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POR UMA DISCUSSÃO DAS CERÂMICAS EM ABRIGOS DA REGIÃO DE 

DIAMANTINA, MINAS GERAIS 

Vanessa Linke  1 

Resumo: A região de Diamantina, centro-norte de Minas Gerais, possui vasto patrimônio arqueológico 

pré-colonial proveniente de contexto horticultor, embora sejam parcos e raros os vestígios cerâmicos 

associados aos demais vestígios localizados em abrigos da região. Até recentemente, quando eram 

encontrados, associavam-se os mesmos à chamada cerâmica neobrasileira, sem antes, contudo, realizar 

a análise destes vestígios. Com objetivo de melhor caracterizar o material cerâmico proveniente dos 

abrigos da região, buscou-se analisá-los a partir da comparação com vestígios históricos – e claramente 

datados ou contextualizados – do contexto urbano da cidade de Diamantina. Os resultados apontam para 

semelhanças e diferenças entre os artefatos do contexto urbano e rural – assim chamados, aqui, o 

material proveniente dos abrigos. As diferenças parecem sugerir que, embora tímida a presença de 

cerâmicas pré-coloniais, elas não estão ausentes do contexto arqueológico local, tal como se pensava até 

então. Palavras-chaves: Diamantina; cerâmica neobrasileira;  cerâmica pré-colonial. 

Abstract: The region of Diamantina, north-central of Minas Gerais, has a vast precolonial archaeological 

heritage from a horticultural context, although the ceramic remains associated with the other vestiges 

located in shelters of the region are rare. Until recently, when they were found, they were associated with 

the so-called Neobrasileira ceramics, without, however, carrying out the analysis of these traces. Aiming 

to better characterize the ceramic material coming from the shelters of the region, we sought to analyze 

them from the comparison with historical vestiges - and clearly dated or contextualized - of the urban 

context of the city of Diamantina. The results point to similarities and differences between the artifacts 

of the urban and rural context - so called, here, the material coming from the shelters. The differences 

seem to suggest that, although the presence of pre-historic ceramics is timid, they are not absent from 

the local archaeological context, as previously thought. Keywords: Diamantina; ceramic Neobrasileira; 

ceramic pre-historic. 

                                                           

1 Colegiado de Arqueologia e Preservação Patrimonial, Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf. 
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O contexto 

A região de Diamantina, localizada no Alto Vale do Rio Jequitinhonha, vem sendo desde 2003 

área de pesquisas arqueológicas. Primeiramente, foi pesquisada no âmbito de um pequeno 

projeto de iniciação científica vinculado ao Centro Universitário Newton Paiva, coordenado, 

entre outros por Andrei Isnardis. Posteriormente passou a ser pesquisada pelo Setor de 

Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com projetos coordenados por 

André Prous (financiados pela FAPEMIG e Missão Arqueológica Franco-Brasileira) e Andrei 

Isnardis (projetos financiados pela FAPEMIG e CNPq). Mais recentemente, nos últimos seis anos, 

outros projetos vinculados ao Laboratório de Arqueologia e Estudos da Paisagem (LAEP) da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), coordenados por Marcelo 

Fagundes, se debruçaram sobre região.  

No âmbito dos diferentes projetos, ao longo de dez anos, foram identificados centenas de sítios 

em abrigo, muitos dos quais contendo vestígios de sub-superfície. Vinculados aos projetos do 

Setor de Arqueologia, nove sítios tiveram seus pacotes sedimentares prospectados em sub-

superfície e escavados, delineando-se até o momento dois contextos de ocupação pré-coloniais 

bem definidos.  

O período mais antigo, delineado a partir de datações radiocarbônicas de dois dos sítios 

escavados (BETA, 233762; 233764; 199502), remontam ao Holoceno Inicial (10.270 +/- 60BP; 

10.380 +/- 60BP; 10.560 +/- 40BP) e possuem vestígios restritos a estruturas de combustão e 

vestígios líticos. Já o segundo contexto remonta ao período entre os séculos VIII e XIV (Beta 

199504 680 +/- 50 BP; Beta, 199503 1.220 +/- 40 BP). Neste contexto, foram identificadas 

através de escavações estruturas funerárias complexas, correspondentes a sepultamentos 

secundários, e estruturas vegetais. Nestas últimas, foram identificados vestígios de espécies 

nativas, mas também vestígios de vegetais domesticados, como Zea maïs (milho). Vale ressaltar 

que os sepultamentos foram identificados no mesmo contexto, mesmo sítio, e horizonte 

cronológico dos vestígios vegetais - horizonte horticultor -, contudo, sem nenhuma cerâmica 

associada - o que no contexto amplo de Brasil Central é caso raro, uma vez que, na produção 

arqueológica brasileira, os sepultamentos associados a períodos horticultores são sempre 

acompanhados de artefatos cerâmicos (Prous, 1992; Rodrigues, 2011). Além dos vestígios 

supracitados, vestígios líticos foram identificados, tendo sido os mesmos não apenas 
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evidenciados em contextos estratigráficos, mas também em superfície, em um grande número 

de abrigos e nas áreas abertas imediatamente a eles associadas (Isnardis, 2009). Coexistindo 

com tais vestígios, em vários sítios, parcos cacos cerâmicos foram identificados. Contudo, 

haviam sido tratados, a priori, até o momento, como vestígios associados ao período colonial, 

ou seja como fragmentos de cerâmica cabocla ou Neobrasileira, e não haviam sido 

contemplados com análises sistemáticas ou  mesmo expeditas.  

A cerâmica Neobrasileira foi definida por Dias Jr. (1988), tendo sido primeiramente chamada de 

cerâmica cabocla, na qual via-se um híbrido tecnológico de práticas tradicionais africanas, 

indígenas e europeias (Dias Jr, 1988; Agostini, 1998; Guerra, 2011). Tais cerâmicas se distinguiam 

das cerâmicas mais finas fabricadas a partir de técnicas indubitavelmente desenvolvidas no 

além-mar - como louças, faianças finas -, e foi designada, mormente, como "cerâmica simples” 

(Agostini, 1998). 

Embora definida por Dias Jr., a cerâmica Neobrasileira consegue ser uma categoria arqueológica 

muito ampla, na qual as particularidade técnicas e contextuais tornam-se muito diluídas2.  

Segundo Agostini (1998), no momento de caracterização da então criada categoria 

“Neobrasileira”, admitiram-se diferenças locais:  

Identificando fases como subcategorias de uma tradição neobrasileira. Ao 
que parece, o interesse pelas diferenças regionais se concentrou na 
identificação de características específicas com o intuito de descrever os 
vestígios recuperados em fases, para que pudessem, posteriormente, ser 
associados à categoria mais ampla – neobrasileira. No que se refere a esta 
categoria mais ampla, ela parece ter suprido uma primeira necessidade 
de diferenciação de cerâmicas históricas das pré-históricas, mas não resta 
dúvidas que deve ser reconsiderada. Entendemos ser necessário 
considerar as particularidades contextuais de cada região, o que implica 
desenvolver estudos comparativos entre diferentes contextos 
arqueológicos dentro de cada região, considerando a circulação e o uso 

social desses vasilhames (Agostini, 1998). 

                                                           

2 O mesmo pode ser refletido para demais categorias arqueológicas aplicadas a outros conjuntos cerâmicos, mas parece que o 
investimento sobre outros contextos diluiu tal problema, dando conta - e cada vez mais - de questões menos generalizantes dos 
contextos em questão.  
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As cerâmicas identificadas nos abrigos rochosos da região de Diamantina apresentam, mesmo 

considerando a discrição de sua presença em cada um dos sítios, uma relativa diversidade, 

considerando características de pasta, tratamento de superfície, queima e técnica de levante 

dos potes (modelado, moldado, acordelado, ou roletado, e técnicas mistas). Como dito alhures, 

em um primeiro momento tende-se a agrupar tais vestígios cerâmicos encaixando a todos na 

chamada Tradição Neobrasileira. Contudo, parece que este  agrupamento se fez - e se faz -, 

sobretudo por notavelmente os conjuntos de vestígios não se encaixarem em nenhuma das 

outras categorias classificatórias delineadas na Arqueologia Brasileira as quais relacionam-se à 

produção cerâmica do período pré-colonial.  

Quando vimos o restante dos vestígios identificados nos abrigos nos quais se encontram os 

vestígios cerâmicos esses ou são relacionados ao período pré-colonial - com datas bem definidas 

- ou a um período bastante recente - tais vestígios se restringem quase a grafismos modernos, 

armadilhas de caçadores e vestígios de coleta vegetal (como feixos de sempre viva)—, faltando, 

pois, elementos da cultura material, como louças, vidros, metais, que construiriam um contexto 

colonial mais seguramente relacionável às cerâmicas neobrasileiras. Ao contrário disto, o que se 

vê associado estratigraficamente (considerando superfície enquanto um horizonte 

estratigráfico) são vestígios líticos, sobretudo, relacionados à ocupação pré-histórica tardia da 

região.  

A escassez de cerâmica evidentemente pré-histórica associada aos vestígios funerários e 

vegetais, de período indubitavelmente horticultor e com vestígios de plantas domesticadas fez 

pensar que poderíamos estar diante de uma ocupação horticultora não-ceramista, situação 

anômala na bibliografia arqueológica brasileira. Uma hipótese aventada no âmbito das 

pesquisas empreendidas pelo Setor de Arqueologia da UFMG é que, na ausência de sítios a céu 

aberto identificados que sugiram aldeamentos ou acampamentos, poderia se estar diante de 

um conjunto de sítios de uma população ceramista, cujos artefatos cerâmicos não tinham lugar 

expressivo nas atividades realizadas em abrigo.  

Todavia, é preciso considerar os parcos cacos identificados nos sítios em abrigo e refletir sobre 

seu contexto de produção, uso e descarte, uma vez que, por utilizar técnicas indígenas que nem 

sempre aparecem misturadas a técnicas colonizantes (Agostini, 1998), as cerâmicas 

previamente classificadas como Neobrasileiras poderiam corresponder a produções indígenas 
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pré-históricas, cuja estética pode corresponder a uma expressão particular, local e contextual, 

sem que seja possível estabelecer diálogos imediatos com categorias (tradições e fases) já 

delineadas e amplamente utilizadas na bibliografia sobre o contexto horticultor do Brasil 

Central.  

Ao mesmo tempo, considerar a produção da cerâmica dos abrigos enquanto uma produção 

colonial que mescla técnicas indígenas com outras, nos ajudaria a pensar sobre os 

(des?)caminhos tomados pela população indígena que notadamente viveu a paisagem 

Diamantina até o período colonial. Raras são as narrativas  e documentos sobre os indígenas 

que ocupavam a região até a invasão colonial. Parece ter havido na história da ocupação da 

região do Alto Vale do Jequitinhonha um interesse em se desconstruir uma memória indígena, 

pois se não há nos documentos e narrativas de viajantes a presença do indígena, não se vê, 

tampouco, nas histórias orais a presença deste3 - nem a frequente, em outras regiões do estado, 

história da avó pega no laço! 

Pelo exposto, uma análise dos vestígios cerâmicos encontrados nos abrigos da região  de 

Diamantina objetivaria, de forma ampla e dialogando com os projetos em  desenvolvimento no 

Setor de Arqueologia da UFMG, o entendimento da ocupação pré-colonial horticultora e/ou de 

contato, expressos nos modos de se produzir, utilizar e descartar os potes e demais artefatos de 

barro.  

De forma específica, objetiva-se, a partir da análise das técnicas utilizadas na confecção dos 

artefatos cerâmicos encontrados nos abrigos, discutir um contexto de produção para os 

mesmos, de modo que seja possível pensá-los associados a uma produção pré-colonial ou 

contato/colonial.  

                                                           

3 Vê-se nos relatos dos moradores a presença e atribuição de vestígios gráficos rupestres entre outros aos “antigos" que parece 

distinguir-se  das referências usadas ao “tempo dos escravos”. É possível que esse termo, "antigos”, faça referência àquelas 

populações cuja origem não se relacionam à diáspora africana. Enquanto categoria êmica, a referência aos “antigos" precisa ser 

melhor discutida e entendida, pois pode se referir às populações indígenas que por ali estiveram.  
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O desenvolvimento da análise - questões de método 

Com finalidade de se definir um contexto de produção para os artefatos cerâmicos identificados 

nos abrigos da região de Diamantina, pretendeu-se realizar análises dos fragmentos cerâmicos 

considerando três eixos, a fim de descrevê-los e compará-los. Tais eixos de análise foram: 

decoração e tratamento das superfícies dos potes, técnicas de confecção - considerando 

característica da pasta4 e técnicas de levante dos potes - e alguns aspectos morfológicos restritos 

às características de borda, lábio e fundo5.  

Entendeu-se, porém, que, para conseguir associar os vestígios cerâmicos dos abrigos a um 

contexto temporal de produção, seria preciso comparar os mesmos a vestígios cuja 

temporalidade seja menos obscura. Para tanto, e dada a ausência de cerâmicas pré-históricas 

regionais - considerando a escala com que estou lidando aqui -, tal comparação realizou-se a 

partir de coleções provenientes do contexto urbano de Diamantina. São elas as coleções obtidas 

na escavação da Praça do Mercado, empreendidas pelo IPHAN, e da Casa da Chica da Silva, 

desenvolvidas sob coordenação do Professor Doutor Marcelo Fagundes (UFVJM), esta última 

com períodos diferentes de ocupação do quintal e períodos históricos mais bem definidos 

(Fagundes, 2015, comunicação pessoal). Os materiais provenientes destas duas coleções foram 

analisados a partir dos mesmos critérios empregados para cerâmica em abrigo.  

Nos conjuntos artefatuais cerâmicos das coleções provenientes do contexto urbano diamantino 

encontram-se cerâmicas variadas, que incluem cerâmicas vidradas, vitrificadas, e uma chamada 

na bibliografia (Agostini, 1998) de 'cerâmica simples’. Na análise aqui proposta, serão 

contempladas apenas a última, também entendida como cerâmica de barro, ou seja, aquelas 

cujos tratamentos se restringem a alisamentos, engobos e polimentos, podendo ter recebido 

decoração ou não. As análises de técnicas de confecção ou manufatura são importantes, 

pois permitem conhecer as possibilidades de produção que estão sendo empregadas em tipos 

                                                           

4 Não foram realizadas análises arqueométricas. Todas as discrições realizadas com objetivo de caracterizar a pasta foram realizadas 

a partir de características físicas observadas a olho nu e com microscópio digital com aumento de 250x. 

5 Embora, quando possível, análises morfológicas de formato e diâmetro das vasilhas tenham sido contempladas, poucos foram os 

fragmentos em que foi possível estabelecer tais análises, pois a coleção ou coleções trabalhadas são compostas por fragmentos 

cerâmicos pequenos com restrita possibilidade de se reconstituir aspectos formais amplos. 
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distintos de artefatos, e são denunciadas pelas trincas e quebras de um instrumento e 

estruturação da argila (Amaral, 2012). 

Não apenas o modo como as vasilhas foram levantadas foi contemplado nas análises técnicas. 

As características da pasta também o foram de modo a se entender as características de pasta 

escolhidas e trabalhadas para tipos distintos de artefatos, observando os correlatos físico-

químicos (Schiffer e Skibo, 1992; Hilber, 1968).  Da mesma forma, o tratamento dado às 

superfícies, uma vez que estas podem se associar a características de performance específicas 

(Schiffer e Skibo, 1997), embora não se pretenda aqui discutir as funcionalidades dadas as 

vasilhas.6 

No que tange à decoração, os motivos e técnicas empregados e suas associações com a 

morfologia da peça (em qual porção da peça a decoração se encontra) podem fornecer 

elementos que ultrapassem o aspecto meramente utilitário da peça, podendo aproximar das 

diferentes significações estéticas do artefato.  

Deste modo, e considerando estes aspectos, foi desenvolvida uma ficha de análise contendo os 

diversos critérios (a ficha pode ser encontrada em anexo, e o protocolo contendo as variações 

ou classes de cada critério também pode ser consultado no anexo deste relatório).  

Quanto à amostra trabalhada foram analisados 300 cacos provenientes da praça do Mercado e 

450 cacos da coleção da Casa da Chica da Silva. Quanto aos fragmentos da Praça do Mercado, 

tratam-se da totalidade de cacos identificados no momento do salvamento realizado pelo Iphan 

e disponíveis no LAEP-UFVJM. Já os 450 cacos da Casa da Chica da Silva analisados referem-se a 

uma amostra seletiva, sendo a maior parte proveniente do Setor 4 da escavação e das quadras 

A1, A2 e A3. Alguns fragmentos, exclusivamente decorados, foram analisados provenientes de 

quadras variadas do Setor 4 e 6 da escavação.7 Quanto às cerâmicas provenientes dos abrigos 

                                                           

6 Seria interessante discutir tais aspectos formais/funcionais, contudo, como dito antes o tamanho dos cacos disponíveis 

comprometeu a possibilidade de se abordar esses.  

7 A metodologia de escavação foi desenvolvida pelo coordenador da mesma, Prof. Dr. Marcelo Fagundes. Infelizmente ainda não se 

tem publicações sobre o trabalho para que as quadras, setores e demais informações sobre o sítio sejam aqui exploradas. Estiveram  

disponíveis para esta análise os cadernos de campo, plantas e informações gráficas diversas, porém não me detenho aqui em 

questões de apresentação do sítio e suas intervenções por entender que estas devem ser abordadas quando oportuno pelo 

responsável.  
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foi analisado um total de 110 cacos, sendo 51 da Lapa da Onça, um da Lapa da Bandalhera; três 

da Lapa do Moisés, 55 da Lapa dos Viadinhos. Ainda foram analisados nove cacos provenientes 

da coleta da margem do Ribeirão Areia na BR 259.  

Os materiais encontrados nas Lapas e na margem do Ribeirão Areias serão aqui designados, de 

forma geral, como provenientes do contexto rural, em oposição aos outros, claramente 

relacionados a contextos urbanos. 

Todos os cacos foram considerados na análise qualitativa do material, contudo, a análise 

quantitativa, com preenchimento da ficha de análise supracitada, foi construída de forma 

amostral, levando-se em consideração a diversidade do material quanto a: pasta, tratamento de 

superfície, decoração, porção correspondente do artefato e tipo de queima. Tais critérios foram 

selecionados pois, como já dito alhures, o material encontra-se muito fragmentado não tendo 

sido muito produtiva as análises de reconstituição de forma dos artefatos. A seleção de tais 

critérios busca a construção de uma amostragem cujo viés considere a diversidade/variabilidade 

do material, por esta razão a amostragem não foi oportunista, mas já considerou impressões 

advindas da análise qualitativa do material.  

Caracterização das coleções trabalhadas 

O material cerâmico dos contextos urbanos 

Como dito alhures, nas coleções de sítios históricos, mormente se encontram materiais 

cerâmicos diversos, entre os quais estão as faianças, louças, os materiais construtivos e os 

artefatos de barro ou cerâmicas simples.  

Na coleção obtida através do resgate pelo IPHAN na Praça do Mercado de Diamantina e na Casa 

da Chica da Silva abunda a diversidade de material cerâmico utilizados ao longo do tempo8, aqui, 

                                                           

8 Em razão dos contextos específicos da formação da coleção não temos para o material do mercado os níveis arqueológicos, 

camadas ou datas que possam construir um entendimento deste “tempo” de ocupação e relacionar os artefatos resgatados a 

distintos periodos.  
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contudo, - assim como para as demais coleções analisadas - apenas a chamada cerâmica de 

barro será caracterizada.  

O material cerâmico dos dois sítios se assemelham bastante quanto às técnicas identificadas de 

levante do potes, características formais dos artefatos, quando observáveis - como tipos de 

borda, lábio e base - e quanto a característica das pastas - como cor, composição da carga, 

capacidade de carga, tamanho máximo, mínimo e médio das mesmas, sendo o último referente 

ao que é mais expressivo na pasta do fragmento ou pote analisado. Assemelham-se ainda 

quanto à decoração dos potes e tratamentos dados à superfície dos mesmo.  

De um modo geral, é possível observar, nos materiais proveniente do contexto urbano de 

Diamantina, o emprego de três principais técnicas de levante do pote: torno, moldado e 

modelado. Não inexistente, embora parcamente utilizado, está a técnica de acordelado ou 

roletado9. Importante contudo é ressaltar que as vasilhas realizadas a partir da técnica de molde, 

possuem em suas terminações, bordas, o uso de roletes. Podemos, portanto, dizer que estes 

potes foram produzidos por técnica mista.  

Um outro aspecto relevante quanto à técnica de artesania dos potes são os vestígios indicativos 

do uso de "torno de mesa" - o qual, etnograficamente, se refere a uma madeira, ou suporte de 

outro material, no qual o artesão ou artesã apoia a vasilha em confecção girando-o para 

trabalhar diferentes lados da peça. Esta técnica é diferente do ponto de vista performático e 

funcional do torno industrial, uma vez que não se levanta o pote através do seu movimento. O 

uso desta técnica gera marcas no tratamento de superfície das faces do artefato que se 

assemelham às linhas causadas pelo uso do torno industrial, contudo são descontínuas e menos 

marcadas (Amaral, 2009).  

No material analisado muitos são os fragmentos com marcas indicativas do uso do torno de 

mesa, visíveis na superfície alisada do artefato. Não raro, tais marcas concentram-se nas bordas 

                                                           

9 Vale destacar que hoje no Vale do Jequitinhonha no contexto atual as oleiras produzem cerâmica, utilitária ou decorativa, a partir, 

sobretudo, do acordelamento. 
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das peças, na junção entre o rolete que perfaz as mesmas e a superfície  moldada, na qual vê-se 

marcas de tecido10 (Figura 1). 

 

Figura 1: Fragmento cerâmico da Praça do Mercado no qual foi aplicada técnica fotográfica de RTI 
(Reflectance Trandformation Imaging), a fim de salientar texturas e relevos por meio de diferenças de 
iluminação. Levantamento de RTI: Henrique Alcantara, Vanessa Linke e Victor Salvio. Processamento: 
Henrique Alcantara. 

Quanto às características morfológicas/formais do artefato, é possível dizer que a maior parte 

dos potes em que foi possível estimar dimensão e formato, caracterizam-se enquanto potes 

semi-esféricos e esféricos de dimensões que variam entre 12 e 30 cm de diâmetro, sendo que o 

material da Praça do Mercado de Diamantina são ausentes potes que ultrapassem 15 cm. Por 

outro lado, o material da Casa da Chica da Silva apresenta variações mais significativas no 

diâmetro dos potes, apresentando potes de maiores dimensões do que aqueles observados na 

coleção proveniente da Praça do Mercado.  

As bordas observadas foram classificadas como direta, extrovertida e introvertida,  e reforçada 

externamente, sendo a penúltima a mais representativa nas coleções do contexto urbano. Os 

                                                           

10 O uso de tecido em peças moldadas é bastante utilizado, uma vez que os mesmo auxiliam na retirada da pasta da superfície que 
está servindo de molde - normalmente uma outra vasilha cerâmica ou um coité.  
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lábios foram caracterizados como planos e arredondados, estando bem distribuídos entre as 

peças. Já os fundos, embora poucos, são quase que todos planos, à exceção de dois - um de cada 

coleção -, que se apresenta em pedestal. 

Já as pastas utilizadas são todas minerais e variam a coloração, estando presentes as pretas, 

vermelhas, beges, brancas e laranjas. As cerâmicas pretas possuem essa coloração em 

decorrência de dois fatores: ambiente de queima redutor; tratamento cromático através de 

banho, em semelhança com as cerâmicas tradicionais do Espírito Santo. Já as outras colorações 

observadas são relacionadas às características da própria pasta.  

Quanto à capacidade de carga analisada e composição da pasta, pode-se tecer as seguintes 

afirmativas: as pastas são todas homogêneas, com capacidade de carga que não ultrapassa os 

10%, sendo a imensa maioria classificada como 5%. Estão presentes nas pastas quartzo, ferro, 

feldspato, mica, turmalina, carvão e chamote, sendo os últimos raros. Esta presente ainda em 

algumas peças um mineral enegrecido, aqui classificado como Manganês. Contudo, seriam 

necessárias análises químicas mais acuradas para identificação precisa. Quanto aos tamanhos 

das cargas, no geral, a média não ultrapassa 0,3 mm, sendo os grãos maiores que 1 mm bastante 

escassos, representados não raras vezes por um único grão em todo o fragmento. Infere-se 

portanto um tratamento fino dado às pastas. 

Algumas relações entre coloração, capacidade de carga e elementos presentes na pasta 

puderam ser observadas, assim como seus tamanhos, foram observadas. As cerâmicas pretas 

possuem muito mais mica do que as outras e o tamanho médio na carga está em 0,2 mm. As 

cerâmicas vermelhas possuem antiplástico11, ou carga, maiores, mesmo que a média dos 

mesmos ainda esteja entre 0,2 e 0,5 mm, possuindo grãos minerais que ultrapassam 2mm.  

Ressalta-se também que os fragmentos com cerâmica vermelha possuem espessura de 1cm 

                                                           

11 Entende-se por antiplástico qualquer elemento presente na pasta. Na bibliografia, distingue-se antiplástico por tempero sendo 

este último considerado enquanto acréscimos dados à pasta (Shepard, 1954; Rodrigues, 2011). Nesta pesquisa não se fez análises 

de formato dos elementos da pasta que forneceriam informações a respeito de sua natureza (se acrescida ou se componente natural 

da pasta). Assim, embora entenda que há esta diferença e que chamotes são acrescidos à pasta, tratarei todos os elementos como 

antiplástico.  
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para mais, enquanto o restante da coleção é composta por fragmentos que não ultrapassam 0,8 

cm. 

Nas coleções há bastantes fragmentos de potes decorados, sendo as mais expressivas as 

decorações plásticas, cujas variações podem ser vistas na figura 2 que se segue. Entre as 

decorações plásticas são mais expressivas as decorações incisas e penteadas, seguidas pelas 

escovadas. Sendo únicas peça que contém decoração ponteada (compondo a coleção da Praça 

do Mercado) e espatulado (peça da Casa da Chica da Silva).  

Decorações plásticas aplicadas não são frequentes, estando presente em 4 peças da amostra 

analisada, sendo uma delas associada a alças. 

As decorações plásticas raramente estão em todo o corpo dos potes - exceção são as escovadas 

-, estando mais frequentes no limite do bojo superior com a borda, no bojo superior ou em áreas 

de inflexões.  

As decorações pintadas são menos frequentes - ao contrário do que se vê hoje na produção 

cerâmica do Vale do Jequitinhonha - e aparecem na coleção em branco e vermelho e preto. As 

decorações em branco aparecem em vasilhas que receberam tratamento cromático (banho, 

engobe) vermelho, enquanto as decorações em vermelho aparecem sobre tratamento 

cromático branco. Já a decoração em preto (restrita a uma única peça, correspondente a uma 

tampa) aparece sobre a peça "in natura”. 

Nota-se na coleção que poucos foram os potes que receberam tratamento cromático, como 

banhos, que não foram pintados. Uma exceção são os potes cuja cor aparece enegrecida, os 

quais, como dito alhures, receberam banho, quando não apresentam esta coloração em função 

das características de queima (Figura 3).  

Quanto à queima, aparecem nas coleções fragmentos totalmente oxidados e reduzidos, 

características predominantes, mas também vêem-se queimas que geraram o chamado coração 

negro, ou seja com miolo reduzido.  
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Figura 2: Fragmentos cerâmicos com decoração plástica das coleções da Casa da Chica da Silva e Praça do 
Mercado. 

Traços característicos de marcas de uso, como redução, reoxidação e depósito de carbono, 

foram observados, mas sua relação com questões morfológicas do pote não puderam ser 

evidenciados. Em alguns casos, tais marcas podem ser pós-deposicionais.  
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Figura 3: Exemplares de fragmentos cerâmicos pintados da Casa da Chica da Silva e Praça do Mercado 

Tratamentos dados às superfícies dos potes aparecem na coleção estando restritos a 

alisamento, polimento e banho. Interessante no conjunto de peças analisadas está o parco 

tratamento dado às superfícies internas, com exceção das peças enegrecidas e aquelas 

produzidos por torno industrial, as peças tendem a ser alisadas e polidas apenas em sua face 

externa. O resultado disso é a presença das marcas de impressão de tecido nas faces internas 

das peças moldadas e um tratamento insipiente das peças modeladas. Nota-se também que o 

polimento, quando aplicado, o que não aparece em toda a coleção, apenas ocorre na face 

externa dos potes. Mais uma vez, exceções são as peças enegrecidas que apresentam-se polidas, 

em sua maioria, nas duas faces.  

O material cerâmico do Contexto Rural 

O material de contexto rural analisado, ao contrário do contexto urbano, mostra-se diverso e 

heterogêneo. Assim, para dar maior visibilidade à diversidade, serão apresentados em conjunto 

o material das lapas da Bandalheira, Moisés e Onça. O material do Córrego da Areia e Lapa dos 

Veadinhos serão apresentados separados entre si e dos demais. 

A Lapa do Veadinhos 

O material proveniente da Lapa dos Veadinhos apresenta-se homogêneo entre si, tendo sido os 

potes produzidos através das técnicas de moldado, torno. Apenas uma peça apresenta quebras 

e marcas que sugerem ter sido produzidos a partir da técnica de acordelamento. Assim como 

nos materiais de contexto urbano, as peças nas quais foi possível distinguir o uso de molde na 

confecção dos potes, apresentam marcas de tecido impressas na face interna, bem como foram 

terminadas com o uso de roletes para se fazer as bordas, podendo-se dizer, portanto, a aplicação 
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de técnicas mistas. Observa-se ainda o uso do “torno de mesa” na confecção dos potes, a partir 

das estrias de alisamento provenientes do girar do mesmo.  

As pastas utilizadas são bastante homogêneas, quanto a distribuição e tamanho da carga, sendo 

majortitariamente compostas por 5% de carga - embora algumas peças apresentem capacidade 

de carga igual a 10%. Os elementos identificados foram Mica, Ferro, Feldspato, em sua maioria, 

aparecendo em poucas unidades fibras vegetais e carvão.  O tamanho médio dos elementos na 

pasta não ultrapassa 0,3mm, havendo apenas uma peça em que foi observado anti-plástico com 

5,0mm. 

As cores da argila variam do bege ao vermelho, estando ausentes as cerâmicas pretas, comuns 

no contexto urbano.  

Quanto à queima, poucas são aquelas que possuem núcleo escuro, ou coração negro. A maior 

parte da coleção apresenta queima em atmosfera oxidante.  

Quanto à decoração, poucas são as peças que a apresentaram. Sendo uma escovada (decoração 

plástica), e duas peças, que possuem decoração pintada. Trata-se de uma alça e um bojo de 

pote. A primeira recebeu decoração em branco, sendo sua superfície vermelha (sem tratamento 

cromático como banho, engobo); o segundo recebeu decoração em branco e vermelho, sendo 

sua superfície "naturalmente" bege (Figura 4). 

 

Figura 4: Exemplares de fragmentos cerâmicos pintados da Lapa dos Veadinhos 
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Quanto ao tratamento de superfície, os potes receberam alisamento em sua totalidade. Poucos 

apresentam-se polidos e alguns receberam aplicação de barbotina, na face interna, de modo a 

cobrir a superfície marcada pela impressão de tecido. Fato não observado na coleção do 

contexto urbano.  

Ao contrário do material analisado em contexto urbano, não foi possível perceber correlações 

entre as diferentes características do material. Isso pode se dever a uma maior homogeneidade 

da coleção.  

Lapas da Chica, Moisés, Bandalheira e Onça. 

O material da Lapa da Chica apresenta características que sugerem provir de um mesmo pote, 

contudo não foi possível remontá-lo. Possui coloração escura, tendendo ao preto, pasta 

homogênea e bastante fina quanto à capacidade de carga (5%). Não possuem decoração, 

receberam alisamento e polimento em suas duas faces, sendo mais homogêneo e intenso na 

face interna. Possuem mica, quartzo e ferro como elementos constituintes (carga), que não 

ultrapassam 0,3 mm. Sua queima apresenta-se reduzida e parece haver vestígios de tratamento 

cromático em cor preta em suas faces. Há marcas de tecido na face externa em, ao menos, um 

fragmento (Figura 5). Não foi possível observar características morfológicas do(s) pote(s).  

 

Figura 5: Conjunto de cacos analisados da Lapa da Chica. 

O material da Lapa do Moisés também parece corresponder a um mesmo pote. Apresenta 

coloração amarronzada, sem tratamentos cromáticos e apenas marcas de alisamento puderam 

ser observadas. Possui capacidade de carga de 20% estando o ferro e o quartzo presentes. O 

tamanho dos elementos em média são de 0,5mm podendo chegar a 1,0 mm, homogeneamente 
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distribuídos na pasta. A queima apresenta-se oxidante. Quanto à técnica, as quebras sugerem o 

acordelamento (Figura 6).  

 

Figura 6: Conjunto de cacos analisados da Lapa do Moisés. 

A Lapa da Bandalheira apresenta um único fragmento pequeno em sua coleção. O mesmo 

apresenta decoração plástica ungulada em sua face eterna, e a superfície interna apresenta-se 

muito erodida, não sendo possível observar marcas de tratamento dessa superfície. A 

capacidade de carga deste fragmento é de 20%, e os elementos identificados são o ferro e o 

quartzo, sendo o tamanho médio dos mesmos de 1,0 mm, sendo o máximo observado 2,0 mm. 

A distribuição dos mesmo pelo fragmento é homogênea.  O miolo/núcleo da peça aparece 

reduzido, enquanto suas superfícies estão oxidadas (Figura 7). 

 

Figura 7: Único fragmento cerâmico da Lapa da Bandalheira. 
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A Lapa da Onça é aquela que detém, junto com a Lapa dos Veadinhos, o maior número de 

fragmentos cerâmicos do contexto rural, alguns remontando parcialmente alguns potes.  

No material foi possível observar 3 tipos de pasta quanto à coloração. São elas cinzas, marrons 

e vermelhas, todas apresentando heterogeneidade quanto à distribuição da carga ao longo do 

pote ou fragmento. Por vezes, esta heterogeneidade sugere que a pasta foi pouco misturada, 

apresentando indícios do uso de duas pastas diferentes em um mesmo fragmento (Figura 8).  

 

Figura 8: Tipos de pasta quanto coloração da Lapa da Onça. 

A capacidade de carga dos fragmentos é superior a 10%, sendo a maior parte contenedora de 

20%. Entre os elementos observados na pasta estão presentes o quartzo, ferro, chamote, 

turmalina e feldspato, sendo os dois primeiros mais frequentes e abundantes. A média dos 

antiplásticos nos fragmentos gira em torno de 0,4mm a 3,0mm, podendo atingir com frequência 

e representatividade fragmentos de 5mm.  

Quanto à técnica, todos os fragmentos nos quais foi possível identificar marcas características 

do levante do pote, estas são coerentes com o acordalado/roletado. Quanto ao tratamento de 

superfícies, o banho aparece em quase todos os fragmentos, assim como polimento, além do 

alisamento. Vale dizer, que, ao contrário do contexto urbano, todos os potes tiveram sua face 

interna tratada, demonstrando um maior interesse em fazê-lo. Nenhuma peça possui decoração 

plástica ou pintada.  
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Morfologicamente, as bordas apresentam-se diretas ou introvertidas e com lábios apontados. 

O formato sugerido para aquelas peças em que é possível inferí-lo é hemiesférico.  

Quanto às características de queima, a maior parte dos fragmentos possui queima reduzida 

internamente, em que é possível observar o núcleo mais escuro; coração negro. Contudo, há 

peças em que a queima parece ser totalmente oxidante.  

Pode-se dizer que, apesar de diferenças existentes, como coloração da pasta e característica de 

queima, o material apresenta características que o aproximam internamente e de forma 

significativa (como características da pasta quanto a elementos e capacidade de carga, 

tratamento e técnica de artesania). 

Córrego Areias 

O material do Córrego Areia, apresenta-se diverso entre si. Possuindo peças cujas pastas são 

homogêneas e heterogênas. A capacidade de carga apresenta variada possuindo pastas desde 

muito finas (5%, com média de antiplástico de 0,3mm) a pastas mais grossas, com maior 

participação de antipáticos (20%, com média de antipático de 1,0mm). Quanto aos elementos 

presentes, centra-se no quartzo e no ferro a maior representatividade, podendo contudo 

observar também a presença de Mica (bastante representativa em uma peça). 

As peças, por estarem associadas às barras de pontal do ribeirão e ao seu leito, apresentam-se 

muito erodidas, dificultando a visualização de algumas aspectos do pote, como, por exemplo, 

tratamentos aplicados na superfície.  

Quanto à técnica, algumas sugerem ter sido o acordelado o meio de levante dos potes utilizados. 

Morfologicamente, há duas  bordas na coleção, uma sendo direta e a outra introvertida. Quanto 

à queima a maioria apresenta indícios de uma atmosfera oxidante (Figura 9). 
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Figura 9: Exemplares dos fragmentos cerâmicos do Córrego Areias 

Discussão comparativa dos materiais analisados 

Como dito alhures, o material do contexto urbano, embora proveniente de ambientes distintos 

- quando se considera a noção de público e privado -, mostra-se coerente entre si do ponto de 

vista tecnológico.  

Já o material de contexto rural apresenta diferenças entre si - considerando os diferentes sítios 

- e entre aqueles do contexto urbano.  

A Lapa dos Veadinhos é aquela que apresenta peças cujas características de pasta e técnica de 

levante e tratamento das superfícies do pote, mais se aproximam do contexto urbano. Embora 

haja diferenças - como o tratamento dado à superfície dos potes pintados, a qual apresenta na 

Lapa sem aplicação de banhos e engobes, já apontado anteriormente neste texto -,  é possível 

pensar em contextos que se aproximam. As diferenças notadas podem denotar uma diacronia 

entre os sítios, ou mesmo diferenças que decorrem da dicotomia entre urbano x rural, ou ainda 

entre produção x consumo, pensando em públicos aos quais a cerâmica do Veadinhos estava 

voltada.  
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Vale aqui dizer que a Lapa do Veadinhos está na micro-bacia do Córrego da Olaria, podendo se 

relacionar, portanto, à produção de vasilhas para serem consumidas alhures. Corrobora com 

esta ideia o fato de que poucas peças apresentam vestígios de uso, e aquelas que apresentam 

depósitos carbônicos podem tê-los adquiridos pós-deposicionalmente.  

As Lapas da Bandalheira e do Moisés possuem parcos e pequenos fragmentos e a comparação 

por este motivo torna-se mais frágil. Contudo, observando as características de pasta e técnica, 

os mesmos parecem se distanciar das coleções dos contextos urbanos.  

Já a Lapa da Chica, ao contrário, tem seus fragmentos com características semelhantes daqueles 

provenientes da Casa da Chica e da Praça do Mercado.  

O material do Córrego Areia, até onde é possível comparar, demostra ter fragmentos que tanto 

se associam ao contexto urbano, como se afastam. Em função de sua posição geográfica, 

associada ao córrego, e de características que mostram que o material está alterado pela ação 

da água (superfícies arredondadas e polidas), o mesmo pode ter distintos loci originais, portanto 

contextos cronológicos e contextuais diversos.  

O material do contexto rural, portanto, possui aspectos que se diferenciam daqueles do 

contexto urbano ou que deles se aproximam (como a Lapa dos Veadinhos). Mas ao contrário 

das lapas do Moíses e Bandalheira, o material da Lapa da Onça não é tão parco possibilitando a 

comparação de mais critérios.  

Como dito anteriormente, as diferenças mais representativas estão na homogeneidade da 

técnica de levante dos potes, heterogeneidade das pastas, assim como pastas menos finas e 

com mais antiplásticos, tratamento das superfícies internas, ausência de decoração - tudo isso 

referente ao material da Lapa.  

Tais diferenças podem se relacionar a contextos de produção e consumo distintos e próprios do 

contexto rural. Contudo, tais diferenças podem também advir de contextos temporais e 
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culturais distintos daqueles vistos no contexto urbano e que se associam aos séculos XIX e XX12, 

ou seja de períodos mais recuados.  

Em escavações realizadas na Lapa da Onça, coordenadas pelos professores Andrei Isnardis e 

Marcelo Fagundes, foram identificados em superfície - mesmo contexto de deposição das 

cerâmicas encontradas e analisadas - materiais líticos lascados, à maneira do conjunto artefatual 

do período pré-colonial recente da região de Diamantina (Isnardis, 2009), estando ausentes 

materiais históricos.  

Nesta escavação foi identificada uma estrutura de combustão em contexto estratigráfico, 

datada de 790+/- 30 BP13. Não é possível a partir dai inferir que o material cerâmico seja deste 

período, mas é possível considerar com base nos dados regionais de deposição sedimentar, 

juntamente com a ausência de materiais históricos, e, conjuntamente das características 

técnicas analisadas nesta pesquisa, que o material cerâmico da Lapa da Onça seja do período 

pré-colonial. E ainda, é preciso aventar que esta produção cerâmica seja contextualmente 

coerente com o período mais recentes da ocupação pré-colonial, onde figuram os 

sepultamentos secundários, indústrias líticas e depósitos vegetais, ou seja aqueles período 

datado entre 690 e 1200 BP.  

Seria preciso, contudo, para se estabelecer esta relação de forma mais segura, que novos sítios 

contendo cerâmicas sejam encontrados. Por enquanto o que temos é um pequeno quadro 

comparativo e que poderá servir de base para análises futuras de coleções que venham a ser 

identificadas. 
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