
O IMPACTO DA OCUPAÇÃO EUROPÉIA 
SOBRE OS POVOS PRÉ-COLONIAIS EM 

IPOJUCA – PE
Elba Monique Chagas da Cunha 1, Suely Cristina Albuquerque de Luna2



________________
1. Primeiro Autor é estudante de graduação do curso de Licenciatura Plena em História, oitavo  período, da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) e é bolsista PIBIC-CNPq 
2. Segundo Autor é Professor Adjunto do Departamento de Letras e Ciências Humanas (DLCH), Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE). Rua Dom Manoel de Medeiros, S/N – Dois Irmãos, Recife - PE, CEP 5-970. Email: Suely@dlch.ufrpe.br
Apoio financeiro: Petrobras.

Introdução

Este trabalho apresenta aspectos relevantes sobre 
ocupação da Mata Sul pernambucana. A partir do
programa de “Levantamento Prospectivo e Salvamento 
Arqueológico na área de Implantação da Refinaria do 
Nordeste – Abreu e Lima, Ipojuca – PE”, o qual está 
sendo financiado pela Petrobras, empresa 
empreendedora da obra. Pretendemos ao analisarmos 
os vestígios arqueológicos encontrados durante as fases 
de prospecção e salvamento na área da referida obra, 
compreender aspectos inerentes à estrutura e 
organização dos grupos pré-coloniais, por meio de sua 
cultura material, que se fixaram na zona da Mata Sul 
pernambucana mais precisamente na área dos sítios 
RNEST-01, RNEST-02 RNEST-03 e RNEST-29, bem 
como estudar as relações entre os gentios da terra e os 
europeus, que culminaram na expulsão, “assimilação” 
e/ou extermínio dos nativos. 

Com 630 hectares, o terreno da obra encontra-se no 
município de Ipojuca, no Complexo Industrial 
Portuário de Suape-PE, localizada nas coordenadas
geográficas: UTM Zona: 25L N 9071000 - N 9075000 
e E 275000 - E 279000. A área é conhecida 
historicamente, pois, desde o início do período
colonial, no chamado ciclo do pau-brasil, foi palco dos 
primeiros contatos entre os europeus e os diversos 
grupos étnicos que habitavam a região. No início da 
ocupação portuguesa a Capitania de Pernambuco se 
destacou como um dos principais fornecedores de pau-
brasil (ibirapitanga ou pau vermelho), primeira 
mercadoria colonial a ser comercializada, os 
colonizadores portugueses utilizaram-se da mão-de-
obra indígena para a retirada da madeira, oferecendo 
em troca aos que realizavam a atividade extrativista, 
diversos objetos (machados, facas, tecidos, bebidas, 
etc.) até então desconhecidos pelos nativos.
Conhecedores de todo o território foram inicialmente 
contatados pacificamente, de modo que os europeus 
utilizaram seus conhecimentos em proveito próprio, 
para abastecerem seus navios de víveres, água e 
madeira. Por esse fato e pela rápida ocupação das terras 
litorâneas pelos colonizadores, a destruição das aldeias 
indígenas e o recuo para o interior dos seus habitantes 
inicia-se ainda no século XVI.

Dentro das especificações deste plano de trabalho, os 
sítios a serem estudados serão os pré-coloniais e 
conseqüentemente os multicomponenciais, os quais são 
também de grande importância para a caracterização da 
ocupação na área por grupos indígenas e do contato 
com o estrangeiro.

Para tentarmos reconstituir a vida dos povos pré-
coloniais que outrora habitaram a região, faremos a 
análise do material vestigial encontrado durante os 
trabalhos de campo e estabelecendo uma comparação 
com estudos já realizados na tentativa de identificar um 
grupo étnico. Como os diferentes grupos étnicos que 
habitaram o Brasil são dificilmente identificáveis 
devido à fragmentação dos vestígios, a análise 
comparativa é fundamental para nós, para isso 
utilizamos um banco dados onde coletamos todas as 
informações referentes a análise do material.

Na época do contato os grupos que habitavam a 
costa pernambucana eram os Caeté, que viviam entre o 
rio São Francisco e o Paraíba do Norte, eram 
conhecidos por serem ferozes guerreiros e por não se 
subjugarem, combatendo de forma incessante o 
europeu. Entre a ilha de Itamaracá e o rio Paraíba do 
Norte encontrava-se os Tabajara, que se aliaram aos 
portugueses para dar combate aos seus inimigos, os 
Caeté. Outros grupos que estavam nesta área de 
influência eram os Amoipira (região do São Francisco) 
e os Potiguar (entre a Paraíba, Rio Grande do Norte e 
Ceará). Muitas destas tribos logo foram dizimadas 
pelas doenças trazidas pelos europeus e pelas guerras 
coloniais, e no século XVII tinham quase desaparecido 
por completo do litoral central e nordestino.

Como os diferentes grupos étnicos que habitaram o 
Brasil são dificilmente identificáveis devido à 
fragmentação dos vestígios, a análise comparativa é 
fundamental para nós, desta forma cruzaremos nossas 
informações aos estudos já realizados, somando a 
revisão bibliográfica. 

O estudo destes vestígios é importantíssimo, pois 
podem trazer à luz novas informações sobre esses 
nativos que outrora habitaram a região. Já que durante 
muito tempo o que sabíamos sobre a vida dos grupos 
indígenas era devido aos relatos históricos citados 



anteriormente. Porém, muitos fatos escaparam aos 
olhos de quem os relatou; isto porque os interesses por 
esses testemunhos eram muito dirigidos e se procurava 
mais descrever aspectos parciais ou exóticos da vida 
dos indígenas; muitas vezes fantasiando ou salientando 
exageradamente algumas características, do que 
abordar exaustivamente o estudo dessas populações.

Desta forma, nossa pesquisa busca, através da 
análise dos fragmentos arqueológicos, detectar 
características tecnológicas dos materiais encontrados 
nos sítios para que possamos revelar mais sobre a vida 
dos povos que ocuparam a região, características esta 
que podem, inclusive, definir os grupos humanos e/ou 
étnicos que habitaram a área, estabelecendo suas 
características e ampliando dessa forma o 
conhecimento acerca dos estudos referentes a grupos 
indígenas, bem como delimitar sua área de ocupação o 
que certamente diminuirá a lacuna de informações 
referentes à ocupação pré-colonial na região da Mata 
Sul pernambucana e levando para a comunidade local 
um pouco mais de sua história. Uma vez que as 
pesquisas feitas até então, pouco nos revelaram sobre 
esses povos, sua cultura, alimentação, atividades 
lúdicas, suas relações sócio-econômica-políticas etc. 

Material e métodos

Metodologicamente as atividades se desenvolveram 
a partir do estudo dos sítios arqueológicos da região 
que inclui características ambientais, geológicas e 
análise dos vestígios materiais encontrados durante o 
processo de salvamento arqueológico, somados a 
relatos de cronistas, viajantes e outras fontes, 
tentaremos revelar novas informações sobre os 
indígenas que ocuparam esta região onde, durante o 
processo de colonização foram incorporados, expulsos 
e/ou dizimados, da região levando a extinção muita dos 
grupos que viviam no território dominado.

Toda sociedade possui o conhecimento de um 
conjunto de procedimentos técnicos empregados nas 
atividades de elaboração de objetos, utilizados nas suas 
representações e no cotidiano. Esse conhecimento 
técnico é um dos elementos diferenciadores que nos 
permite identificar um grupo étnico, pois cada grupo 
desenvolve habilidades diferentes para suas atividades. 
No trabalho de reconstituição dessas formas de vida, 
cada vestígio, seja ele lítico ou cerâmico, possui certas 
características próprias que podem definir um perfil 
étnico através da tecnologia empregada nos 
procedimentos de manufatura dos utilitários.

Um grupo étnico poderia desenvolver 
preferencialmente uma atividade técnica em detrimento 
de outra, como por exemplo, o uso da cerâmica, 
deixando para segundo plano, outras técnicas de 
manufatura que necessariamente não serão 
aprimoradas. Para definirmos um grupo étnico 
precisaremos identificar uma quantidade que seja 
representativa de perfis técnicos que sejam iguais para 
uma mesma unidade espaço-temporal.

Dentro destas perspectivas utilizamos à cerâmica, 
uma vez que foram encontrados fragmentos em 
abundância, onde tentaremos identificar um perfil 
técnico em cada unidade espaço-temporal, bem como 
identificar traços do estágio do desenvolvimento sócio-
cultural do grupo. O material lítico também foi alvo de 
nosso estudo, onde buscamos fazer relações de 
utilização da tecnologia cerâmica com o uso do 
material lítico bem como a relação do grupo com os 
aspectos espaciais e sua utilização.

Ainda durante a pesquisa, utilizando os fundamentos 
teórico-metodológicos da Educação Patrimonial e da 
Pedagogia de Projetos Didáticos, foram realizadas 
paralelamente aos trabalhos nos sítios, palestras 
sistemáticas em diversas escolas das redes municipal, 
estadual e particular, bem como palestra realizada para 
a equipe diretamente ligada à obra, conforme as novas 
metas da educação contemporânea e dos órgãos ligados 
à preservação do patrimônio. Alternamos entre a
exposição dos conteúdos, a execução de dinâmicas de 
grupo (contextualizadas ao tema da palestra) para 
criarmos um ambiente de confiabilidade em sala de 
aula a partir de propostas de atividades interativas de 
construção do conhecimento.

Resultados e discussões

As pesquisas arqueológicas no Brasil, mais 
precisamente sobre a pré-história se desenvolveram a 
partir da segunda metade do século XX e nasceu com 
base nos estudos norte-americanos e europeus. Devido 
à dificuldade e pouco incentivo político até ignorância 
e menosprezo pelos vestígios, as pesquisas realizadas 
até então são escassas e voltadas à academia, tendo sua 
função social restrita. Muitas das questões referentes 
aos grupos indígenas ainda não foram respondidas, 
falando especificamente da nossa área de estudo, a 
Zona da Mata Sul pernambucana. Um dos grandes 
obstáculos a vencer para estudarmos estes grupos é o 
estado de conservação dos artefatos e a questão 
vestigial que oferece dificuldade de reconstrução do 
passado, uma vez que são apenas resquícios materiais e 
em sua maioria fragmentados.

Para a Arqueologia, este fator é instigante e 
contando com a ajuda de diversas ciências pode-se 
montar este quebra-cabeça de idéias que surgidas com 
base num artefato e/ou fragmento, pode evoluir para 
uma releitura do modo de vida dos nossos 
antepassados. Porém, este trabalho não é fácil e 
simples, o arqueólogo além de enfrentar obstáculos 
técnicos, se depara ainda com o descaso geral sobre a 
questão patrimonial. Como o trabalho requer 
mobilidade de diversas áreas científicas como 
geografia, biologia dentre outras, as pesquisas ficam 
restritas, na maioria dos casos, interligadas a obras de 
grande porte e que por legislação devem ter um parecer 
arqueológico.

Os grupos pré-históricos identificados 
arqueologicamente como pertencentes à Tradição 
Tupiguarani encontram-se desde as missões e o rio da 



Prata, ao sul, até o Nordeste, com algumas ocorrências 
ainda mal conhecidas no sul da Amazônia [1]. Ao 
contrário do que se acreditava, os Tupiguarani 
ocuparam toda a região do Estado de Pernambuco, 
desde o mangue, a restinga, a mata e até o semi-árido. 

Os elementos vestigiais desta tradição, encontrados 
no estado, foram estudados e foi possível identificar 
sete fases distintas: na área do mangue, a cerâmica 
estudada foi classificada como integrantes da fase 
Tejucupapo; na restinga basicamente a fase Itapacurá; 
na região semi-árida foram identificadas duas fases a 
Croatá e a Araripe; para a zona da mata três fases 
foram registradas a Cangaça, a Quipapá e a 
Capibaribe.

Por se um grupo de agricultores utilizaram a 
cerâmica em diversas atividades, esta era certamente 
fabricada por mulheres. Estudos realizados em 
habitações sugerem num mesmo momento, que cada 
família nuclear dispunha de uma quantidade bastante 
reduzida de recipientes: grandes vasilhas utilizadas 
para armazenamento de água, preparo da mandioca 
amarga na vida cotidiana, produção de cauim (bebida 
fermentada que acompanhava festas e rituais) ou os 
intestinos de guerreiros sacrificados em rituais 
antropofágicos e eventualmente eram reutilizadas para 
o sepultamento dos adultos; as panelas de tamanho 
médio para cozinhar; possuiam ainda pequenos 
recipientes abertos e assadores. A cerâmica apresenta 
geralmente borda reforçada típica e – a não ser no caso 
de bacias pouco profundas – têm fundo redondo. 
Quando pintadas, recebem decoração linear e 
pontilhada de cor escura (vermelha, marrom ou preta) 
aplicada com ‘pincel’ (qualquer tipo de objeto com 
essa função) sobre fundo branco. 

A relevância deste estudo deve-se tanto ao fato de
haver poucas informações sobre a ocupação pré-
histórica na região; a individualidade de alguns 
materiais; de servir como indicador histórico, social e 
cultural; além de corroborar para o enriquecimento da 
cidadania através de palestras educativas e explicativas 
sobre patrimônio. Sentimento que nos move na 
continuação do projeto e aprofundamento das 
pesquisas.
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