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O QUEBRA-CABEÇA 
KORIABO

Bordas em forma de flor: uma das características mais marcantes do estilo cerâmico koriabo
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zonas era considerada remota. Desde os anos 
1960, pensava-se que esse tipo de cerâmica havia 
sido produzido exclusivamente por povos indí-
genas que viveram onde hoje estão as Guianas 
e parte do estado do Amapá, ainda no período 
pré-colombiano. Já os artefatos “misteriosos” 
que Barreto tinha em mãos eram oriundos de es-
cavações feitas a centenas de quilômetros desses 
locais, nos municípios paraenses de Monte Ale-
gre e Almeirim. Foi a partir da troca de informa-
ções com arqueólogos que há anos trabalham nas 
Guianas que os pesquisadores do Goeldi puderam 
confirmar a presença da cerâmica koriabo no 
baixo Amazonas. Os resultados dessa interação, 
iniciada há cinco anos, estão publicados no livro 
Koriabo – From the Caribbean sea to the Amazon 
river, lançado em abril. 

“A troca de dados entre programas de pesquisa 
no Brasil, nas Guianas e no Caribe evidenciou que 
esse estilo cerâmico, na verdade, adquiriu uma 
distribuição geográfica extraordinariamente am-
pla”, diz Barreto, uma das organizadoras da obra, 
que reúne 32 autores e é fruto de parceria entre 
o museu Goeldi, o Centro Nacional de Pesquisa 
Científica (CNRS) da França e a Universidade 
de Leiden, na Holanda. Tudo indica que, antes 
da colonização europeia, houve uma forma de 
expressão cultural bastante singular desde a re-
gião caribenha até a margem sul do rio Amazo-

C
erta de que aqueles pedaços de 
cerâmica espalhados pela ban-
cada do laboratório não corres-
pondiam às principais tradições 
ceramistas da região, a marajoara 
e a tapajônica, e sem uma pista 

sequer sobre a origem dos fragmentos, em um dia 
qualquer de 2016 a arqueóloga Cristiana Barreto 
decidiu, resignada, guardá-los em um armário. 
“Pensei: ‘Chega! Depois resolvo esse mistério’”, 
lembra a pesquisadora do Museu Paraense Emí-
lio Goeldi, de Belém. Ao abrir o compartimento, 
porém, deparou-se com vasilhames restaurados 
fazia pouco tempo. “Meus colegas também não 
sabiam determinar o estilo daqueles objetos.” O 
quebra-cabeça começou a ser resolvido quando 
Barreto notou semelhanças entre os achados. 
A forma de seus fragmentos era igual às bordas 
arredondadas dos vasilhames inteiros. Outros 
cacos tinham pequenos apliques de aparência 
humana ou de animais, coincidindo com a deco-
ração de alguns potes recém-restaurados. “Não 
sabíamos, mas estávamos diante de vestígios do 
estilo koriabo, uma das culturas cerâmicas mais 
enigmáticas dos trópicos”, conta a pesquisadora. 
“Fomos pegos de surpresa.”

O espanto se deu porque, até aquele momento, 
a probabilidade de encontrar cerâmicas koriabo 
em sítios arqueológicos na região do baixo Ama-

Livro reúne evidências de que estilo cerâmico  

pré-colombiano estava presente entre povos indígenas  

do Caribe ao baixo Amazonas

Bruno de Pierro
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nas – uma área enorme, de aproximadamente 1,5 
milhão de quilômetros quadrados (km²), maior 
que o território do Peru. 

P
ara o livro, o ponto de partida foi a 
realização de dois encontros interna-
cionais no museu Goeldi, entre 2014 
e 2017, sobre cerâmicas arqueológi-
cas encontradas na vasta região ama-
zônica. Durante os eventos, dezenas 

de arqueólogos, antropólogos e linguistas de países 
como Brasil, França, Alemanha, Holanda e Guiana 
Francesa compartilharam conhecimentos sobre 
diferentes culturas cerâmicas, entre elas a koriabo. 
“Na época eu havia encontrado fragmentos desco-
nhecidos no município de Gurupá, na confluência 
do rio Xingu com o delta do rio Amazonas”, conta a 
arqueóloga Helena Pinto Lima, também do museu 
Goeldi. “Apresentei algumas amostras para colegas 
e um deles comentou: ‘Isso parece ser koriabo’. A 
partir daí, iniciamos uma colaboração.”

Quem arriscou o palpite – e acertou – foi o 
arqueólogo francês Stéphen Rostain, do CNRS, 
que há décadas atua em sítios arqueológicos nas 
Guianas. “A maioria deles se localiza ao longo 
de grandes rios. A conexão de aldeias via cursos 
d’água provavelmente explica o aparecimento de 
cerâmicas koriabo no baixo Amazonas”, disse a 
Pesquisa FAPESP. Graças ao diálogo estabeleci- FO
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do entre os pesquisadores, foi possível mapear e 
analisar a distribuição geográfica do estilo cerâ-
mico, que se dispersa desde o Caribe, passando 
pelas Guianas e margeando pela costa do oceano 
Atlântico, e desce até os rios Xingu e Trombetas 
(ver mapa). O pesquisador explica que sítios com 
datações posteriores à chegada dos europeus à 
América foram encontrados nas Antilhas, na Amé-
rica Central. “Isso sugere uma redistribuição do 
estilo koriabo, em decorrência dos efeitos sociais 
e territoriais induzidos pela colonização.”

Cursos fluviais que nascem no planalto das 
Guianas e desaguam no Amazonas teriam ser-
vido, portanto, como rotas de comunicação e de 
trocas entre diferentes comunidades indígenas. 
“Esse é um dos consensos costurados entre os 
autores do livro”, ressalta Lima. “Assim como 
ocorreu com outros estilos cerâmicos, a circu-
lação da koriabo se deu mediante densas redes 
pelas quais distintos povos originários se articu-
lavam.” Essas interconexões evidentemente não 
dependiam exclusivamente de rotas fluviais. Es-
tudos recentes têm destacado a importância de 
estradas para conectar povoações em períodos 
pré-colombianos (ver Pesquisa FAPESP nº 299). 

Especialista em arqueologia amazônica, o ar-
queólogo Eduardo Góes Neves, do Museu de Ar-
queologia e Etnologia da Universidade de São 
Paulo (MAE-USP), explica que articulações entre 
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aldeias de Caribe, Guianas e baixo Amazonas – 
distantes entre si dezenas ou centenas de quilôme-
tros – já eram conhecidas. “As pesquisas recentes 
sobre a cultura koriabo, porém, apresentam agora 
evidências mais fortes desse intercâmbio”, diz 
Neves, que não participou dos estudos publicados 
no livro. Em razão do trabalho colaborativo entre 
linguistas e arqueólogos, já se sabia que houve 
uma expansão concomitante de línguas arawak – 
originada no oeste do Amazonas – com a produção 
de variados estilos cerâmicos. “A difusão geográ-
fica da língua arawak aconteceu há mais de 2.500 
anos”, conta ele. No caso da cerâmica koriabo, os 
pesquisadores acreditam que sua dispersão estaria 
ligada a expansões mais recentes relacionadas a 
falantes do grupo linguístico caribe. 

Outro exemplo é a circulação dos muiraqui-
tãs, pequenos objetos feitos de pedra verde, que 
aparecem em sítios no Caribe, na Venezuela e 
na Amazônia brasileira. “Em muitas localidades 
não havia esse tipo de rocha. Uma hipótese para 
explicar como os muiraquitãs foram parar nes-
ses lugares é a existência de redes de comércio 
bem estruturadas, que existiram na região muito 
antes do período colonial”, diz o pesquisador do 
MAE. Para Neves, um dos méritos do livro é não 
apenas mostrar que essas conexões entre povos 
sempre existiram, mas que resistiram durante 
um tempo, após a colonização.

As amostras de radiocarbono mais antigas in-
dicam que a cultura koriabo floresceu após o ano 
1000 d.C. e espalhou-se até cerca de 500 anos 
atrás, quando ocorreram as primeiras entradas 
de europeus na Amazônia. Holandeses, ingleses, 
franceses e missionários portugueses se aprovei-
taram das redes de troca indígenas para se estabe-
lecerem na região. “Sabemos de fortes holandeses 
construídos a partir de 1560 no baixo Xingu. Na 
mesma área foram encontrados fragmentos de 
cerâmica koriabo”, diz Lima. 

A competição entre impérios europeus por 
domínios na América contribuiu para que a in-
teração entre colonizadores e povos indígenas 
fosse marcada simultaneamente por conflitos e 
cooperações (ver Pesquisa FAPESP nº 302). “Pa-
ra os europeus, participar de redes de troca era 
uma maneira de escoar seus produtos, além de 
ter contato com saberes tradicionais sobre plantas 
e a geografia local”, observa Barreto. “O objetivo 
era efetivar a ocupação territorial.” 

PERGUNTAS AINDA SEM RESPOSTA
A cultura cerâmica koriabo teria ligação com povos 
falantes do tronco linguístico caribe e foi inicial-
mente definida como uma fase arqueológica, na 
década de 1960, pelo casal norte-americano Betty 
Meggers (1921-2012) e Clifford Evans (1920-1981), 
arqueólogos do Instituto Smithsonian, nos Estados 

Tigela encontrada na região de Santarém  
pode ter sido usada em rituais ou festas (1)  
e cerâmicas koriabo localizadas em um sítio 
arqueológico do Ibama Caxiuanã, no Pará (2)

1 2
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Unidos, e pioneiros nas escavações da Amazônia. 
“Para eles, o estilo koriabo compunha a tradição 
policroma, em que as cerâmicas, geralmente pro-
duzidas por mulheres, eram pintadas de vermelho, 
branco e preto”, explica Lima. Essa fase, contudo, 
estaria situada apenas na atual República Coope-
rativa da Guiana, então Guiana Britânica. 

Com a descoberta de vestígios koriabo em ou-
tros lugares, como ilhas caribenhas e Amazônia 
brasileira, uma pergunta ainda sem resposta emer-
giu: a hiperdistribuição de apetrechos koriabo se 
deve à circulação intensa de pessoas, possibili-
tando que cerâmicas produzidas em uma região 
específica – a das Guianas – se difundissem pelo 
território? Ou, na verdade, o estilo koriabo era 
dominado por diferentes aldeias espalhadas pelas 
florestas de Caribe, Guianas e baixo Amazonas? 

“Ainda não há um consenso acadêmico, mas se 
vislumbra essa cultura como um acontecimento 
em si, etnológica e cientificamente incontestável, 
corrente temporal da história antiga amazônica”, 
escreveu, em artigo publicado na revista National 
Geographic, o arqueólogo brasileiro João Salda-
nha, pesquisador da Universidade de Évora, em 
Portugal, e um dos autores do livro.

Para Rostain, o koriabo seria um estilo único das 
Guianas, que de lá se dispersou em decorrência da 
troca de mercadorias entre populações indígenas. 
Outros pesquisadores, como Barreto, apoiam a hi-

pótese de que o estilo koriabo difundiu-se como 
um “modelo”, isto é, espalhou-se como uma ideia 
a ser aplicada na produção local de cerâmicas nas 
aldeias. Além disso, Barreto sugere que a cerâmica 
era usada em situações específicas, como rituais 
de cura e festas, como é feito até hoje – muitas 
vezes para celebrar o encontro entre aldeias. “No 
caso, vasos, potes e cuias podem ter servido para 
o preparo e o consumo de bebidas, alimentos e 
outras substâncias.”

Por exemplo, nos sítios do rio Jari, entre o Pará 
e o Amapá, a cerâmica koriabo aparece enterrada 
em poços cerimoniais. Próximo à capital Macapá, 
os vestígios surgem em poços funerários, e nas 
margens do rio Oiapoque, que delimita a fronteira 
entre o Amapá e a Guiana Francesa, o estilo ko-
riabo ocorre em locais ritualísticos variados. “O 
uso cerimonial era realmente importante, mas 
não foi o único”, ressalva Rostain. Ele comenta 
que os lugares com presença de koriabo também 
preservam muitos recipientes domésticos para 
uso culinário cotidiano. 

Um primeiro passo para começar a sanar dúvi-
das é iniciar a caracterização dos objetos encon-
trados. Isso é feito por meio de análise da chamada 
pasta cerâmica, que é a argila tratada antes de ser 
cozida e se transformar em cerâmica. “Compara-
mos fragmentos escavados em Gurupá e Monte 
Alegre e vimos que a composição da pasta varia 

Um traço comum de cerâmicas koriabo 
encontradas em Almeirim, no Pará (1),  
e na Guiana Francesa (2) é a decoração com 
apliques de aparência humana ou de animais 

1

2
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muito de lugar para lugar. Isso reforça a hipótese 
de que o estilo koriabo era um template e que ca-
da aldeia reproduzia à sua maneira”, diz Barreto, 
que faz uma ressalva importante. 

“A ideia de que a produção da koriabo era des-
centralizada não exclui o claro entendimento de 
que esse tipo cerâmico circulava entre as aldeias. 
Redes de relações não incluem apenas compro-
missos sociais e festas, mas também guerras e 
alianças. Por exemplo, muitos conflitos incluíam 
roubo de mulheres, que eram as ceramistas. Uma 
vez inserida em outro povoado, a mulher conti-
nuava fazendo cerâmica como aprendera em sua 
aldeia. Essa também era uma maneira de dispersar 
a cultura koriabo”, observa a arqueóloga. 

A
lém disso, ao longo desse enorme 
território onde se encontram 
cerâmicas koriabo, foram acha-
dos outros tipos de cerâmica, 
que aparecem muitas vezes 
misturadas com artefatos ainda 

mais distintos, como as cerâmicas tapajônica, jari 
e aristé. “Tudo isso indubitavelmente acontecendo 
a partir do ano 1000 d.C.”, ressalta Saldanha, no 
artigo da National Geographic. 

O estilo koriabo, portanto, pouco se assemelha 
ou se insere diretamente em alguma outra cultu-
ra arqueológica até agora conhecida do passado 

amazônico. Supõe-se que os traços estilísticos das 
cerâmicas dessa cultura tenham ricos símbolos 
sociais, que poderiam estar coligados a grafismos 
e tecnologias, como a inclusão de caco moído, 
conchas e areia na pasta, a fim de dar maior resis-
tência à cerâmica na hora da secagem e queima. 

Para Saldanha, pode ser que tenha existido um 
tipo koriabo do Jari (sítio escavado nas imediações 
do rio Jari); um tipo koriabo Macapá; um koriabo 
fronteiriço entre Guiana Francesa e o Suriname; 
e um koriabo do Araguari, tanto encontrado em 
pontas de cachoeiras quanto nos barrancos de 
terra preta. “A diversidade impera. Ela importa 
porque existe um imaginário metafórico de elas-
ticidade koriabo.”

Os pesquisadores concordam que a emergência 
de perguntas é sinal de que muitos estudos preci-
sam ser colocados em campo daqui para frente – 
com especial atenção às extensas redes de relações 
entre povos dessas regiões. Explicar a enorme dis-
persão geográfica de um mesmo estilo cerâmico 
continua sendo um desafio. “O livro é apenas um 
ponto de partida, e não uma síntese final sobre a 
cultura koriabo”, afirma Rostain. “Provavelmente 
estamos abrindo um novo capítulo da arqueolo-
gia na Amazônia, e isso se deu graças ao diálogo 
travado entre dezenas de pesquisadores que tra-
balham com o mesmo tipo de cerâmica, mas que 
até pouco tempo atrás não interagiam.” n

Dispersão pelo baixo Amazonas: vaso (3)  
e fragmento de cerâmica (5) localizados em 
Almeirim; urna funerária (4) localizada  
em Gurupá e caco com decoração em filetes (6) 
escavado em Monte Alegre
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