicativos existentes para esa tradición.
ABSTRACT
The Amazon Polychrome Tradition
The Amazon Polychrome Tradition occurs in an area of more than 6,600Km at different points in the Amazon
basin, and the chronology last for more than 1,000 years in the archaeological register. The intensity of its
spatial and temporal dispersion, in addition to the elaborate decorations, make this tradition a widely discussed
topic within the Amazonian archaeology. This work presents a compilation and review of existing data on the
Polychrome Tradition, through which we try to punctuate some questions about existing models for this
tradition.
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Esse texto sumariza dados extensivamente apresentados na dissertação de Mestrado “Arqueologia do Lago
Tefé e a Expansão Polícroma”, recém-concluída. O objetivo aqui é apresentar uma síntese dos dados
hoje conhecidos para a Tradição Polícroma da Amazônia (TPA), bem como fazer uma breve discussão
dos modelos existentes sobre essa Tradição.
A Tradição Polícroma foi primeiramente definida por Howard (1947), cuja proposta inicial foi
refinada por Meggers e Evans (1957, 1961, 1968). Para esses autores, os elementos característicos
da TPA eram:
The diagnostic trait is a white slip and polychrome (red-and-black on white) painting.
Other relatively complex decorative techniques typically associated include excision, incision
retouched with red or white before firing, and grooving. Incision or excision on a red slipped
or white slipped surface is also characteristic, whereas in all the other horizon styles the
surface is typically unslipped. Vessel and rim forms are variable, but cambered rim and an
exteriorly thickened form with a squarish or rhomboidal cross section may be diagnostic
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Histórico e conceitos

(Meggers; Evans, 1961: 8).
Ao longo do tempo, pesquisas realizadas em diferentes pontos da Amazônia foram identificando e
classificando a cerâmicas polícromas. Dada a sua dispersão geográfica, a TPA foi classificada regionalmente
em diferentes Fases 1 (Guarita, Tefé, São Joaquim, Pirapitinga, Nofurei, Caimito, Napo, Apuaú,
Samambaia, Manauacá, Borba, Marmelos, Pupunha, Jatuarana, Capuru, entre outras). Trabalhos recentes
têm proposto a exclusão de Fases classicamente associadas à Tradição Polícroma (Marajoara, Koriabo,
Tauá) (Almeida, 2013; Cabral, 2011). Adotaremos aqui essas propostas, pois diminuem os recortes
cronológicos e geográficos já tão extensos.
Neste trabalho entendemos a Tradição Polícroma como um conjunto de características tecnológicas
que, dada a sua dispersão geográfica e cronológica, pode apresentar variações regionais. Quando
discutimos a presença e a dispersão dessa Tradição, pensamos nos diferentes mecanismos pelos quais
determinadas tecnologias são transmitidas, emuladas ou mesmo trocadas através da negociação de
bens. Dessa forma, não consideramos a Tradição Polícroma como correlato unicamente da expansão
de um grupo linguístico, mas o reflexo de diferentes e complexas interações sociais e políticas que
perduraram por mais de um milênio.
Para podermos compreender e caracterizar melhor a Tradição Polícroma em sua ampla dispersão cronológica
e geográfica realizaremos uma extensa compilação de dados existentes para a TPA (Figura 1). Para facilitar
a apresentação dos dados, sintetizaremo-los em três questões básicas: Onde? Quando? Como? As reflexões
geradas sobre esses dados serão apresentadas por meio de outra pergunta: Por quê?.

1. Napo (Meggers; Evans, 1968), Caimito (Lathrap, 1970; Weber, 1975), Zebu (Bolian, 1975), Nofurei (Herrera; Bray; McEwan, 1982), Pirapitinga, São Joaquim,
Tefé, Guarita (Hilbert, 1968), Apuaú, Samambaia, Manauacá (Simões; Lopes, 1987), Borba (Simões; Kalkman, 1987), Marmelos, Pupunha, Jatuarana (Miller,
1978, 1979, 1992), Capuru (Miller et al., 1992).

349

Cerâmicas Arqueológicas da Amazônia • AMAZÔNIA CENTRAL

Figura 1. Dispersão das Fases da TPA. Em verde, fases cuja vinculação com a TPA estão sendo discutidas. Mapa elaborado
por Jaqueline Belletti, base cartográfica Marcos Brito.

Onde? Distribuição geográfica da Tradição Polícroma
Hoje são conhecidos mais de 364 sítios arqueológicos com material relacionado à Tradição Polícroma
da Amazônia, distribuídos por mais de 6.600 km, considerando apenas as distâncias entre os sítios nos
grandes cursos. Sítios com material polícromo são evidenciados nas calhas do Napo, Ucayali, Alto Amazonas,
Solimões, Negro, Caquetá, Baixo Amazonas e seus afluentes.
A distribuição desses sítios parece esboçar algumas predominâncias regionais. Até o momento,
observamos que na área de confluência dos rios Negro e Solimões a Tradição Polícroma aparece na
ultima camada de sítios multicomponenciais, e poucos são os sítios unicomponenciais registrados
na área (Lima, 2003). Nos cursos principais dos grandes rios (Solimões, Madeira e Negro) parecem
predominar sítios unicomponenciais, enquanto que em cursos secundários (Tefé, Amanã, Uatumã,
Urariá) parece haver o predomínio de sítios multicomponenciais (Simões; Corrêa, 1987; Costa, 2012;
Belletti, 2013).
Entretanto, o Gráfico 1 deve ser observado com atenção, pois a amostragem de sítios densamente analisados
ainda é baixa e as classificações feitas em décadas anteriores podem ser revistas, como demonstraram
Almeida (2013) e Moraes (2013).
350
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Gráfico 1. Distribuição de sítios uni e multicomponenciais polícromos em diferentes calhas.

Quando? Cronologias regionais
e a longa duração da Tradição Polícroma
Hoje são conhecidas 612 datações para a Tradição Polícroma. Recentemente, quando este artigo estava
em finalização, produzimos novas datas para o lago Tefé, havia a possibilidade de que encontrássemos
datas antigas, contudo, a antiguidade das datas encontradas nos surpreendeu: uma de 440 AD e outra
450 AD. Os resultados dessas datações para a interpretação do sítio, que possui também datas de
1.000 AD, ainda estão sendo discutidos, todavia, consideramos essas datas válidas. Agora será necessário
que reflitamos sobre quais serão os impactos desses novos dados frente aos modelos vigentes para a
Tradição Polícroma.
À exceção dessas novas datações as datas mais antigas já aceitas e discutidas estão entre os século VIII e
IX, cinco dessas datas encontram-se entre os cursos médios dos rios Negro e Solimões e apenas uma
data desse período ocorre na calha do Alto Madeira. Posteriormente, a partir de 1.100 AD, percebe-se
um aumento não apenas na quantidade como também na dispersão geográfica dessas datas.

2. Sabemos que existem mais três datas produzidas por Miller et al. (1992) para a Fase Capuru e outras três produzidas por Herrera, Bray e McEvan (1992)
para a Fase Nofurei, mas infelizmente não conseguimos ter acesso a essas datações.
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Dentro do quadro geral de datas da TPA3, 10 datações são pós-coloniais, algumas alcançando o século
XVIII, ou seja, a colonização europeia não marca o imediato extermínio das pessoas e redes de relações
que produziam e permitiam a dispersão de cerâmicas polícromas. Observando as cronologias regionalmente,
o dado mais relevante é a concentração de datas no rio Madeira a partir de 1300, sendo que das 17
datas para região, 12 são posteriores a 1300 AD.
Apesar das datas serem mais frequentes e mais dispersas regionalmente a partir de 1100 AD, não podemos
falar de uma rápida expansão. A dispersão das tecnologias polícromas ocorre em um processo de longa
duração. O que percebemos são processos locais que se estendem por mais de 500 anos, quando, então,
por volta de 1000-1100 AD, a tecnologia polícroma torna-se uma presença comum nos principais cursos
da bacia Amazônica (Tabelas 1 a 7).
Tabela 1. Datas entre 400 AD e 499 AD.
CALHA
SÍTIO
Médio Solimões
Conjunto Vilas
Conjunto Vilas

DATA
440 AD + 50
450 AD + 50

REFERÊNCIA
Belletti, 2015
Belletti, 2015

Tabela 2. Datas entre 700 AD e 899 AD.
CALHA
SÍTIO
Médio Solimões
Boa esperança
Santa Fé
São Paulo
Baixo Negro
AM-MA-09
Médio Negro
AM-BL-07
Alto Madeira
Teotônio

DATA
780 AD +60
880 AD + 60
895 AD + 92
825 AD+ 90
880 AD+ 70
740 AD + 50

REFERÊNCIA
Costa, 2012
Neves, 2010
Ribeiro, 2013
Simões e Kalkmann, 1987
Simões e Kalkmann, 1987
Almeida, 2013

DATA
1030 AD + 90
1070 AD + 50
927 AD + 141
1027 AD + 78
1017 AD + 106
1037 AD + 103
1041 AD + 132
1060 AD + 70
950 AD + 50
1060 AD + 60
1080 AD + 50

REFERÊNCIA
Bolian, 1975
Belletti, 2015
Ribeiro, 2013
Ribeiro, 2013
Ribeiro, 2013
Ribeiro, 2013
Ribeiro, 2013
Lima, 2008; Tamanaha, 2012
Miller et al., 1992
Almeida, 2013
Almeida, 2013

Tabela 3. Datas entre 900 AD e 1099 AD.
CALHA
SÍTIO
Alto Amazonas
14
Médio Solimões
Conj. Vilas
São Paulo II
São Paulo II
São Paulo II
São Paulo II
São Paulo II
Baixo Negro
Açutuba
Baixo Amazonas
SIP
Alto Madeira
Ass. Calderita

3. Dessas 61 datas conseguimos dados para realizar a calibração de 38 delas. Foram calibradas as datas para os sítios Monense, Crato, Banheiro, Mondego, Itapiranema,
Teotonio, Associação Calderita, Novo Engenho Velho, São Domingos, Campelo, Borba, Traipu, Boa Esperança, Cacoal, Conj. Vilas, Tauary, Açutuba, Hatahara, Antonio
Galo, Lago do Limão, Laguinho, Monte Sinai, Nova Esperança, Santa Fé, ARA 7, ARA 15, Coari I, N-P-2 e N-P-3. Utilizamos o programa de calibração CalPal e a
curva de calibração Hulu2007.Desta forma, o leitor fica ciente de que possíveis diferenças entre as datas aqui apresentadas e encontradas em outras publicações devem
estar relacionadas à calibração dos dados. Na referida dissertação da qual este texto se origina, os dados cronológicos são mais detalhadamente documentados.
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DATA
1220 AD + 40
1230 AD + 40
1265 AD + 90
1290 AD + 60
1240 AD + 30
1120 AD + 70
1160 AD + 40
1142 AD + 100
1225 AD+ 40
1220 AD +65
1260 AD ± 50
1160 AD + 60
1240 AD + 40

REFERÊNCIA
Meggers e Evans, 1968
Meggers e Evans, 1968
Bolian, 1975
Herrera, Bray e McEvan, 1982
Costa, 2012
Hilbert, 1968
Neves, 2010
Ribeiro, 2013
Moraes, 2006
Simões e Kalkmann, 1987
Moraes, 2013

Tabela 5. Datas entre 1300 AD e 1499 AD.
CALHA
SÍTIO
Napo
N-P-3
TAM-2
Ucayali
TAM-1
Médio alto Solimões
Tauary
Médio Baixo Solimões Laguinho
Monte Sinai
Monte Sinai
Médio Negro
AM-BL-01
Alto Madeira
Monense
Crato
Itapiranema
Itapiranema
Itapiranema
Ass. Calderita
Novo Eng. Velho
S. Domingos

DATA
1480 AD + 160
1320 AD + 60
1375 AD + 105
1410 AD + 20
1330 AD + 40
1320 AD + 50
1320 AD + 50
1365 AD +60
1360 AD + 50
1330 AD + 50
1330 AD + 60
1340 AD + 40
1360 AD + 50
1330 AD + 40
1400 AD ± 50
1410 AD ± 20

REFERÊNCIA
Meggers e Evans,1968
Lathrap, 1970
Lathrap, 1970
Belletti, 2015
Castro, 2009
Neves, 2010
Neves, 2010
Simões e Kalkmann, 1987
Miller, 1979; Moraes, 2013
Miller, 1979; Moraes, 2013
Almeida, 2013
Almeida, 2013
Almeida, 2013
Almeida, 2013
Zuse, 2014
Zuse, 2014
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Tabela 4. Datas entre 1100 AD e 1299 AD.
CALHA
SÍTIO
Napo
N-P-2
N-P-2
Alto Amazonas
14
Caquetá
ARA 15
Médio Solimões
Cacoal
Coari I
N. Esperança
São Paulo II
Baixo Negro
Lago do Limão
Médio Negro
AM-BL-04
Baixo Médio Madeira
Borba
Alto Madeira
Banheiro
Mondego

Miller, 1979
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Tabela 6. Datas entre 1500 AD e 1699 AD.
CALHA
SÍTIO
Caquetá
ARA 7
Médio Solimões
Tauary
N. Esperança
Baixo Negro
Hatahara
Médio Negro
AM-MA-10
AM-MA-10
Baixo Amazonas
SIP
Alto Madeira
Campelo
S. Domingos

DATA
1540 AD +70
1550 AD +60
1670 AD
1530 AD + 70
1545 AD + 60
1560 AD + 90
1500 AD + 80
1530 AD ± 70
1530 AD ± 70

REFERÊNCIA
Herrera, Bray e McEvan, 1982
Belletti, 2015
Neves, 2010
Machado, 2005
Simões e Kalkmann, 1987
Simões e Kalkmann, 1987
Miller et al., 1992
Zuse, 2014
Zuse, 2014

Tabela 7. Datas entre 1700 AD e 1899 AD.
CALHA
SÍTIO
Baixo Negro
Ant. Galo
Baixo Madeira
Traipu

DATA
1780 AD ± 110
1710 AD ± 80

REFERÊNCIA
Moraes, 2013
Moraes, 2013

Como? Contextos arqueológicos,
variabilidade artefatual cerâmica e suas correlações
CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS

Dois fatores são importantes na caracterização dos registros arqueológicos associados à Tradição Polícroma:
componencialidade e presença de terra preta de índio (TPI).
De modo geral, observa-se uma distinção no registro arqueológico da TPA entre sítios uni e
multicomponenciais. Nos sítios multicomponenciais a camada polícroma geralmente se restringe aos
primeiros 10-30 cm e sua dispersão horizontal é mais restrita do que a das camadas dos conjuntos cerâmicos
precedentes. Em sítios unicomponenciais, a profundidade do pacote polícromo varia de aproximadamente
50 cm até 150 cm.
Esse padrão parece bem delimitado em diferentes calhas (Solimões, Negro, Napo, Médio Baixo Madeira,
entre outras), contudo, os sítios multicomponenciais polícromos do alto Madeira parecem ser diferentes.
Ainda há poucos dados disponíveis para a presença polícroma nessa área. Os dados mais conhecidos
são apresentados por Almeida (2013) e Zuse (2014), mas não encontramos entre os diferentes sítios
descritos pelos autores um padrão mais definido.
Grande parte dos sítios unicomponenciais apresentam TPI, entretanto, no Médio Solimões e Napo são
registrados também sítios polícromos sem TPI. Belletti (2015) ao relacionar dados sobre a
componencialidade, presença de TPI e variabilidade artefatual, postula que as diferenças no registro
arqueológico entre os sítios com material polícromo podem, em parte, ser explicadas por diferentes usos
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ESTRUTURAS DEFENSIVAS

Na atual formulação dos modelos sobre a Tradição Polícroma, a presença de estruturas defensivas em
alguns sítios tem sido colocada como índice de relações conflituosas entre portadores da TPA e portadores
de outras tecnologias cerâmicas, indicando um “ethos belicoso” por parte dos portadores da TPA (Moraes;
Neves, 2012).
Até o momento em apenas cinco, dos mais de 364 sítios registrados com material polícromo tais estruturas
foram identificadas. Esses sítios estão localizados dentro de um espaço bastante limitado em relação ao
todo da dispersão polícroma, na área de confluência e no Baixo Madeira, em locais os portadores da
TPA estiveram em contato com portadores das cerâmicas Paredão e Axinim. Essas estruturas não são
evidenciadas em outros locais, como médio Solimões, Ucayali ou Baixo Amazonas, onde é evienciada
uma clara relação de fluxos entre a tecnologia polícroma e as tecnologias locais. Esses intensos fluxos
onde não há estruturas defensivas registradas tendem a indicar relações não belicosas dos portadores da
TPA em outras áreas.
Sintetizando, as evidências de estruturas defensivas são muito poucas diante do contexto geral de
sítios polícromos, e estas estão bastante circunscritas geográfica e contextualmente (área de confluência
e Baixo Madeira, locais de contatos com portadores das cerâmicas Paredão e Axinim) em pontos
estratégicos, áreas de grande concentração de recursos e de controle da acessibilidade de diferentes
pontos da bacia Amazônica.
Acreditamos que essa dinâmica belicosa esteja restrita às interações políticas particulares entre os portadores
das cerâmicas Paredão e Axinim e os portadores da cerâmica polícroma, não sendo suficientes para
caracterizar um “ethos belicoso”.
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do espaço. Para esta autora, sítios unicomponenciais polícromos com grande quantidade e variedade de
artefatos e pacotes mais espessos de TPI seriam as áreas de aldeias dos produtores de cerâmicas polícromas.
Sítios unicomponenciais rasos, com baixa quantidade e variedade de artefatos e sem formação de TPI
seriam áreas de acampamentos. Os sítios multicomponenciais em que são encontrados pacotes polícromos
rasos, com baixa quantidade e variedade de artefatos, também seriam áreas de acampamento. Belletti
formulou esta proposta a partir dos dados de Tamanaha (2012) para o médio-baixo Solimões. A autora
acredita que em outros pontos da bacia amazônica ocorreram relações diferenciadas.
A principal ideia da proposta de Belletti é que a quantidade de material em um sítio não pode ser pensada
como correlato direto de tamanho de população ou duração de ocupação, como demonstram estudos
etnoarqueológicos (DeBoer; Lathrap, 1979; Gosselain, 1998; Silva, 2000).

VARIABILIDADE ARTEFATUAL DA CERÂMICA

A variabilidade artefatual da cerâmica polícroma tem sido identificada e explicada através da criação de
diferentes Fases. Entre essas está clara a existência de variabilidades dentro dos conjuntos tecnológicos
regionais, bem como de continuidades dentro do conjunto tecnológico maior.
• TÉCNICAS DE ESTRUTURAÇÃO E PRODUÇÃO DE PASTAS

Quanto às técnicas de estruturação das vasilhas, predomina na TPA o roletado, ocorrendo modelado
apenas para elementos pontuais.
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Na produção das pastas, apesar de encontrarmos em quase todas as Fases o uso de caraipé ou cauixi,
podemos observar diversidades regionais, tanto na frequência dos usos desses dois antiplásticos como
na ocorrência de outros.
A Oeste, em Fases como Caimito e Zebu, vemos um destaque no uso de antiplásticos como caco moído
e uma baixa popularidade do cauixi, muito popular nas pastas polícromas do Solimões e Negro. O carvão
aparece citado em muitas Fases, contudo, não é um dos antiplásticos mais significativos no Solimões,
área de confluência e Baixo Amazonas.
Tamanaha (2012), em sua análise da Fase Guarita no médio baixo Solimões (em uma área de cerca de
400 km), evidenciou a variabilidade no uso de antiplásticos entre os sete sítios por ele analisados. O
autor acredita que os antiplásticos não são um bom indicativo de continuidade dentro da Fase Guarita,
cujos principais elementos comuns seriam a estética dos vasos e a manutenção de morfologias (Tamanaha,
2012: 125). Entretanto, pensamos que não podemos observar a presença/ausência de antiplástico de forma
isolada, tendo em vista que esses elementos compõem pastas que se relacionam a diferentes performances
(Schiffer; Skibo, 1997; Machado, 2005, 2005-2006).
Contudo, sem análises que visem entender as performances das pastas e vasos dentro das regionalidades
e cronologias ainda pouco compreendidas da TPA não podemos utilizar a presença/ausência de antiplásticos
como parâmetro para refletirmos sobre as continuidades da Tradição Polícroma.
A variabilidade nos usos de antiplásticos dentro da TPA nos leva a refletir quanto à lacuna do
conhecimento sobre as performances dos materiais cerâmicos dessa tradição. Sabemos quais materiais
estão sendo utilizados, mas não sabemos por que os portadores da TPA selecionaram tais materiais e
quais os significados dessa seleção.
• TÉCNICAS E MOTIVOS DECORATIVOS

Quanto aos elementos decorativos da TPA, ainda conhecemos melhor as técnicas que os motivos. A
presença da pintura preta e vermelha sobre o engobo branco e o acanalado são as técnicas mais destacadas
como índices de reconhecibilidade da cerâmica polícroma, mas ambas as técnicas variam regionalmente.
Por exemplo, o acanalado, tão marcante na área de confluência, aparece também em outras regiões. No
entanto, na calha do Médio Alto Solimões até o Napo é significativa a presença de acanalados feitos
com instrumento de pontas múltiplas, os quais também são relatados para o rio Negro. Na Fase Jatuarana,
os acanalados quase não ocorrem e encontram-se com mais frequência incisos largos, sendo a pintura
branca sobre vermelha registrada nas outras fases, de forma discreta, destacada no material Jatuarana.
Nessa Fase, as combinações de preto e vermelho sobre engobo branco ocorrem de forma discreta, enquanto
predomina a bicromia (branco sobre vermelho, vermelho sobre branco ou preto sobre branco).
Os estudos sobre os motivos expressos nas cerâmicas polícromas ainda são pontuais. Após as discussões
iniciais de Weber (1992), trabalhos recentes de Moraes (2013), Oliveira (2014) e Vassoler (2014) vêm
buscando explorar os elementos e temas presentes na iconografia da TPA.
Quanto à composição dos campos decorativos compostos por técnica acanalada, motivos diferentes
aparecem representados e técnicas diversas de espelhamento são utilizadas enquanto a pintura pode
ser usada para destacar motivos presentes dentro de um campo feito em acanalado (Oliveira, 2014).
Oliveira aponta a diversidade nas representações entre as áreas próximas ao lago de Coari e do lago
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de Manacapuru, a partir dos estudos de Moraes (2013) salienta o contraste das representações entre
os rios Solimões e Negro.
Na maioria das fases da TPA, a pintura aparece elaborada por elementos diferenciados, cuja composição
é complexificada por uma alternância no tamanho e assimetria dos motivos. Vassoler (2014) analisou a
iconografia de um conjunto de vasos inteiros com decoração pintada da Fase Jatuarana, cujos dados
demonstram a presença de elementos comuns entre a iconografia do Alto Madeira e de outras áreas da
TPA (Figura 2).
Contudo, no Alto Madeira, os campos parecem compostos de forma diferente. Um ponto de destaque
é o tamanho dos motivos, Vassoler (2014) mostra esses motivos sempre colocados de forma grande. Em
outras áreas da TPA alguns motivos podem aparecer do modo destacado na composição do campo,
entretanto, são permeados por outros motivos de menor tamanho.
Além dos ofídeomorfos, motivos ornitomofos e antropomorfos são bastante comuns nas cerâmicas da TPA.

Figura 2. À esquerda, motivos da cerâmica polícroma no Alto Madeira (Vassoler, 2014), à direita motivos encontrados no
Médio Baixo Solimões e área de confluência (Moraes, 2013; Oliveira, 2014 ).
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• MORFOLOGIAS

Quanto às morfologias, podemos encontrar entre as fases da TPA aquelas que apresentam sete formas e
outras que chegam a 18 morfologias distintas. Algumas formas são bastante recorrentes entre as diferentes
fases, enquanto outras são únicas em uma determinada fase. Identificamos 21 morfologias que ocorrem
em mais de uma fase. Dessas, as que se repetem de modo mais consistente nas diferentes fases são as
tigelas simples, vasos restritivos de contorno infletido composto e vasos restritivos de contorno composto
angular com flanges mesiais.
Algumas morfologias parecem mais ocorrentes em determinadas áreas, como os chamados “pratos
polícromos”, que ainda não foram registrados nas fases mais a oeste, à exceção da fase Napo, mas são
amplamente encontrados em outras áreas. Já os chamados “vasos com colo” (Moraes, 2013) são bastante
recorrentes nas fases do Solimões e área de confluência, sendo encontrados também no Caquetá, mas
não destacados em outras áreas.
Se olharmos os conjuntos de morfologias dentro das fases, as fases Caimito e Guarita destacam-se pela
maior diversidade de morfologias, seguidas pelas fases Apuaú, Napo e São Joaquim, também com grande
quantidade de morfologias diferenciadas e recorrentes em outras fases. Já a fase Jatuarana é uma das
poucas que não apresenta vasos com flange mesial e, apesar da diversidade de formas da fase, apresenta
poucas formas significativas recorrentes em outras fases (Figura 3a-d).
a

c

b

d

Figura 3a-d. Algumas as morfologias referidas no texto. a) Vaso com flange do Baixo rio Negro (Trindade, 2009); b) Vaso
com flange do Baixo Médio Solimões (Oliveira, 2014); c) “Prato polícromo” do Baixo rio Negro (Trindade, 2009); d) “Vaso
com colo” do médio Solimões (Trindade, 2009).
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conjunto total de vasijas hechas por un grupo puede proporcionarnos gran número de
esclarecimientos relativos a su economía básica . El conjunto de formas esta también
íntimamente relacionado con el ceremonial y la etiqueta involucrados en El servir e consumí
alimentos. Las maneras de preparar e servir la comida, junto con las formas de las vasijas
que esas actividades exigen, probablemente han perdurado por períodos más largos que los
de tratamiento de superficie y los motivos decorativos. (Lathrap, 1970, p.144)

Outro fator importante a ser considerado em relação às morfologias é que, como apontam estudos
etnoarqueológicos, dentro do processo de ensino aprendizagem o domínio técnico sobre a produção das
formas é uma das etapas mais difíceis e requer um longo período de experiência, assim como o treino e
a reprodução gradual da complexidade e dos tamanhos (Silva, 2000; Gosselain,1998).
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Concordando com Lathrap (1970), acreditamos que a presença ou ausência de determinadas morfologias
são elementos importantes para a compreensão da TPA, pois;
Al discutir las relaciones distantes entre los complejos cerámicos, seguiré partiendo de la
suposición de que las indicaciones más fidedignas de relaciones históricas se encuentran en
la existencia común de un conjunto similar de vasijas. Como sugerimos anteriormente, el

Contextos funerários e a variabilidade
das urnas da Tradição Polícroma
A presença de urnas funerárias antropomorfas é um dos elementos definidores da TPA (Meggers; Evans,
1961: 8), visto que são encontradas em grande quantidade e diversidade nos diferentes pontos de dispersão
dessa Tradição. Entretanto, grande parte desses achados é fortuita, realizadas por moradores locais ou
por pesquisas antigas, cuja precisão da localização é desconhecida. Um estudo detalhado das urnas
antropomorfas é ainda uma grande lacuna no entendimento da Tradição Polícroma.
Em quase todas as áreas onde ocorrem peças polícromas são identificadas urnas polícromas, com exceção
da calha do rio Negro, onde urnas antropomorfas só são encontradas na área de confluência. Acima
deste ponto não há registro de urnas funerárias polícromas no rio Negro.
Os dados contextuais sobre as urnas antropomorfas polícromas são poucos, mas indicam um predomínio
de deposição de urnas na horizontal, e apenas um contexto no Baixo Amazonas apresentou um urna
depositada em pé. Os dados de cronologia também são escassos, contudo, os quatro contextos até o
momento datados apresentam uma cronologia bastante recente no quadro geral da TPA (Tabela 8)
(Figura 4).
Tabela 8. Cronologia de contextos de urnas antropomorfas polícromas.
SÍTIO
CALHA
DATA
Tauary
Médio-Alto Solimões
1410 AD + 20 e 1550 AD + 70
Borba
Médio-Baixo Madeira
1310 AD + 50
Traipu
Médio-Baixo Madeira
1710 AD + 80
Monense
Médio-Baixo Madeira
1360 AD + 50
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Figura 4. Diversidade de urnas antropomorfas polícromas. Proveniência das peças: A e B encontradas no entorno de Manaus,
mas sem procedência exata. Urnas C, E e G sem procedência; Urnas D, M e N urnas da calha do rio Napo; Urna F Nova
Olinda, Baixo Madeira; H, médio Solimões; I Tauary, médio Solimões; J, Jauary, Baixo Amazonas; L Jirau, Alto Madeira.
Imagens A, B, C, E , F e G cedidas por Cristiana Barreto; Imagens D e M publicadas em Meggers e Evans (1968); Imagem
H foto Eduardo Tamanaha publicada em Barreto (2008); Imagem I foto de Erêndira Oliveira; Imagem J foto de Silvia Cunha
Lima; Imagem L foto de Danilo Curado, Imagem N reproduzida de Rostain (2013).
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Diferentemente da área de confluência dos rios Solimões e Negro onde parece haver uma ruptura bastante
marcada entre a TPA e o conjunto Paredão (Moraes; Neves, 2012; Neves, 2012), em outras regiões é
possível evidenciar o fluxo de elementos entre a TPA e conjuntos locais (Figura 5).
No médio alto Solimões, no sítio Conjunto Vilas, encontra-se uma série de fluxos entre as fases Tefé
(Tradição Polícroma) e Caiambé (Tradição Borda Incisa) como a presença de motivos e técnicas de decoração
polícromas em morfologias borda incisa. No Baixo Amazonas, os fluxos entre as tecnologias locais e
tecnologias polícromas foi tão intenso que Simões (Simões; Côrrea, 1987; Simões; Machado, 1987) não
conseguiu definir uma fase polícroma para a região, apesar de perceber a intensa presença de elementos
da TPA na área. Miller et al. (1992) posteriormente definiram a fase Capuru como correlato polícromo
na região, mas as fotos do material dessa fase mostram a ocorrência de morfologias Borda Incisa com
técnicas e motivos decorativos da Tradição Polícroma.
Mais uma vez percebemos que diferentes padrões regionais ocorreram na TPA, e que a ruptura e conflito
não parecem ter sido um padrão geral das relações entre os portadores da TPA e de outros conjuntos
cerâmicos.
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Interações estilísticas

Por quê?
A grande dispersão geográfica e a presença recorrente de determinados atributos que oferecem alto grau
de reconhecibilidade a diferentes conjuntos associados à TPA têm tido seu “porquê” explicado através
da correlação direta entre a língua e a cultura material. Desde Lathrap (1970), cuja proposta foi esmiuçada
por Brochado (1984), o “porquê” tem sido explicado pela expansão de populações falantes de línguas
do tronco Tupi. Na formulação de seu modelo, Lathrap (1970) postulou que a origem do tronco Tupi,
e dessa forma da TPA, estaria em algum lugar dos arredores da Amazônica Central.
Heckenberger, Neves e Pettersen (1998) constataram que na Amazônia Central não havia datas tão mais
antigas para a TPA quanto seriam necessárias para que ali fosse o centro de origem da cerâmica polícroma.
Entretanto, acreditando na correlação entre a língua e a cultura material, e mais especificamente na chamada
expansão polícroma, Neves e colaboradores (Neves, 2012; Moraes; Neves, 2012; Almeida, 2013)
incorporaram os novos dados da linguística histórica e passaram a postular que o centro de origem das
cerâmicas polícromas estaria no sudeste Amazônico, provavelmente em algum ponto do Alto Madeira,
pois, segundo os dados linguísticos, esta seria a área de origem das línguas Tupi. Baseado na presença
de estruturas defensivas em alguns sítios e no acréscimo de datas da TPA a partir do ano 1.000, Neves
(2012), Moraes e Neves (2012) acrescentam ao seu modelo as ideias de rápida e belicosa expansão para
a Tradição Polícroma.
Em síntese, hoje os “porquês” da TPA vêm sendo explicados por um modelo de rápida e belicosa expansão
de grupos Tupi oriundos do Alto Madeira. Neves (2012: 256-257) chega a estabelecer paralelos entre a
chamada expansão polícroma e a expansão Tupinambá pelo litoral. Para o autor, essa correlação estaria
nas evidências de guerra, na rápida expansão, bem como em ocupações rápidas e em assentamentos
pequenos.
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Figura 5. Peças com mistura de elementos da tecnologia polícroma e conjuntos locais; a) Estatuetas do sítio conjunto Vilas
(Tefé-AM), a imagem à esquerda é de uma estatueta Caiambé bastante recorrentes na região, a imagem à direita é de uma
estatueta com estrutura semelhante as da Fase Caiambé. Contudo, a extremidade representa um antropomorfo com o rosto
marcado pela diadema característico da tecnologia polícroma. Fotos: Erêndira Oliveira (Belletti, 2013); b) Peça encontrada
no sítio Conjunto Vilas pela moradora dona Lídia (Tefé-AM), similar as tampas de urnas antropomorfas polícromas. Contudo,
os traços do rosto são elaborados com apliques típicos da Fase Caiambé. Fotos: Jaqueline Gomes (Belletti, 2013); c) Vaso
com morfologia (“vaso canoa”) Borda Incisa e motivos em acanalado da tecnologia polícroma (Miller et al., 1992).
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A gama de dados compilados e brevemente apresentados nesse texto põe em discussão alguns pressupostos
dos modelos vigentes.
a) Origem no Madeira: a maioria das datas antigas não está no Alto Madeira, e sim entre o médio curso
dos rios Solimões e Negro, estando as datas mais antigas até o momento conhecidas no médio Solimões
(Lago Tefé). Ao contrário, na calha do Madeira a maioria das datas é bastante recente para o quadro
geral da TPA (centradas a partir 1.300 AD). Esses dados nos levam a repensar a hipótese da origem da
cerâmica Polícroma no sudoeste Amazônico.
b) Rápida expansão: As datas aqui compiladas mostram que o material polícromo ocorre desde 450 AD,
tendo as dados mais consistentes a partir de meados de 700 AD (ou mesmo 800 AD, considerando
perspectivas mais conservadoras) até 1700 AD, isto é, a temporalidade da TPA acontece através de uma
longa duração, ocorrendo e se transformando no registro arqueológico por mais de 1.000 anos. Pelo
menos entre 450 AD e 1.100 AD a dispersão do material polícromo parece ter ocorrido de modo bastante
gradual, após aproximadamente 1.100 AD essa dispersão passa a ocorrer de forma mais intensa.
c) “Ethos belicoso”: as evidências de conflitos relacionadas aos portadores da TPA são pontuais e restritas
às relações estabelecidas com portadores das cerâmicas Paredão e Axinim. Em contraposição, são registradas
relações mais fluídas em outras regiões (como Médio Solimões e Baixo Amazonas).
d) Ocupações mais rápidas e menos densas: como brevemente discutido no médio baixo Solimões, os
sítios menores e menos densos da TPA parecem estar relacionados a áreas de acampamento. Em outros
locais (como no sítio Conjunto Vilas, em Tefé), a presença de material polícromo parece não estar relacionada
a uma ocupação polícroma, mas a redes de trocas e a emulação de elementos da tecnologia polícroma.
Sítios desse tipo deixam uma menor presença (quantitativa) de vestígios, ou seja, esta menor presença
de material polícromo em determinados sítios não está relacionada diretamente ao tamanho das populações
e aldeias ou mesmo da duração das ocupações, pois outros fatores podem determinar a quantidade de
material arqueológico em um sítio (DeBoer; Lathrap, 1979; Gosselain, 1998; Silva, 2000), como parece
ser o caso de alguns sítios associados à TPA.
e) Padronização formal e decorativa: os dados levantados sobre a variabilidade artefatual polícroma nos
levaram a discutir a especialização de usos do espaço e a existência de variabilidades regionais, onde
determinados atributos-chave oferecem a reconhecibilidade de alguns elementos do que podemos chamar
de um estilo tecnológico polícromo, entretanto, mais que uma rígida padronização formal e decorativa os
dados indicam diferentes escalas de continuidade através das regionalidades.
Desta forma, acreditamos que a dispersão da tecnologia polícroma ou de elementos de um estilo tecnológico
(Schiffer; Skibo, 1997) polícromo, pela bacia amazônica ocorreu por meio de diferentes mecanismos, que
não apenas a expansão de um grupo linguístico. Emprestamos de Corrêa (2014) uma importante reflexão:
[...] ainda carecemos de inovação visto que os problemas que buscamos resolver subjazem ao
século XIX: centro de origem, rotas de expansão, filiação linguística etc. Será que podemos ir
além das questões apresentadas no século XIX? (Corrêa, 2014: 86).

Acreditamos que sim, podemos pensar outros “porquês” para a Tradição Polícroma, além da correlação
direta entre cultura material e língua. Diante de todos os dados apresentados e discussões colocadas,
não temos espaço para adentrar aqui nestes outros “porquês”, mas estes estão discutidos na referida dissertação
de mestrado da autora.
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