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RESUMO 

O presente artigo trata da cerâmica como patrimônio cultural, tendo como ponto 

de referência os artefatos encontrados na Cidade de Manaus denominados 

pelos arqueólogos como ´´cerâmica paredão´´. É um estudo bibliográfico de 

caráter descritivo e qualitativo que tem por objetivo explanar brevemente acerca 

destes objetos como expressão do ambiente vivência com referência em textos 

de Eduardo Góes Neves (2003), Berta Ribeiro (1978) e Walter Zanini (1979). 

Uma das artes mais antigas e existentes pela criação humana, muitas 

encontradas pela cidade de Manaus, mais precisamente em um sítio 

arqueológico. As peças são semelhantes a outras já encontradas em diferentes 

pontos de Manaus, e essas peças têm cerca de 1.100 anos. É denominado 

cerâmica todos os objetos manufaturados ou industrializados que tem como 

matéria prima principal as argilas, o barro. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta uma pesquisa qualitativa sobre a cerâmica, mais 

especificamente a de codinome Paredão, ela não apresenta a mesma coloração 

vistas na demais cerâmicas policromas ou ponteadas, esta denominação é 

atribuída às urnas, algumas delas decoradas em formatos de corações, 

modelados, ovais ou formando zoomorfos e antropomorfos, algumas dessas 

belas peças você pode encontrar expostas no Museu Amazônico localizado no 

Centro de Manaus, e no Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas. São urnas 

importantes, pois são peças únicas e históricas, feitas à mão por artesãos 

dedicados naquilo em que mais gostam de fazer, produzir cerâmica.  



 

As características da Cerâmica Paredão é conhecida por estar presente 

em muitos artefatos encontrados em sítios arqueológicos na cidade de Manaus, 

notadamente tendo sua frequência esmaecendo-se  ao longo do tempo ao passo 

que ocorre expansão territorial da população em massa,  Presença de elementos 

anexos como alças e pedestais, além de apliques antropomorfos estilizados (as 

“cabecinhas Paredão”) associados a contextos funerários, quando se perde uma 

pessoa/ente querido(a). ´´Durante este período, foi identificada mais de uma 

centena de sítios arqueológicos, sendo que parte deles já foi sistematicamente 

pesquisada através de trabalhos de mapeamento, delimitação, escavação e 

análises (Neves et al. 2007) ´´.  

A fase Paredão apresenta uma borda incisa de criação decorativas que 

diferenciam das demais cerâmicas, geralmente pintadas de cores avermelhadas 

ou pretas, sempre com linhas e traços finos.  Mais do que um simples objeto de 

cerâmica, são peças culturais que comportam significados sociais profundos, 

reproduzindo o ato sociocultural e familiar. Com motivos mitológicos, de rituais, 

da vida cotidiana e da fauna, são importantes saberes de técnicas associados à 

sua confecção. Por apresentarem ciclos rituais, e dessa forma, são locais de 

produção e comunicação dos seus valores. 

 

_________________________ 

¹Formando em Artes Visuais pela Universidade Federal do Amazonas, integrante do 
Coletivo de Prática artística Grupo ceramista MAII de 2019. 

 

 

METODOLOGIA  

É um estudo bibliográfico de caráter descritivo e qualitativo que tem por 

objetivo explanar brevemente acerca destes objetos como expressão do 

ambiente vivência. 

Notou-se que a cerâmica da Fase Paredão é pouco estudada e explorada 

por pesquisadores do mundo cerâmico, e isso foi um dos motivos dos quais me 

fizeram explorar esse tema que carrega tanta cultura e informação de um povo 

criador dessa arte. 



É importante ressaltar que as informações aqui coletadas, são de livros e 

teses sobre o tema abordado, para aprimorar a pesquisa de estudo obteve-se 

embasamento bibliográfico de renomados autores e pesquisadores da área de 

cerâmica.  

O processo de coleta dos dados aconteceu por visita técnica ao 

laboratório do mini campus com realização de uma entrevista com o Carlos 

Algusto (tijolinho) que me indicou e me entregou livros e documentos para 

exploração de dados para a pesquisa, onde coletei dados e informações 

importantes que aqui foram documentadas. E para os levantamentos 

bibliográficos foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica que segundo 

Severino (2007), parte do: 

 

[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se 

dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores 

e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 

serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições 

dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 

2007, p.122). 

 

 

A ARTE DA CERÂMICA E SUA EXPANSÃO 

 

A cerâmica é uma arte milenar, sendo uma das linguagens mais antigas 

que se tem a possibilidade de ter o artefato presente ainda devido a perenidade 

de seu material, é constituída de barro  beneficiado, modelado e queimado, sua 

técnica foi sendo aperfeiçoada  e veio-se fazendo mais produções de sua massa, 

diversificadas ao redor do mundo, e com isso veio as diferentes técnicas já 

desenvolvidas por cada cultura de cada região. No Brasil, principalmente nas 

regiões amazônicas, a produção vem de uma origem de tradição familiar, onde 

as mulheres das aldeias coletavam o barro, para iniciar o processo da cerâmica, 

desde peneirar até mesmo a produção, como o desenho da peça e a queima no 

fogo. Essa matéria prima é importante, pois traz história em relação ao criar, em 

relação ao fazer arte, cada povo tem uma maneira de se expressar. 



Atualmente com o avanço das tecnologias, a cerâmica se expandiu, e 

ela está presente praticamente em tudo ao nosso redor, como as lâmpadas 

que iluminam nossas casas, a cerâmica em que pisamos, estabelecimentos, 

praticamente em tudo que nem ao mesmo percebemos. 

Existem milhares de oleiros, até mesmo aqueles que vivem da produção 

de cerâmicas para sobreviver. Em relação aos materiais utilizados para o 

desenvolvimento da cerâmica, são eles: o barro e o torno basicamente, existem 

diversos tornos, mesmo aqueles que não são tecnológicos, que precisa de uma 

´´mãozinha´´ para o manuseio do próprio torno, para assim dar início a criação 

da peça. Já em relação aos fornos, atualmente, os fornos são diversificados, seja 

forno a lenha, até mesmo ao mais tecnológico chamado forno elétrico, que ajuda 

a transformar o barro em cerâmica, a queima é a parte mais importante de todo 

o processo da criação da peça desejada. 

Segundo Maria Betânia Silveira, em sua tese (2012,2014), ela diz que 

´´através dos descobrimentos arqueológicos, pode-se observar o quanto a 

cerâmica e seus registros nos auxiliam a adquirir conhecimentos sobre os 

diversos povos e suas culturas, em diferentes épocas. Isto é, a desvendar e 

compreender melhor a história da humanidade e logo, a refletir sobre esse 

trajeto. Em seu processo construtivo, transformações físico-químicos realizam 

uma nova forma de matéria que não se desfaz com a água e resiste ao tempo. 

O ser humano participa ativamente do desenrolar destas transformações, é 

motor e mediador da combinação dos elementos naturais que fazem parte da 

realização desta matéria em questão. Transformar a argila em cerâmica para 

materializar objetos que não apenas garantem nosso conforto ou expressem 

nosso lado sensível, mas que sem dúvida, representam o registro da 

diversificada atividade humana, é também repetir o ato da natureza ao criar 

rochas e minerais. ´´ 

 

A ARGILA E A SUA RESISTÊNCIA  

 

A argila é fundamental para o ceramista, trabalhar na criação é algo que 

não tem preço. A argila deve ser plástica e ter resistência a alta e baixa 

temperatura, dependendo do trabalho desejado. A argila passa por todo um 

processo, desde a peneiração, até chegar num ponto onde não se encontre mais 



nenhuma pedrinha ou sujeira alguma na argila, para que isso não atrapalhe na 

hora da queima da peça, sovar a argila para que ela fique moldável, depois da 

peça quase pronta e polida, ela vai ao forno, que chamamos de peça biscoitada, 

que ainda não está totalmente pronta, para em seguida ser esmaltada e depois 

retorna ao forno em alta temperatura, assim finalizando-a.  

A cerâmica só existe pela manifestação, pela ação do fogo, e nesse 

momento tudo aquilo de muito bom que foi feito vai aparecer na peça quando o 

forno for aberto, e tudo aquilo de ruim também vai aparecer, porque esse barro 

é vivo, e ele tem memória, e essa memória está impregnada na peça, e o fogo 

vai expressar isso. 

Não é só a questão de criar ou simplesmente fazer, é o ato de desenvolver 

uma arte prazerosa, de criação pessoal, que traz história de um povo, a cerâmica 

paredão é uma forma mais simples e direta, não que ela não seja mais difícil de 

se trabalhar, mas que naquela época, não existiam bons materiais o suficiente 

para um bom suporte de criação, mas mesmo com dificuldades, se criavam 

lindas urnas, jarros bem elaborados e expressados de maneira minuciosa. 

 

Teoria de aproximação 

 

Toda essa história traz a importância de uma cultura antiga, de uma 

matéria prima de patrimônio regional de cada estado, que mostra e ressalta os 

valores de um povo criativo e que deve ser preservada por anos em anos, para 

que no futuro possamos ter informações e conhecimento histórico, assim 

sabendo por onde tudo começou. 

Vejo necessidade e importância abordamos a produção de cerâmicas que 

trazem história entre os aspectos sensíveis, afetivos e intuitivos que conferem 

caráter significativo às Artes Visuais, principalmente as confeccionadas em 

nosso estado e em outros, e é notável que cada peça tem sua identidade regional 

forte em cada região do Brasil. 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL E SUA EXPRESSÃO 

 

A cerâmica deve ser entendida como uma das mais antigas pontes entre 

a tradição e a transmissão de cultura, refletindo as principais características dos 



povos, o ´´espírito´´ e o desenvolvimento de cada sociedade. ´´Como matéria-

prima que caracteriza um território, a cerâmica teve a capacidade de contribuir 

para a criação de centros urbanos como poucos outros materiais, conseguiram 

adaptar-se aos condicionamentos locais, tomando-se num portador da cultura 

do lugar´´ (APARO, 2010, p.22). 

O Iphan busca zelar pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro e 

dos bens reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura como Patrimônio da Humanidade. As técnicas de produção 

em cerâmica, como atividade cultural em todo o mundo, vêm sendo transmitidas 

através das sucessivas gerações, sempre se renovando e se recriando num 

processo vivo, dinâmico e próprio, em cada grupo social, conforme Mello (2010).  

Nesse contexto, entende-se que linguagens estéticas das culturas, como 

nas artes indígenas, apresenta a identidade de um povo, que pode estar 

relacionada à família, sua aldeia e o mundo em geral. Na cerâmica, não é 

diferente, motivos pintados que definem sua função. Ou seja, “aquilo que está 

na pele ou na superfície, a roupagem dos seres e das coisas, confere-lhe 

capacidades e atributos específicos” (BARRETO; LIMA; BETANCOUR, 2016, p. 

118).  

Além das opções de retratação da cultura e dos adornos pessoas nas 

cerâmicas, há também as influências do meio, ou seja, do território e 

características locais. “A cobertura vegetal e o uso do solo refletem a ação 

histórica do homem sobre o território, auxiliando especialmente na identificação 

de padrões de relação entre as formas de ocupação e as características da 

paisagem, possibilitando compreender a influência das atividades econômicas 

sobre os fatores ambientais” (FERREIRA, 2007, p.103) 

O verdadeiro ornamento é tão antigo quanto o próprio homem, ele deriva 

da necessidade do homem de experimentar e de jogar com o ritmo repetido. Ele 

surge em todos os povos, independentemente uns dos outros e está presente 

desde os tempos pré-históricos (SMEETS, 1982, p.12). 

 

 



AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA CERÂMICA DA 

FASE PAREDÃO (SÉCULOS VII E XI D.C.) 
 

Cuias com pedestal 

 

Forma: tigelas de dimensões pequenas a medianas (diâmetro de 40cm). 

Forma irrestrita e contorno simples. As bordas possuem inclinação direta, com 

forma ou expandida e os lábios planos, arredondados ou afilados. As bases, em 

pedestal, são planas ou côncavas, e as paredes pouco espessas; 

Pasta: as argilas têm coloração bege-alaranjada. A queima é variada. O 

tempero preponderante é o cauixi; 

Técnica de Manufatura: sobreposição de roletes; 

Tratamento de Superfície: alisamento e/ou polimento; 

Decoração: a decoração consiste em incisões em linhas finas ou pintura 

vermelha, aplicada sobre a face externa. Geralmente possuem acanalados em 

espiral na face interna, no fundo da tigela; 

Observações: os pedestais são também uma característica muito comum 

das cerâmicas Paredão, e servem como marcador dessa indústria. 

 

Cestas com alça 

 

Forma: vasilhas de dimensões variadas, de forma restritiva com contorno 

simples, bordas diretas e retas e lábio plano; 

Pasta: As argilas têm coloração bege-alaranjada. A queima é geralmente 

oxidante, embora as alças mais espessas apresentam núcleo redutor. Têm como 

antiplástico predominante o cauixi; 

Técnica de Manufatura: as vasilhas são manufaturadas pela técnica de 

sobreposição de roletes. A variabilidade de alças é bastante ampla, elas podem 

ser manufaturadas a partir de um, dois ou três roletes, variando entre 1cm e 5cm 

de espessura; 

Tratamento de Superfície: Alisamento e/ou polimento; 

Decoração: Algumas alças apresentaram decoração incisa ou pequenos 

apliques modelados, sempre localizados no ponto de união entre as mesmas e 

o corpo das vasilhas; 



 

Alguidares 

 

Forma: vasilhas de grandes dimensões (diâmetro da boca entre 35 e 

55cm), espessas (parede entre 1 e 2cm), com forma restritiva e contorno 

simples. As bordas possuem inclinação direta, forma reta e lábios planos ou 

arredondados. As bases são planas ou abauladas, e sempre apresentam marcas 

de folha ou esteira em sua superfície inferior; 

Pasta: bastante variada em todos os aspectos. Ocorrem todos os tipos de 

queima, e o tempero predominante é o cauixi, embora esteja sempre misturado 

a outros temperos, como o caco moído e o cariapé, além dos recorrentes grãos 

de quartzo e hematita; 

Técnica de Manufatura: sobreposição de roletes; 

Tratamento de Superfície: alisamento; 

Decoração: poucos recipientes são decorados, e quando ocorre, a 

decoração é discreta e tem possivelmente caráter funcional, além de estético. 

Nestes casos, possuem dois, três ou quatro apliques na forma de pequenos 

nódulos na região próxima da borda, que funcionam como alças; 

Observações: não se verifica nos alguidares uma preocupação com o 

acabamento da superfície como ocorre na maioria das cerâmicas Paredão. A 

maior parte dos recipientes apresenta fuligem nas paredes externas e nas bases, 

sugerindo tratar-se de recipientes utilitários. Por outro lado, alguns deles 

continham ossos humanos em seu interior. 

 

Assadores 

 

Forma: prato com grandes dimensões e parede espessa, com forma 

restritiva, contorno simples, borda de inclinação direta, forma reta e lábio plano. 

Em algumas contêm marcas de folha na parte inferior da base; 

Pasta: variada em todos os aspectos. Ocorrem todos os tipos de queima, 

e o tempero predominante é sempre o cauixi, associado com caco moído, grãos 

de quartzo e hematita; 

Técnica de Manufatura: sobreposição de roletes; 

Tratamento de Superfície: alisamento; 



Decoração: não há decoração; 

Observações: apresentam marcas de fuligem. 

 

Cuias 

 

Forma: tigelas de pequenas dimensões (diâmetro da boca em torno de 20 

e 22cm). Forma restritiva, contorno simples e borda com inclinação direta. A 

forma da borda pode ser reta ou expandida e os lábios podem ser arredondados 

ou biselados. As bases são planas; 

Pasta: as argilas têm coloração bege ou cinza-alaranjada. A queima é 

geralmente oxidante e alguns fragmentos são totais ou parcialmente redutores. 

As vasilhas apresentam cauixi como antiplástico preponderante; 

Técnica de Manufatura: sobreposição de roletes; 

Tratamento de Superfície: alisamento e/ou polimento; 

Decoração: a decoração, quando ocorre, consiste em incisões em linhas 

finas ou pintura vermelha, aplicada sobre a face externa. 

 

Potes com gargalo  

 

E por fim “potes com gargalo”. Esta categoria de vasos geralmente tem 

funções funerárias. 

Forma: grandes potes com gargalo, de forma restritiva e contorno 

composto. A altura do corpo dos recipientes é pelo menos três vezes maior do 

que o gargalo, e ponto de inflexão entre as duas seções do vaso pode ser bem 

marcado, formando um ângulo menor que 45 graus, ou pode ser suave. O 

diâmetro da borda é também pelo menos três vezes menor que o diâmetro 

máximo do bojo. As bases podem ser planas ou côncavas. A borda possui 

inclinação direta e forma reta com o acabamento do lábio plano ou arredondado; 

Pasta: as argilas têm coloração bege-alaranjada. A queima é geralmente 

oxidante, alguns fragmentos apresentam núcleo redutor. O antiplástico mais 

utilizado é o cauixi, podendo estar associado ao caco moído ou hematita; 

Técnica de Manufatura: sobreposição de roletes; 

Tratamento de Superfície: alisamento e/ou polimento; 



Decoração: a característica típica dessas urnas é o aplique das 

“cabecinhas” modeladas sobre os ombros. São sempre duas afixadas nos lados 

opostos do vaso. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao realizar este trabalho engrandeço de significados a utilização da Arte, 

onde a realização deve inserir-se num contexto interdisciplinar para um 

aprimoramento da cultura e do desenvolvimento criativo.  

Pela Constituição Brasileira, como já foi dito, o patrimônio cultural se 

estende às formas de expressão (criar, fazer e viver); as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; as obras (objetos, documentos, edificações) e 

quaisquer espaços destinados às manifestações artístico-culturais; como 

também os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico (do artístico ao 

científico), conforme Barreto, Lima e Betancourt (2016). 

É por meio de instituições como estas, e suas trajetórias de dedicação à 

organização da informação e do conhecimento, que hoje podem ser realizados 

levantamentos bibliográficos em escala local, regional, nacional e internacional 

e, obviamente, por trás disso há investimentos expressivos em tecnologias de 

comunicação e informação, treinamento de recursos humanos, acordos de 

cooperação, normas e padrões internacionais, profissionais e pesquisadores 

voltados ao estudo da informação e de seus fenômenos, como bibliotecários, 

documentalistas, cientistas da informação, entre outros. 

No intuito de obter o conhecimento por meio de leituras em 

embasamentos de livros e teses, foram levantados dados importantes para esta 

pesquisa realizada, tais como: peças históricas, local encontradas e suas 

variedades e formas, considera-se demostrar como estudos voltados para a 

compreensão da variabilidade arte fatual em contextos específicos que 

contribuem para a história e etnografia da cerâmica, ao mesmo tempo, a relação 

com outros contextos da Amazônia. 

A maior contribuição deste trabalho foi a identificação e caracterização de 

traços materiais e contextos associados a presença de matriz cultural, com 

características mais especificas, tendo em vista o processo etnogênico de 



criação e identidade cultural, no período mais antigo, estas ocupações foram 

identificadas em sítios ou terrenos pela cidade de Manaus, houve dificuldade em 

associar contextos de diferentes peças e de traços bem semelhantes, mas não 

impediu de realizar este trabalho no ato importante de realiza-lo. 

O mundo da argila e cerâmica são bem amplos, e pude compreender 

durante esta realização de pesquisa, porém, cada cerâmica pertence a um tipo 

de cultura da qual ela se envolve. O que realmente poderia melhorar, em questão 

de acesso a certos livros que tratam do assunto cerâmica, alguns de difícil 

acessibilidade e ate mesmo enfrentando dificuldades de obter para consumo 

próprio, mas pude ir a fundo com este tema que trás tanta informação e 

conhecimento de uma região rica de objetos etnográficos. 

 

APRENDIZADOS E REFLEXÕES 

 

Alguns artigos e pesquisas de vídeos me nortearem acerca do tema 

cerâmica, entre esses trabalhos observados, o vídeo que consta no youtube 

intitulado de ´´Do Brasil para o Mundo: as cerâmicas da Amazônia produzidas 

com técnicas antigas e exportadas´´, nos mostra que o ser indivíduo já era de 

alguma forma ́ ´artista´´, em relação ao criar, do fazer artístico, simplesmente por 

ser uma tradição tão rica culturalmente entre diversos povos daquela época. 

Outra pioneira da educação que fala muito sobre o fazer artístico, Ana 

Mae Barbosa em seu discurso no prêmio ícone da educação brasileira em São 

Paulo, disse “O artista acha que, por si só, não ensina. Ele acha que não 

consegue estabelecer essa relação. Mas, necessariamente, por ser artista, ele 

tem o que ensinar. É preciso ter desejo de ensinar, mas no Brasil, infelizmente, 

há um desprezo por nossa educação pública, que acaba convertendo-se em uma 

instituição que vai formar apenas capacidades empregatícias de nosso povo, 

deixando todo o resto de lado”.  

Isso me fez parar para pensar e refletir que não basta apenas o 

artista/professor ensinar se o indivíduo aluno/aprendiz não está preparado  para 

receber certas informações e habilidades de certos temas, seja ela dentro do 

campo da arte ou não, mas que se o professor está disponível a ensinar/ajudar 

o ser humano como um todo, ele está apto de forma geral para contribuir com a 

sociedade.  



Sabemos que nos tempos mais primórdios, a arte já imperava de alguma 

forma, mesmo aquele que já fazia arte, mas não tinha o conhecimento do que 

fazia, isso em decorrência do tempo em que ele se encontrava, e diversos outros 

fatores. 

Durante a pesquisa, encontrei o filme ´´Um dia na aldeia Kinja Iakaha´´ 

conta o dia a dia dos índios Waimiri Atroari que é sempre cheio de atividades, 

para que consigam suprir as necessidades de sua comunidade. No decorrer do 

filme, relata a oportunidade rara de ver a vida deles através do seu próprio ponto 

de vista, também pude perceber que eles se preocupam uns com os outros em 

relação a atividades desenvolvidas e separadas para cada indivíduo da tribo, os 

mais velhos com a coleta de materiais na floresta, os meninos com a pescaria, 

que ficam encarregados dos alimentos da tribo, o preparo da comida que 

geralmente fica com as mulheres da aldeia, enfim, de modo geral todos 

produzem arte, como os utensílios dia a dia, flechas e cestos, todos sempre 

procurando colaborar de alguma forma na sociedade em que vivem. 

 ´´Não é possível estar no Mundo sem fazer história, sem por ela ser 

efeito, sem fazer cultura, sem sonhar, sem cantar, sem pintar, sem esculpir, sem 

cuidar da terra, das águas, sem filosofar, sem pontos de aprender, sem ensinar.” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa em arte é baseada em várias fontes de informação, tais 

como livros e teses publicadas em anos anteriores. A partir da reflexão levantada 

neste trabalho e da experiência em compreender os tópicos do projeto, considero 

que a cerâmica pode ser pensada enquanto linguagem expressiva 

É importante esclarecer o conceito de cada tipo de cerâmica estudada, 

pois cada uma representa uma cultura diferente e de etnias não idênticas, isto 

significou uma compreensão a mais para o meu universo artístico do que vivo e 

estudo. 

Utilizar a Arte de tocar nas argilas que é um dos primeiros passos a 

começar, isto nos remete a várias dimensões, como uma forma de sermos 

capazes de interagir e criar, e respeitar o pensamento do outro, descobrindo 

novas formas de comunicação entre o eu e o mundo. 
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