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A ARTE OLEIRA DOS TAP AJO 

por 

FREDERICO BARATA 

li - OS CACHIMBOS DE SANTARtM (1 ) 

Num,erosas são as referências que ao cultivo do tabaco se encontram 
na literatura antiga sôbre à Amazônia. Se olgumos não são muito ela· 
ras, outros, como os <;ie Betendorf (2), não deixam dúvidas quanto à exis
tência de plantações d~ fumo imediatamente posteriores à conquista, pois 
do contrório não poderia o missionório ter verificado a excelência das ter· 
ras que gaba a todo o instante como boas e ricos para tal fim. 

E é talvez nas referências de Betendorf que se louva o Padre Serafi~ 
leite para citar também o tabaco, embora sem maiores esclarecimentos, en· 
tre "os gêneros da terra que nasciam nos Rios do Amazonas" (3), natural· 
mente nos tempos que se seguiram ao descobrimento. 

Em nenhuma parte, porém, aporec~ qualquer alusão a cachimbos, 
cigarros, ou ao modo de utilizar o tabaco pelos indígenas primitivos do Vale,_ 
o exemplo do .que vemos ocon:_er freqüentemente nos relatos sôbre os Tupi-

(1) O primeiro estudo da série cA arte .oleira dos Tapajó>, intitulado «Considerações 
sôbre a cerAmica e dois tipos de vasos caracterlsticos, foi editado pelo Instituto de 
Antropologia e Etnologia do Pará. Publicação n. 2. Belém, 1950. 

(2) Betendort. cChronica da Missão dos Padres da Companhia de Jesus no Estado 
do Mar•nhão>. Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, Tomo 
LXX.II, Parte I. Rio de Janeiro. 1910. A página 23: cTem a cidade (Cidade da 
Capitania de Belem) pela batida de rlba os rios Murutuçú, Guarapiranga, Mojú 
e Acará, todos não tão fecundos em peixe, como em cannas de asaucar, tabaeos, 
cacauzeiros, urucuzeiros, que em suas terras se plantam, como ae vê nos enge-
nhos e outras fabricas que por elles se acham>. A pág. 29: «As terras da Ca

pitania do Camutá são excellentes para tabaco, mas já não tanto para canna ... >. 
A pág. 31: «. . . as terras para dentro alem de serem boas para ~timento, 
são tambem boas para cannas, tabaeos, e ferteis de muito cacáo ... > (referindo-se 
à Capitania do Donatario Bento Maciel, ccharnada commumente Cabo do Norte>). 
Ã pág. 35, falando das terras do cbello rio do Xingd que os indios tambem cha
mam Paranayba>: «. . . são as terras bõas para tudo se não houvesse a praga 
das formigas, e sem embargo disso são ricas para tabaeo». A pág. 35, falando 
do crio e terras dos Tapajoz>: «Aqui havia uma populosissima aldeia onae 
aquelle l'io desemboca em o das Amazonas com outras multas pela terra dentro ... 
são bõas terras para mantimentos. principalmente para milho e tabaeo ... •· As 
referências de Betendorf, a deduzir de outras do livro, devem corresponder aos 
anos de 1683 a 1692. 

(3) «História da Companhia de Jesus no Brasil>. ~omo IV, Ll•ro III, Cap. l. 
página 155. 
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nombá do sul, às vezes com minúcias extremas, como quando Gabriel Soares 
nos descreve as cerin:iônias da cangoeira de fumo (4). 

Somente em Ferreira Penna (5) deparamos com a primeira citação de 
um cachimbo da Amazônia. Mos a descrição do achado patenteia trotar-se 
de objeto grosseiro e de . fabrico recente, pois foi retirado de uma urna 
tôsca, de .barro grosso, da camada mais superficial do " mound" do .Po
coval, em Marojó, onde, como é sabido, só os estratificações inferiores con
tinham o louça antiga dos artistas construtores dos aterros artificiais. 

Ladisl6o Netto, quase ao mesmo .tempo, descreve alguns pequenos va
sos dos Marajoára, nos quais vislumbra " um quer que se ja" que "lembra 
a configuração de um cachimbo de bôt.a larga" . Hoje sabemos porém, com 
certeza, que êsses vasinhos eram tinteiros que j6 têm sido desenterrado~ 
com restos de tinta de urucú. O que fi~a de pé, assim, é antes a estranheza 
de Ladisláo Netto (6) pela ausência de cachimbos nos " mounds" de Maraj6, 
malgrado se encontrarem "em quasi todos os pontos do Brasil e em grande 
porção nas províncias do Sul". , 

Pelo que atualmente se conhece pode-se, ali6s, generalizar essa es
tranheza a tôdas as pesquisas arqueológicas realizadas na Amazonia bra
sileira até quando Curt Nimuendojú, em 1923, descobriu a cerâmica de 
Santarém. S6 então surgem os primeiros cachimbos de mistura com louça 
pntiga dos T apajó e dêles quem nos dó inicialmente notícia é Sigvald 
Linné (7), achando que são de origem indígena e isso proclamando como 

- um ·fato notável, em virtude das cartas levantadas por Nordehskiõld e Stahl, 
da distribuição geogr6fico dos cachimbos descobertos pelos trabalhos ar
queológicos, nãg localizarem um ·só na b~cia .do Amazonas (8). 

Linné, infelizmente, não reproduz nenhum dêsses cachimbos e nem mes
mo os descreve. E Helen Palmatory, mais tarde, em 1939, recolhendo ma- · 
terial para o seu documentado livro sôbre a cerâmic<:J dos Tapaj6, esteve 
no Museu de Goteborg, estudando as coleções enviadas por Nimuenda jú, 
mas parece não ter visto os cachimbos apontados por Linné, pois a êles não 
faz a mínima alusão, embor~ se refira, sem também reproduzi-los, d dois 
angulares da coleção santareno do University Pennsylvania Museum (9). 

(4) cNotlcia do Brasil». Biblioteca Histórica Brasileira. Introdução, comep.tários e 
notas pelo Professor Pirajá da Silva. 2.o T omo. Página 269. Livraria Martins 
Editõra. S. Paulo. 

(5) c:Apontamentos sobre os ceramios do Pará.». Archivos do Museu Nacional. Vol. VI. 
Página 52. 

(6) «Investigações sobre a Archeologia Brasileita». Archivos do Museu Nacional, Vol. 
VI. Págs. 445 a. 450, onde se lê : cQuanto a mim, acredito, baseado na exube-

. rância da ornamentação de que usavam os ceramistas marajoenses, que se hou
vesse existido em Marajó o uso do cachimbo ou se nenhum preconceito se tivesse 
opposto á presénça d'este artefacto na collina consagrada ao culto dos mortos. 

estou certo de que a semelhante objecto veriamos r eunidos os mais bellos pre~ 
dicados decorativos da ceramica da grande ilha>. 

(7) c:Recherches archéologiques de Nimuendajú au Brésll>. Journal de la Société des 
Américanistes de Paris. Nouvelle série, tome XX, pag. 71, Paris, 1928. 

(8) Erland Nordenskiõld : c:Comparative ethnographical s tudies». Gõteborg, · 1919. 
Carta 14. 

- Günther Stahl. «Der Tabak im Leben sUdamer ikanischer Volker . Zeitschrift ftir 
Ethnologie, 1925. Carta 3. 

(9) Helen C. Palmatary. «Tapajó Pottery». Etnológíska Studier, n. 8 Gotebor g , 
1939. Páginas 112 e 113. 
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Em 1944, o Boletim do Museu Naciono·I (10), inseriu um trabalho de C. 
F. Ott, sôbre a arqueolog.ia bahianQ, no qual aparecem reproduzidos rús
ticos desenhos de·três cachimbos de Sontarém, um dos quais é zoomorfó e 
outro anfropomurfo, êste último ochoclo em 1940 e ambos bem corocterísticos 
da a.rte oleiro topojônica. · · ·· 

r • 

NOi mesmo ano públiquei (11) um artigo a respeito. de uma dezena de 
maravilhosos cachimbos de Santarém, pertencentes à coleçõc. Robert-Ro.se 
Brown (12), artigo que hoje eu não subscreveria sem profundos alterações 
mos qve aqui reg·istro~ cronologicamente, apenas. paro fixar que. foram as 
fotografias que o. · ilustrqm as primeiros a serem divulgadas dos lindos ar
tefactos de. borro. 

Volto agora a.o assu.nto, ampl'iondo e corrigindo o que então · e~crevi, e 
o rigor, apesar das pesquisas realizadas "in loco" e de ter conseg_uido reu
nir .um número excepcional de cachimbos, deveria· 1imitar-me o uma apre
sentação descritiva dos mesmos, visto· 'não ter logrado chegot a conciusóe5' 
que permitam elucidor definitivamente o aparecimento de tão estranha mci-
nlfestação artística entre os Tápaj6. · · 

Nestes últimos. anos t,ive,. oportunjdade de examinar nada trH:~nos . de 
186 exemplares, doS< quais 6.3 aqui reproduzo. Muitos dêles for:om encon
trados em escavações, por mim' o.rientqdas, na 6rea do cidade. de Santarém 
e principalmente no bairro da Aldeia, onde mais freqüentes, são as terros
pr~tas outrora ocupadas pelos índios e onde abundam os fragmentos de .boa 
cerâmiça. Essas terras, porém, têm sido trabalhadas e revolvidos até os 
nossos dias por 1sucessivas ger:a .. ções. não só de· índios como de coboctos e, 
por isso, não .permitem um exame estratigráfico capaz de datar os achados. 
E' bem possível1 que na imensa área delimitada como de influência dos To
poj6, de Monte-Alegre até Boim ( 13) haja terras-pretas que isso possibili
tem·, prót.egidas pela· mata nelas .desenvolvida. E' uma pesquisa a fazer. Até 
o momento presente, todavia, ~por fôrça das. ·circunstâncias apontados, a 
coleta de cachimbos não poude deixar de obedecer a um critério puramente 
museológico, fÇ>.rn~cendo,.nos umGJ única indicação nem sempre útil poro· 
deduções positivas, que é . a do local de procedência. 

Dispondo ape.nos do material assim coletado e· dessà vagó referência 
ao ponto de origem, temos de estu.dár os cachimbos mais no campo d·a 
crítica de arte, adstritos ao método .. de tJnálise t·ipológico, buscando ide·n
tidades estilfsticas com outros elementos do cerâmiE:a, provenientes do mes
mo 6rea oú de óreas diferentes. Mas, no caso em .oprêço, mesmo. êsse pro
cesse p.ouco resultado oferece, porque os cachimbos repre.sentam um ele
mento isolado no arte tapajônica,. muito mais misterioso do que as "tangos" 

(10) 
(11) 

(12) 

(13) 

> 
Boletim do Museu Nacional. Nova série. Antropologia, h. 5. Rio de Janeiro, 19-f.4. 
«Estudos BràSileírqs». Ano VII, vol. ~II, Ns. 37-39. Rio de Janeiro, 1944. 

Preciosa coleção de 9.iJOO pecás (incluidos os fragmentos) de .cerâmica· dos Ta
pajó, qU"e foi vendida em 1945 à Fundação Brasil Central., onqe se' acha deposita· 
!lll; parte enc~ixotada nos porões e os vasos principais, dispersos sôf>re ·as e:i:tan_ 
'tes da bibllot~ca. · · 
Palmatary, em «Tapajó Pottery», pág. 4. 
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de Morajó. Estas, pelo menos, possuem uma ornamentação geométrico con
dizente com a da cerâmica e, dêsse modo, ainda que não tivessemos ou
tros elementos para identificar-lhes a autoria, como por exemplo se acharem 
dentro das urnas dos "mound-builders", logo vemos que não destoam tecni
camente de um conjunto cultural perfeitamente definido e doí tôdas as dis
cussões que suscitam serem unioomente quanto ao fim a que se destinavam. 
Com os cachimbos sontorenenses tudo se passa diferentemente, o começar 
pela finalidade, conhecida, certos como estamos de que se faziam para o 
fumo. Tecnicamente, entretanto, não se casam de maneira alguma, nem 
pelo forma, nem pelo estilo da ornamentação, com a cerõmica, na qual 
jamais se encontra qualquer dos elementos decorativos neles utilizados. 

Isso parece indicar uma intromissão na área, éfe cultt;ra alheia que se 
impôs à dos T apaj6, possivelmente levada pelos broncos conquistadores e, 
portanto, relativamente recente. 

Não deixa de ser estranh6vel, todavia, que tendo se aperfeiçoado enor
memente na confecção dos cachimbos, o indígena não tentasse transportar 
para o cerâmica em geral os belos ornamentos nêles esculpidos. Tão ex
tranho é êsse proceder, sobretudo se levarmos em conta que se empregava 
a mesma matéria-prima - o barro - e que muito aproximados são as for
mos dos recept6culos e as de certos vasos, que se tem ~e admitir a possi
bilidade, complicando· ainda mais o problema, de· que muitos nem sejam 
de fabricação indígena. Em influência negra, como se patenteio em outros 
pontos do Brasil (14), não se pode pensar, tão formalmente a desmente o 
estilo. Além do mais, o introdução do escravatura africana no Maranhão e 
no Par6 é muito tardía. Em 1751 decidida era ainda o oposição de Fran
cisco Xavier de Mendonça e s6 depois de 1755 efa se organiza, o pretexto 
de impedir que prossiga a escravização dos índios (15) . · 

Como expl icar, então, o surgimento de cachimbos de tão surpreen
dente inspiração artística, em meio à cerâmica topaj6nico? 

Favor6vel à fabrtcaçáo indígena se manifesta a constatação de que o 
barro empregado é muitos vêzes o mesmo dos vasos típicos e isso - embora 
me tenham faltado elementos para um exame de 1aborat6rio - é visível a 
olho nú. O processo de cozimento é idêntico e não hó. dúvida de que houve 
em vários tipos mistura com· um desengordurante, posslvelmente a cinza de 
caraipé, como houve também, em cértos exemplares, a aplicação de cama
das externos de tabotinga, como comumente se fazia na certJmica. 

Seríamos fatalmente conduzidos o uma conclusão negativa, entretanto .... 
se levossemos em conto exclusivamente o estilo artístico. Alguns cachimbos 
(figs. 1 a 7 e 9 o 11 ), verdadeiros lavores de arte, em muito se distanciam, 
pelo requinte dos ornatos, pela firmeza do desenho e do modelado, pela 
linha evoluida da composição e pelo acabamento, de quanto de melhor 
exista no mais perfeita cerâmica antiga de Santarém, até hoje conhecida. 

(14) Serrano. cLos sambaquis y otros ensayos de arqueologia brasiletiu. Pág. 432 • 
.(15) João Lúcio de A.zevedo. cOs Jesuitas no Grão Pará>. Pág. 240 e seguintes. 
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na. 3 - ·De•enYolvimento completo, em plano. dos ornatos do cachimbo da Fl9. 2. 
<De•enho de Armando Pach-,co). 
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FIG. 7 - Desdobramento em plano dos ornatos em relêTo do cachimbo de Santarém 
reprodualdo à Fl9. 8. O ponto prêto representa o orif Íclo de Introdução do canudo condutor 

da fumaça. (Desenho de Armando Pacheco). 
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nG. 12 - Desdobramento 1~m pleno dos ornatos do belo cachimbo reprodusido à Fl9. 9. 

Em cada extremo aparece uma das ro1ácea1 que, a nosso-ver, são uma prova da influência 

da arte dos jesultas ..,. da contemporaneidade com os prlmelro1 ml11ionárlo1. 

(Desenho de Armando Pacheco). 
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O borro, como já assinalamos, é aparentemente o mesmo, sem maior per· 
feição técnica no cozimento ao fogo, mas o desenho se afasta, apesar de· 
ostentar a mesma pompa, do que geralmente predomina, primitivo e in
gênuo, na esplêndida louça tapajônica. Lembro por vêzes o barroco por
tuguês, exibindo lindos ornatos de estilização vegetal. Haja visto, por exem
plo, as rosáceas que aparecem em um dos cachimbos (Figs. 9 e 12) e que 
são características entre os _motivos de origem vegetal, comuns no arte por
tuguêsa do período colonial, surgindo freqüentemente não só na prata la
vrado jesuíti~a como na arquitetura e na mobiliário. 

Oro, êsse simples argumento invalida a hipótese de serem pelo menos. 
os mais luxuosos cachimbos santarenenses um produto da cultura dos Ta
pajó, pois sa.bido é que o índio amazônico, como todo o selvícola do Brasil 
primitivo, pouco ou nunca se inspirou para o arte cerâmica na natureza 
vegetal, fixando de pref~rência as figuras antropomorfas ou zoomorfas e 
apenas raramente a forma de frutos, como a mamorona, que se reconhece 
em determinados vasos. 

Hartt ( 16), há mais de meio século, já assinalava ser um fato interes
sante que ''.a artista índia sabia bem a arte de modelar e era perita no 
ornamentação por meio de linhas simples, mas não se tinhó adiantado na. 
arte do desenho imitativo" . E acrescentava: - "Nenhuma tõlha, flor ou fruta 
é representada na louça antiga do Amazonas ou em relêvo ou sôbre super
fície plana. Parece singular que habitando uma região em que o reino ve
getal oferece tantas formas belas o artista não escolhesse nenhuma destas. 
para a ornamentação". 

1 

Com efeito, os ornatos modelados, de inegável estil ização vegetal, do 
gênero empregado nos cachimbos de Santarém, não aparecem em nenhuma 
cerâmica primitivo da Amozônia e distinguem ontes períodos j6 de nítido 
influência dos europeus. 

Surge assim como hipótese tentadora e perfeitamente admissível, que 
os cachimbos mais perfeitos e luxuosos, com êsses ornatos, tenham sido 
executados pelos próprios mission6rios, modelando o borro in~ ígena para 
encher horas de lazer ou por qualquer outro motivo, o que não é de es
pantar sabendo-se que vários dêsses sacerdotes permaneceram muitos anos. 
na Missão do Tapajós e, principalmente, considerando que entre os padres 
destacados para a catequese na Amazõnia havia verdadeiros artistas como 
o alemão João Xavier Troer, os portuguêses. Luiz Correia, Agostinho Ruiz: 
e José de Moura, o francês João de Almeida e tantos outros ( 17). 

Um exemplar de cachimbo que reforça essa possibilidade é o repro
duzido na Fig. l, em que se vê, admiràvelmente confeccionado, um orna
mento de estilização vegetal que sempre foi modêlo clássico para o ensi-

..... 
namento do desenho de órnatos e que pode ser apreciado, com o mesmo· 

(16) «Arquivos do Museu Nacional>, vol. VI, pág. 107. 
(17) Serafim Leite. cHistóriu, tomo III, pág. 220 e seguintes. 
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desenvo.lvimenfo, em' livros did6ticos com·o o do Padre Manoel dr Aguiar Bar-
reiros_·( 18)' com o nome de ~folhçagem serpeante. . ' . . . . : 

. ' ~ . . . 
. • ) ;;' cl9ro que o índio Jgpojó, por maior q~e foss~ çi suo hqbilidode, __ nqp 
pod~riq -iq~aJi;çor urnçi ~stiU?:çição 9lheiq completo111~nt~ à sµa culturq e ~Pínci
denf~, O tQI pQnfo, com l:'OlQ jó CctnheciQQ ~ PQpUl,Qrizodo da nosso civili
ZOÇOO oçidental, 

,.. · · - Ovtros. cachimbos h6, entretanto, do mesmo tipo, em que os ornçato~- de 
estilização · vegetal se apresentam muito mais rústicos e imperfeitos, como 
são · os dos Figs. 13 a 20. tsses bem podiam ter sido executados pelos índios 
já em ~stado de aculturaç{Jo; imitqnd9 o q,.,,. vi.Q.m fa~~r ou· lhes en~inavom 
os jesuitqs. Seriam talvez ín~ios como agú~les 99~ quqis se r~f~re ~t~ndGff 
quan~o, trqtando da construção de uma igreja no MqrÇ1nhã0, em .1696, ~itQ 
o retábulo de cedro do qltar-mór, feito pele entalhador português Manuel 
Monços com o au~rlio de outros entaJhadores "filho~ do Brasil e di5Cfpulos 
dos -iesuitas". 

Eram· freqüentes as viagens dos padres da Companhia de J~sus .eritte 
o ·Maronhão e o Paró, "com canqa bastante e matolutagem ", como narra 
ainda B~ten'dorf, e levando sem dúvida com êles os seus índios · preferidos. 
Assim, não só de Be1'iM como do Maranhão, poderia ter chegado Çs tàbos 
o influência artíst ica jesuítica que tudo indico ter realmente se monifestado 
.nos oleiros fça.bricontes d9s çochimQos· de çtue nos estamos ocµpan

1
çfq. 

· ... ,O padre Serafim Leite, citandô Betendorf, primeiro missionór'io dos To
ppj6! narra a fundação da Aldeia de S. João Batista, no Rio Gu·rupí, .nos 
limites dos atuais Estados do Par6 e Maranhão, pelo poçJre Ant~nio Vieirtj. 
E diz. que "ajudara muito as obras da Residência o fndio Antõnío, dêxtro 
çor~Rina1 ~u~ o Pe. Bento Alvores, deixondp e.m 1688 o Casa d9 Gvrupi, 
levou ~onsigo paro o Joguar.qri". • .. . 

Muitos dêsses índios, "baixados" possivelmente do Tapojós, oAde ·os 
jesuítas pénetraram desde 16~7 ê Vieira se estabeleceu em 1659, intluen
ciacfos r:)elos obras de tolha em ma.deiro ou mosso que ajudaram a· fozêr, 
podem ter sido, cio retornarém às suas aldeias, os inspiradores e execútores, 
no segunda metade do século XVII e na primeiro do século XVIII, de algumas 
deSSQ$ p,_eço~ . 9rigina1s que ,sãq ps cachimbos de S9ntorém. Hó, Qliqs, uma 

.. ~~rtq semelhança entrf a fOFplO. dos co<:himbos ~ ,a dos· púlpitos, qu~ p,oç.te 
ser · s~ntidçi Pl?servondo-se 1:1m detolhe do "odmiravel púlpito, obra ·dos ~
~uit~s .<J9 Parq e doa indioJ $e_us discipulos" que é ·reprodvzido na "Hi~tório" 
po Podre Serafim Leite (pág. 292, Ili). São_ idênticos o espírito e Q inspjr.q
çt)c,;>,. gver da formo, .qver dos ornatos, verif joondo-se em ambos a. m~ 
·P,Qmposa ÇOf'lpoSiçõo.- de yolµtÇJs e-fôlhas em ;elêv~, emP.ora -=-- e aí l!ma ça
ro~te.rf~ico 1 QQ exeçuç~9 indíg~na ,..,.. hqja a ten.dêocio, em ·algun~ c;ot;flim~s 
(fig. lt>) s;I~ ~fisf>Qr êsse~ ornat~ p~rp q formQ,Q9 estiliioda dtt çqp~~$ '~.u 

· ea.r:g§ gfltr~~m0rf os. , ~ : , . 

(18) «Elementos de Archeologia e Bellas Artes:., Braga, 1917. Pág. 75, figura 113. 
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O Pe. A. Schupp, que em 1892 escreveu na revista ''Natur und Offen
borung" um trabalho intitulado "Os oborigenes do Brasil sob o ponto de 
vista etnológico" ( 19), assinalava já um cachimbo "que representa uma ca
.beço de ·homem", proveni~nte da Vila dos Anjos, hoje Grovotaí, no Rio 
Grande do Sul. "A cabeça - diz êle - é perfurada, tem no vértice a pe
quena cavidade para o fumo e na porte oposto o orifício, onde era intro
duzido o junquilho". O Pe. Schupp, na mesmo monografia, afirmava, sem 
entretanto justificar a sua intuição, "ser mais provovel que a introdução do 
cachimbo entre os indios date duma ~poéa posterior à entrada dos euro
peus neste país". 

' . 

~ Sabe-se, além do mais, pelas crônicas do tempo, que os jesuitos sem-
pre estiveram interessados, por tôda a parte, em ensinar as artes ao gentio. 
Na "História do Paraguai", do Pe. Charlevoix, lê-se que "Õs primeiros mes
tres dos lndios nas artes de dourador e pintor, escultor, ourives, relojoeiro, 
serralheiro, carpinteiro, marcineiro, tecelão e fundidor, foram irmãos je
suitas que se mandavam vir da Europa". O Padre João Daniel, no seu' "Te
souro Descoberto no Rio Amazonas" , trotando da "grande habilidade e 
aptidão dos índios", também refere com entusiasmo a estupenda facilidade 
com a qual os indígenas do Pará aprendiam os mais variados ofícios, como 
do mes~o mod~ sabiam imitar à perfeição qualquer objeto que lhes fos~ 
mostrado. 

O ensino das artes aos selvícolas, despertando-lhes o . interês~. pela 
civilização dos conquistadores, com o aproveitamento de suas próprias vo
cações e aptidões, era, como se deduz de numerosos textos dos cronistas, 
um método que os jesuitas empregavam por sistema para a conversão deis 
"nações bórbaras" . · 

Tôdas as circunstâncias citadas, ~ ligando à presença e influência do eu
ropeu e principalmente dos jesuitas o aparecimento dos cachimbos na região 
topajônico, parecem não deixar dúvida quanto à sua pouca antigüidade. 
E isso se afigura mais plausível quando sab~s · que até hoje nunca foi 
encontrado um só cachimbo entre os va~iad~ achados arqueológicos das 
civilizações contemporâneas do descobrimento, ou mesmo pre-cabra1inas, 
de Morajó, Cunani, Maracá, Miracanguera e outras. 

Os cachimbos luxuosos, decorados em relêvo com ·ornatos vegetais es
plendidamente estilizados, que se poderiam denominar tapajó-jesuíticos 
(figs. 1 e 2), são bastante raros em comparação com a avultada quantidade 
de fragmentos ou "caretas" de Santarém e vizinhanças que tenho visto. 
Do mesmo modo não são comuns os de tipo assemelhado, bem re.presentodos 
nas figs. 14 e 15, que daquêles se diferenciam, por serem ds ornatos vege
tais executados sem a mesma segurança técnica e visivelmente imitativos. 
Não era a sua fabricação, ao que dêsse foto se deduz, comum o todos os 
oleiros -da região, mas um privilégio de poucos, fõssem os próprios missio
nórios ou os que com êles aperfeiçoaram seus dotes de artesãos. No campo 

.(19) Tr~duç~ de _Fran~ Rath, Anuário .do R io Grande d o Sul, 1905, pág. 263 e seg. 
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das especulações, em qve sou obrigado a me manter por foltQ de dados 
má is rigorosos, e"cont,ro ain~a _nessa · hipótese lima explicação -aceitável . para 
o fenómeno ,a~o--- qual. já me referi,. de não terem sido aproveitados nos vo
·sqs de cer6mica· os belos e novos or.natos vegetais, com tanta arte e perícia 
executados · e·m àlgu.ns· cochrmbos. ~meu ver os mission6rios ensinaràm a 
-sua fql;>ricoção aos hómens. Estes, como se vê pelos relato,s de Betencforf e 
df,t Qutr:os padres, eram os seus discí.pulos. As mulheres,. entretanto, é que 
em t6das as ·tríbos indígenas do Amazônio se ocupavam do mister de fazer 
-a. lou~a de barro, utilitária ou de-cerimonial. Eram :elas os ,suas exclusivas 
fabricant~s e, naturalmente, continuavom a ser, respeitando os estilos e pa
drões t:rapic;ionais, mesmo depois que el~mentos · mosculinós se- dediétírom à 
--confecção dos cachimbos çom erientação ortísticcr· dos mission6tibs e sem 
-que t.al influência as alcaniasse. ~Os dois estilos; o dos cachimbos (priva-
tivo dos homens) e o des vasos (privilégio dos mulheres) pediam pois per
feitome.nte ter coexistido, sef)'l se· influenciarem mutuamente, nós primeiros 
tempos do conquista. 

Em alguns cachimbos, contudo, se observo que o estilo indígena se 
mantém· ainda preservado. e isso se patenteia sobretudo nos zoomot:fos que 
aqui reproduzim~s (Figs. 21, 22, 23, 25 e 26). São -feitos com o mesmo 

' . -
:borro dos vasos típrcos e não denotam influêncip européia, antes ·conser-
vando certas caraêterísticas pronunciGJé!as da técnica. tapajônica . 

...... 

. O da Fig . . 21, pQr ex_ei'nplo, ao qual falta a cabeço, é primeroso de 
,estilo é de perfeiçáo nó coz.imenfo do barro. Representa um pássaro, magni
fk:ament-e modelado e de tipo idêntico a um outro p6ssaro que possuo, 
.esculpido 'em pe~ra, .no minha coleção de contas e amuletos líticos dos 
Topajó. E' digno de nota, ·nesse cachimbo, o decoração do peito ao a•e, 
·'formada de pequenos círculos obtidos pelo decalque de u-m tubozinhó de 
capim ou taboca; curioso processo de. ornamentação que repetidamente se 
vê utilizado nas peços de 'Cerâmica. 

J& os cachimbos antropomõrfos (figs. 27, 28 e 29) não são tão puros 
" .e embor.a neles se notem também veementes i'ndfcios técnicos de fabricação 

indígena, a r,epresentoção das carâs humanas bastante se afasto das que, 
"! - • \ ' 

:ingênuas, desproporcionaaas e se assemelhando a máscaras, aparecer:n co~ 
,mumeflte n·os ídoles e~ adornos escultóricos dos vasos. 

Excepcional,. s.em dúv.id.a, é o cachimbo ontropom_orfo aqui reproduzido 
-O Fig. SO. Que êle é· de· fabricação indígena parece indicar umà compara·
.çáo com os ·ídofos too comuns nQ cerâmico dos Topaj6, revelando a mesma 
idéia de composição, ;com os seios .salientes, o sexo bem marcado e os 
má~s à cintura, senâ_o cerfo também1 como pude constatar em outro frog
men_to de cachimbo d.o mesmo gênero., d·a coleção Brown, que as coxas se 
terminav_am Bruscamente, sem; vestígios d~ pernas, tal como nos ídolos 
,citados. 

Tonto quanto ~os caonimbos zoomorfos se nos , afiguram de autoria dos 
T apajó que ainda se conservavam submissos aos velhos padrões culturói~ 
da tribo, os antroporriorfos. dão-nos a 'impressão de ·feitos por indivíduos já 

• 
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·ém éontélcto mais íntimo com os ·conq1Jistadorés, ainda -não de todo libertos 
:das trôdiçÕes indígenas, mas já em início de- aculturação. 

Os cachimbos indígenas antropomorfos ou . zoomorfos nõo sÇJo, d~ res
to,. desconhecidos no continente e é coiso provada o seu uso na AméFica an
:te$ da ch.egado de Colomho. Th9m.as Wil~on, no COt6lqgp do Columbian 
HistoticÇJt Expos1tion (20), reprodyz vórios pre-colombi~nos, de aborígenes 
norte-americanos, . que têm a mesmo conc:epção de formo e obedecem à 
.mesmo inspiração çriadora do. cachimbo <Santarenense apresentado na 
Fig. -2 l. 

· Citando cachimbos dos ·~ mound-builders" dos Estados Unidos, -De Nar 
do1llac .reproduz dois belos e~em_plares, u-m representando um tucano e ·Ou
tro uma onçâ., e conta-nos que em Mound City, no 0hio# foram .encontrados 
.tombem . cachimbos antropomorfos; inclusive . um· ,que "represente une femme 
et ·peu -~ comparer cpmrne e~écution oux sculptures_ mexicoins et péruviennes 
qui excitaient l'étonnement des soldqts espagnols" (21 ). · 

Os cachi.mbos, entretanto,, que em maior obundõnc\9 se encontr-0m, en
.tre os fragmentos de louça índia· s.antorena, _são çle um tipo muito humilde, 
.como. os .. que reproduzimos nas Figs. 36, 37, 57, 59 e i>O. Sães bem menores e,. 
rústicamente executados. O curioso neles, valendo comoJ uma evidênc~ da 
sua modernidade, é a técnica da -confecção em duas portes distintas; er:n 
duas bandas ou metades, que depois se unem, deixando n·ltidamente mar
·cado e v·isível o vinco dessa união. Muitas vêzes até, no ponto da junção, 
os ornatos de ·uma das bandos não s~ ajustam ou adoptam perfeitamente 
élo da· outra (Fig. 36), dando a impressão de terem sidô obtidos por molde, 
à ·semelh6nço do que fazem os escultores com os tarcel·es. 

. . 
'. .Apesar, porém, de ter examinado um grande n~mero d~les, nunco 

,ncontrei dois .iguais, em tamanho óu for:ma, como dev,erio fatalmente acon
tecer se fõssem feitos em série ·e por 111plde._ Os, moldes, de resto, como os 
utilizaval)l os peruanos, são completamente desconhecidos na arqueplogia 
·da Amai:ônia e nenhuma provo foi éncontra·da, ·até· o presente, em abono 
do seu uso' pelos nossos ·índios antigos. Por isso., deve ser admitido d~ _pre
ferência a exe:cuçáo· manual das du9s .bandos, cada uma de per si ou se-.. 
parados depois de modelada á peça maciça, como um ·processo porp · fa
cilitar a feitura da cavidade receptadora do tabaco e do . suo continuação, 
em coA"ol ·estreitado., até a extremidade onde se jntroduzia a taquaro con-· 
dutoro ela fumaça· à bôca :do ·fumante. Em duas· bandos, o .abertura dêsse • 
.rêgo 01.1 canal, que dada o formo ongular. dos cachimbas segue umo curva· 
acentli.lada, se· tomaria -muito mals simples e_ ,acessivel aos rudimentares ins
trumentos· dispon fveis. 

Devem ser os mais modernos de todos, a deduzir do processo técnico. 
de ·fabricação e da ·variedade do borro empre-gado, de diferentes cõres e. 
dureza e os mais das vêzes puro, sem adição do ,cinz, de cara'ipé ou de· 

.{20) ~ilited Siates ~,µi.ona.i Mase.um. W&Nltngton, ·l89.6. P.; 118 a 1~. 
(21) cLes Prémiers Hommes>. vol. II, pág. 46. 
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oútros dese.ngord.urantes e se ofasto.ndo; portanto, do velho processo habi· 
tual em tôda a cerâmica indígena. 

Alguns dêsses cachimbos possuem um orifício na porte ioferio~, .d,estl· 
oado à. suspensao protetora em cordeis, quando não em uso, (Figs. 4l . ~ 
45). Acred.ito gve em muitos dêles jó pósso existir uma· influência negra e 
·º cert~ ~ _q'.\;e náó s.é. diferenciovam sénslvelmente, quanfo aos. modelos· mais 
róstícos, dos que ainda hoje fabricam ós. cab~lo$. ~m vórios pont~ da 
Amazõnia. . , 

' 

Resumindo· 9 ,até aqui exeostQ, poderíamôs esboçar UJllO c_lq.ssif.i~ação 
dos -cachimbos ~e S"ntarém em 5 tipos princi-pais, estabele.cendo para êles 
as 'Seguintes dotas aproximddos: - · 

-l.o tipo - Ornat~s de inspiração 't'egetol, de pura tradição europé.ia, 
recobrindo a totalidade do cachimbo. epeca çfos primeiros mission6rios e 
possivelmente .d~ suo conf'ecçdo. Fins do século .XVII. (figs. l a ·a, 9 e, ló). 

,2.o tipo - Assemelhados aos prlme.iros, mas sem o mesmo apuro téenl· 
co. Ornatos de idêAtic9 jnspir,oçêto . v~getal., -menos pt:trfeitos e visiv:elment~ 
imitafi·ve>s. Atribuíveis a índios discfpulos tios jesuites. Da mesma época dos 
anteriores ou d!=J iníciG do, século XVHI. (Fig's. ·13 a 1 d e 18 a 20) . 

3.o tipo - Estilq tapajõ.nico pre~ervado. Formos antrop.omorfas e ·zoo· 
morfa.s, ést.as. úJtima.s en~ontra.dos to~m na arte lítica dos. lapoj6. Tempo 
dos prfmei·ros .Contactos com os conqu.ista.dores e, portar.to, também dos fios 
do século xv11 ·e início d.o XVl11. (Figs .. 21 Q. 30). · 

4.o tipo - Decoração · muito · singela, de orige.m vegetai, recobrindo 
'apenos ·parcialmente ·o· êachimbo que· é -sempre · pr:.onunciod,amente Qnguf.or 
e com freqüência1·evr barro puro. Au.toriQ _ presu.mj.v.el· de índios "cildeiados-ou 
de -coboclos, j~ no século XIX. (F:igs. 32, 33, 46 a 5.1, 55, 56, 61 e 62). 
" s~c> tipo - E:achimbos angulares 'de orndmentaçã'o muito simples ou 
sem decoreç_élo, caracterizados pela.: ·confecção em duas bandos depois 
unidos. Às vêzes opresentotri' uma protuberóncia ria porte· inferior com um 
orifício: de suspensã.o. · Provavelro~!"fé ~s. mais ·mode-rnos d_e todos. · Skulo 
XIX.- (Figs,. 17; 31, 34· a 38, -43'- 45,- ~2, 5~, 56 e 64). . . . 

Esta c[ossific<;Jção compcprtáritJ numerosas subdivisões que nos abstemos · 
ainda de fazer porque, pqra. isso, ~é - àinda~ insuficiente o moterial ~or;ahecido . . , 
Há cachimbos, mes.mo en.tre o~ que reproduzimos no.-presente tra~al,ho, que 
não· correspondem rigorosamente -a r:1enhum. dos cinco tipos citCild.os·~ E isso 
é. natural, ·se considerarmos- que_ na 6red em estudo, d1:1tante_ perto de 200 
ano$i desde <;J' chegaâci dos conqúiStàclores e: missionários, até, o completei 
extinção das - tribos indígenas, foram. sem .conta qs variações provocad~s 
por .suce~iva.$ Ja~s de ~cultura.ção. ou intromissão de culturas, esporádicas ~ 
técnicas diferentes. 
" 0 fqto evide'nte; tOcfavie, é q.oe, COJTIO' em geral cfconte-cé com O c&rê· 
m'ica arqueológica da Amazônia! a de~.Qdência a~tística· e degenerescência 
q~s cachimbos se man~festo visivelmente a medido que ' a técnica~ . mesm,~ ·º 
ensfnada , pelos. miSSÍOn.ÓlliÓs., -se YQÍ afastando. do .conv(y'io COÍ'n 

1

0 : grande 
arte oleiro dos Topo(6~ vicefonte. ao . tempo· do descci>brimento: 
• •• • ••• • 
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FREDERICO BARATA PRANCHA I 

FIG. 1 - Primoroso cachimbo, mostrado de pe~fil e de face . com ornatos clássico.s 
de insp:ração veqetal e nitidamente de oriqem européia. Note-se o coração, que 
aparece na fotoqrafia da direita. A d:~coração em relêvo enche completamente a 
superfície da peça, com o mesmo horror ao vasio da cerâmica indÍqena. mas 
não tem nenhuma conexão com o estilo dos Tapajó, apesar de ser o cachimbo 
confeccionado com barro idêntico ao que êstes emp~'!qavam nos seus vasos 

típicos. Proveniência: Santarem, Aldeia. Comprimento: S cms. 
(Col~ção do autor). 

I 

'FIG. 2 - Visto de perfil e de face. outro luxuoso cachimbo que se destaca 
pela pompa dos ornatos de origem V: ')qetal. esculpidos com segurança e obe
·decendo a um desenho de esmerada composição que pode ser melhor opreciado 
no desdobramento em plano na Fig. 3. Barro escuro e bem cozido, recoberto de 

1eve camada d.e tabatinça clara. Proveniência: Santarém. Comprimento: 5 cms. 
·(Coleção Robert-Rose Brown, hoje na Fundação Bras il Central, Rio de Janeiro). 
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flG. 4 - Perfil e face de um cachimbo com a mesma decoração de origem ve
getal. feita com grande firmeza técnica e abrangendo a superfície total da peça. 

- Barro claro, assemelhado •ào da boa cerâmica tapajônica. Proveniência: Santarém. 
Compr\mento: 5 cms. (Coleção do autor). 

FIG .. 5 - Duas posições de u~ cachimbo do mesmo tipo e também de delicada 
execução técnica. totalmente recoberto pela ornamentação vegetal. Barro claro e 
bem queimado. sem diferença aparente do que s·e empregava na cerâmica in

dígena. Proveniência: Santarém. Altura: 35 m~. (Coleção Robert-Rose Brown. 
F.B.C .. R!o de Janeiro). 

FIG. 6 - Outro ca chimbo que não possui espaços vasios de decoração, visto em 
duas posições para permitir a apreciação dos ornatos vegetais que. na Fig. 7. 

são mostrados em plano com o desenvolvimento completo do desenho. Acaba
mento cuidadoso e paciente, barro claro e bem queimado. mas· aparentemente 
sem mistura com desenqordurantes. Proveniência: Santarém. Altura: 58 mm. 

(Coleção Robert-Rose Brown. F.B.C.. Rio de Janeiro). 

• 
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FIG. 8 - Cachimbo em harro claro. de ornamentação niais simples mas ainda re
cobrindo totalmente a parte externa. Proveniência: Santarém. Comprimento: 35 mm. 

(Coleção Robert-Rose Brown, F.B.C .. Rio de Janeiro) 

FIG. 9 - Belo cachimbo. inteiramente trabalhado com ornatos vegetais caprichosos 
e ulilisando inclusiv€t tosáceas, como s~ pode ver do desenvolvimento em plano na 

Fig. 10. Barro muito claro e ·bem cozido. Proveniência: Santarém. Comprimento: 
45 mm. (Coleção Robert-Rose Brown. F.B.C .. Rio de Janeiro). 

FIG. 10 - Duas posições de um c<;xchimbo da série dos totalmente ornamentacà>s 
com motivos em relêv·o. de inspiração vegetal. Barro meio escuro. que se encontra 

também na cerâmica indígena. Proveniência: Santarém. Altura: 3 cms. 
(Coleção do autor). 

J' 

FIG. 11 - Perfil e face de um grande cachimbo de ótimo acabamento. Barro 
claro. bem queimado, mas pesado. sem semelhança com .o indígena e~ parecendo 

moderno. Ornamentação bem mais po.bre · de inspiração que a dos anteriores. 
Paredes bastante espessas. Proveniência: Santarém. Comprimento: 1 cms. 

(Coleção do autor). 
' ,, 

. ~ 

., 
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FIG. 13 - Cachimbo (perfil e face) ainda totalmente decorado com ornatos 
v egetais mas já visivelmente de imitação e sem apuro técnico. Paredes espessas 

e mesmo barro claro, comumente usado na cerâmica indígena. Procedência: 
Santarém. Altura: 4 cms. (Coleção Charles Townsend. Belte rra) . 

. 
FIG. 14 - Perfil e face de u.m cachimbo com a s mesmas características de ·estilo 

d o anterior. Barro claro. bem cozido. recoberto de uma tintura marron escur<t. 
Procedência: Santarém. Comprimento: 3 cms. (Coleçã o Char:es Townsend. Belterra). 

FIG. 15 - Idem. Barro escuro e duro. _comum a certos tipos de vasos pequenos. 
Pa re des espessas . Ornatos ve getais imperfeitos . recobrindo totalmente a super-

... · fíc ie do cachimbo. Procedência: Santarém, Aldeia. Comprimento: 45 mm. 
(Coleção d o :tor). 
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F'IG. 16 - Idem. Barro claro. ligeiramente avermelhado, peculiar a muitos vasos 

ta:pajônicos. A fotografia de face, à direita, revela a preocupação havida de 

s im.bolisar uma cara humana. embora o cachimbo não possua as características 

de u.ma -peça antropomorfa. Procedência: Santarém. Comprimento: 4 cms. Altura: 

35 mm. (Coleção Robert-Rose Brown. F.B.C.. Rio de faneiro). 

I 

f'IG. 17 - Cachimbo com ornamentação já menos densa. Barro claro e bem. 

cozido. muito leve.. Confeccionado em duas bandas. posteriormente unidas e com 

o vinco dessa união bem marcado, como se pode observar na fotografia da 

direita. da peça vista de face. Procedência: Santarém. Comprimento: 4 cms. 

(Coleção do autor). 
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FIG. 18 - Perfil e face de um exemplar em barro claro e pesado. da mesma 
aparência do de certos vasos dos TapajÓ. Ornamentação vegetal densa e de 

acabamento imperfeito. Proveniência: Santarém. Altura: 35 mm. 
(Coleção Charles Townsend. Belterra). 

FIG. 19 - Barro escuro. do tipo empregado na boa cerâm!ca. com mistura. 
Mass~ço e pesado. Ornamentação simples. em tôda a superfície. Proce~ência: 

Santarém. Altura: 4 cms. (Coleção Charles Townsend. Belterra). 

FIG. 20 Barro muito claro e bem queimado. de côr amarelo-avermelhada. seme-
lhante ao das olarias modernas. Ornamentação vegetal rusticamente estilisada. 
Com furo para suspensão na parte inferior. Procedência: Santarém. Comprimento: 

SS mm. (Colecão Dr. Geraldo Corrêa. Belém) 
~ 
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FIG. 21 - Cachimbo zoomorfo (pássaro), visto em duas pos!c;Ões e com indicações 
eYidentes de confecção indígena. Barro com mistura de caraipé. idêntico ao da 
melhor cerâmica tapaiôn ica. Tem em baixo, em ieliYo. os pés da ave, à qual. 
infelizmente. · faHa a cabeça. Pr~cedência: Santarém. Aldeia. Comprimento: 45 mm. 

(Coleção do autor). 

• • .. 

FIG. 22 - Cachimbo zoomorfo (pássaro). Barro claro. levemente avermelhado. 
Também sem a cabeça. Procedência: Santa rém. Comprimento: 4 cms. 

(Coleção Charles Townsend. Belterra). 

FIG. 23 - Idem. Exemp!ar completo. com a cabeça . conservando a pureza d.o es
tilo indígena. Barro da cerâmica claro e pesado. Procedência: Sa ntarém. Compri

me nto: S cms. (Coleçã o Charles Towsend. Be,lterra). 

FIG. 24 - 'pequeno cachimbo zoomorfo (pássaro). vis to 1";!m três posições. Recobe rto 
de ornatos vegetais es tilisados. um tanto rús ticos. Barro be m cozido. idêntico a o 
da cerâmica típica. Falta a cabeça. Procedência: Santarém. Comprimento: 35 mm. 

Altura: 2 cms. (Coleção do autor). 



! 

FREDERICO BARATA PRANCHA VII: 

FIG. 25 - Cachimbo zoomorfo extremamente rústico. Barro mal cozido, rachado. 
Ornamentação primária de pontaços. Procedência: Terra Santa. Comprime nto: 

5 cms. (C~leção Charles Townsend. Belterra). 

FIG. 26 - Fragmento de um belo cachimbo zoomorfo (pássaro). Barro indígena 
característico. Tem na parte inferior os pés da ave, em relêvo, como o da Fiq. 
21. Procedência: Santarém. Altura: 35 mm. (Colecão Charles Townsend. Belterra). 

~ 

FIG. 27 - Cachimbo antropomorfo, vis to de perfil e de face. Barro indígena, 
escuro e bem cozido. Peça pesada, em virtude de terem sido o receptáculo e o 
canal da fumaça escavados num bloco massiço. Procedência: Alter do Chão. 

Altura: 45 mm. (Coleção Charles Townsend. Belterra). 

FIG. 28 - Cachimbo antropomorfo. também visto de perfil e de face. Ornamen
tação confusa e sem perfeição técnica. Barro pa.rdacento. da cerâmica inferior. 

Procedência : Santarém. Comprimento: 45 mm. (Coleção do autor). 
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FIG. 29 - Soberbo cac}J.imbo zoomorfo. apresentado de face e de perfil. Barro 
da melhor cerâmica. Revela confecção indígena. mas com índicios de acultura-

ça o. Procedência: Santarém. Aldeia. Comprimento: 45 mm. Altura: 38 mm. 

(Coleção Dr. Geraldo Corrêa. Belém). 

FIG. 30 - Cachimbo antropomorfo. representando uma mulher grávida. visto em 
duas posições. Faltam a cabeça , um braço e o receptáculo que se erguia ao 
meio das costas. Seios salientes e sexo bem marcado. Coxas bruscamente cor· 
tadas. como ·nos ídolos tapajônicos. o furo para a introdução do canudo de ta-
quara situa.;~.se. como se vê na foto da direita, na região anal. Barro típico d ::i. 

boa cerâmica . Procedência: Santarém. Aldeia. Comprimento: 45 mm. 

(Coleção do autor). 
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:FREDERICO BARATA PRANCHA X 

:FIG. 31 - Perfil e face de um cachimbo de confecção em duas ba nda s. com 
_ponto d e união pronunciado. como se vê na foto da direita. Barro excessivamente 
claro e maito leve, em virtude da pe rfeição d o cozimento. Ornamentação d 1 
inspiraçã o veqetal recobrindo a peça tôda, mas bastante confusa e sem perfeição 
técnica. Proce d ência : Mo~!e Al~gre. Comprimento: 3 cms. (Coleção do autor) . 

.FIG. 32 - Barro escuro. recoberlo de tabatinga clara tanto externa como interna
mente. Ornatos mal acabados e res tritos à s extremidades. não abrangendo a 
_peça inte:ra. Proced ência: Monte Alec;re. Comprimento: 4 cms. (Coleçã o do autor). 
FIG. 33 - Barro claro, leve. bem cozido. recoberto de uma tintura marrem escura . 
.Mesmo sistema de ornamentacã o parcial d o anterior. Confeccão em duas bandas . ~ 

.com v:nco de uniã o alisado e p ouco nítido. Procedência: Faro. Comprimpnto: 35 mm . 
(Coleção Charles Tow send. Belterra). 

FIG. 34 - Barro claro. ligeiramente avermelhado. Ornatos ve ge tais, rusticamente 
executados e al)/1nas parciais. Confecção e m duas bandas, com vinco de união 
pouco pronuncia do. Procedência: Santarém. Comprimento: 4 cms. (Coleçã o do autor). 
FIG. 35 - Barro meio e scuro. Ornatos. como n o anterior. recobrindo apenas par
cialmente a peça . nas extremidades. ConJecçã o em duas bandas. com vinco de 
<.:nião disfarçado. Procl)dência: Santarém. Comprimento: 35 mm. (Coleção do autor). 

I 
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FIG. 36 - Característico cachimbo de confecção em duas bandas, visto de pedi! 
··e 'de face. Barro amarelo claro. pesado, aparentemente sem mistura. Ornamen
tação rústica. O vinco de união é pionunciadíssimo, como se vê na fot09rafia 
<ie face , não coincidindo os ornatos de uma das bandas com os da outra. . 

Procedência: Santarém. Comprimento: 4 cms. (Coleçã o do autor) . 

. FIG. 37 - Barro ordinário e pesado .. Confecção em duas bandas, com técnica 
elementar e qrande rusticidade. Procedência: Monte Aleqre. Comprimento: 3 cms. 

(Colecão do autor) . • 

. FIG. 38 - Barro prêto. leve. Confecção em duas bandas. com vinco de uniéio 
saliente e não coincidindo os ornatos na juncão. Procedência: Santarém. 

Comprimento: 25 mm. {Coleção do autor). 

FIG. 39 - Curioso ca chimbo duplo encontrado em Santarém, · formado de dois 
receptáculos ligados a um só canal condutor. Barro ordinário e confecção 

exq~aaivamente rústica. Comprimento: 4 cms. {Coleção do autor). 

• 



FREDERICO BARATA PRANCHA XII 

FIG. 40 - Barro claro, leve e bem cozido, parecendo indígena. Ornatos s imples. 
e mal feitos . Procedência: Santarém. Altura: 25 mm. (Colecão Charles Townsend, 

\ , 
Balterra). 

flG. 41 - Barro claro e bem cozido. Ornamentação singela mas esmerada. Com. 
orifício de suspensão. na parte inferior. Procedência: Santarém. Altura: 3 cms . 

(C:>leção Charles Townsend. Belterra). 

flG. 42 - Mesmo estilo do precedente. Barro escuro. de paredes mais espessas e· 
confecção menos esmerada que o anterior. Procedência: Santarém. Comprimento: 

38 mm. (Coleção Dr. Geraldo Corrêa, Belém}. 
FIG. 43 - Aparentementi: d o mesmo estilo anterior. mas confeccionado em duas. 
bandas. com vinco de união pronunciado. Barro claro. Procedência: Monte Alegre. 

Comprimento: 35 mm. (Coleção do autor). 

·' FIG. 44 Barro claro, o'rdinário. arenoso. Ornamentação simples · e rudimentar • 
. Com orifício de suspensão na parte inferior. Procedência: Santarém. 

Comprimento: 35 mm. (Colecão do autor). 
~ 

FIG. 45 - Barro comum. Confecção rústica, em duas bandas. com vinco de união 
bem pronunciado. Procedência: Santarém. Comprimento: 4 cms. 

(Coleção do autor). 
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:FIG. 46 - Perfil e face de um cachimbo de decoração simples, parcial. e de 
Jorma bastante frequente. Barro claro, bem queimado . Procedência: Alter d o 

Chão. Comprimento: 38 mm. (Coleção do autor). 

:FIG. 47 Barro claro e leve. típico dos vasos pequenos. Decoração simples. mas 
feita com bôa técnica. Procedência: Santarém. Comprimento: 3 cms. 

(Coleção: Charles Townsend. Belterra) 
FIG. 48 - Cachimbo bem trabalhado. no mesmo estilo do precedente. Barro reco
.berto de uma tintura marron escura. Procedência: Santarém. Comprimento: 3 cms. 

(Colecão Charles Townsend. Belterra) . • 

TJG. 49 - Barro muito claro, tenro, como aparece em certos ornatos estilisados 
<la cerâmica de Oriximiná. Decoração muito singela. Procedência: Alter do Chão. 

• Comprimento: 45 mm. (Coleção do autor). 
FIG. 50 - Barro levemente avermelhado. Confecção esmerada. em duas bandas. 

·com vinco de união pouco pronunciacio. Procedência: Santarém. Comprimen10• 
4 cms. (Coleção d o autor). 
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FIG. 51 - Barro bem cozido. claro. leve. Mesmo estilo do cachimbo da Fiq. 43. 
porém de confecção mais rústica. Procedência: Santarém. Comprimento: 3 cms. 

(Coleção do autor). 

nG. 52 - Barro negro. Confecção em duas~ bandas. com vinco de união POUCO' 

pro.nunciado. Procedência: Santarém. Comprime.nto: 35 mm. (Coleção do autor). 

FIG. 53 - Barro escuro. Ieve. de perfeito cozimento. 
cedência: Santarém. Comprimento: 35 min. 

FIG. 54 - Barro escuro, pesado. Confecção em duas 
Procedência: Santarém. Comprimento: 4 cms. 

Acabamento 
(Colecão do , 

esmerado. Pro. 
autor). 

bandas, com vinco marcado. 
(Colecã o do autor). , 

FIG. 55 - Barro claro, b Jm cozido. Ornamentação singela, tendo de cada lada 
uma flor de seis pétalas, em relêvo. Procedência: Santarém. Comprimento: 35 mm. 

(Coleção do autor). 
FIG. 56 - Barro escuro. pesado. Confecção rústica. em duas bandas. com vinco. 

de união bem marcado. Procedência: Santarém. Comprimento: 3 cms. 
(Colecão do autor). 

~ 

, 
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FIG. 57 - B11rro claro, comum. Acabamento qrosseiro. Feito em duas bandas. com 
vinco de uniã o muito pronunciado . Procedência: Monte Aleqre. Comprimento: 35 mm. 

(Coleção do autor). 
FIG. S~ - Barro ligeiramente avermelhado. bem cozido. Ornatos veqetais na 
parte inferiores. be:n trabalhados. Procedência: Santcuem. Comprimento: 3 oms

(Colecão do autor). 
~ 

FIG. 59 - Barro escuro. Confecção rústica e simples. 1~m duas bandas. com vinco
ma rcado . Tem de cada lado uma flor idêntica à da Fiq . 55. Procedência: 

Santaré m. Comprimento: 4 cms. (Coleçã o do autor). 
f IG. 60 Barro preto. Confecçã o idêntica à do anterior, rústica e simples, em. 

duas bandas, com vinco pronunciado. Procedência: Santarém. 
Comprimento: 35 mm. (Colecão do autor). 

~ 

FIG. 61 - Barro muito claro. puro. rústico. Ornamentação por pontaços. Proc11-
dência: Terra Santa. Comprimento: 35 mm. (Coleção Charles Townsend, Belterra). 
FIG. 62 - Diminuto cachimbo d o mesmo tipo anterior, mas bem acabado e sem. 

a mesma· rusticidade. Decoração por pontaços feitos com mais cuidado. 
Barro claro e bem cozido. Procedência: ignorada. Comprimento: 25 mm. 

(Coleção· Charles Townsend. Belterra) 

l 

• 
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"FIG. 63 - Barro escuro, de aparência indígena. Confecçã o rústica , com ornatos 
·vegetais muito singelos. na parte inferior. Procedência: Santarém. Comprimento: 

35 mm. {Coleção Charles Townsend. Belterra). 

FIG. 64 - Barro escuro. mal coz:do, pesado. Confecção em duas bandas. com 
v:nco pronunciado. Simples e rústico. Procedência: Santarém. Coll\primento: 4 cms . 

(C oleçã o Charles Townsend. Belterra). 

I 

FIG. 65 - Cachimbo rústico, em barro escuro e pesado. Confecçã o em duas 
b andas, com vinco marcado. T.1m de cada lado a mesma rosá cea assincxlada nos 

exemplare s das Figs. 55 e 59. Procedê ncia: Santarém. Comprimento: 35 mm. 
(Coleção do autor). 

FlG. 66 - Barro escuro e bem cozido. C onfecção rús tica em duas bandas, com 
vinco de união muito pronunciado, visíve l até pela par\11 interna. Procedência: 

Santarém: Aldeia. C omorimento: 45 mm. (Colecão do autor ). - -
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