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aldeamento de São Bar-
nabé, no Rio de Janeiro,
desapareceu do mapa e

de documentos escritos nos qua-
is está registrada a história da
cidade de Itaboraí, mas um le-
vantamento feito pela professo-
ra Nanci Vieira de Oliveira, da
Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (UERJ), recém-douto-
rada pela Unicamp, descobriu
dois sítios arqueológicos que
ainda guardavam vestígios de
populações indígenas que teri-
am vivido no município entre os
séculos 16 e 18. A base do proje-
to de doutorado, defendido no
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas da Unicamp (IFCH),
é o estudo de cultura material e
análise de fontes documentais,
algumas delas contestadas por
Nanci.

A proposta do trabalho é tor-
nar conhecidas as estratégias de
guerra européias, a resistência
aos aldeamentos jesuíticos, e a
participação política dos índios.
A falta de dados documentais nos

últimos séculos,
na opinião de
Nanci, tem a ver
com a estratégia
de resistência
cultural dos na-
tivos e até mes-

mo com a política de esquecimen-
to empregada pelos colonizado-
res. �Eles tanto podem ter passa-
do por um processo de miscige-
nação, ter desaparecido da me-
mória, ou podem ter se desloca-
do�, questiona.

O trabalho deve resgatar essa
memória apagada nos escritos
e, na opinião do seu orientador,
o professor Pedro Paulo Funari,
do IFCH /Unicamp, ela já con-
seguiu por meio da compleição
dos vestígios físicos dos habi-
tantes do local. Objetos como
cerâmicas, panelas e até mesmo
moedas comprovam a antiga
estada de tupinambás na atual
Vila de Itaboraí. Um dos sítios
estudados por Nanci está rela-
cionado ao início da implanta-
ção dos aldeamentos pelos jesu-
ítas, e o segundo é um sítio ce-
mitério, que surgiu após a ex-
pulsão dos jesuítas. �Este sítio
é um cemitério de uma capela
que foi destruída no início do
século 19.� Segundo a pesquisa-
dora, os jesuítas foram expulsos
em 1759. �É a partir daí que se
observa uma participação leiga
nos aldeamentos�, revela.

Mas não é isso que tentam mos-
trar os documentos. Até meados
do século 18, persiste a pesquisa-
dora, os documentos até fazem
uma distinção entre índios e não-
índios, mas após o século 19, não
há uma menção escrita, �como se
eles tivessem sido extintos. Há
um código espacial utilizado nos
escritos para distinguir os nativos
de não-índios. Há um certo pre-
conceito por parte dos historiado-
res do século 19. Eles até são tra-
tados como selvagens, mais ani-
mais que seres humanos�, revela.

A idéia dos historiadores da é-
poca, sob o olhar de Nanci, era a
de que os índios representassem
todo o atraso do Brasil. �Todo o
conhecimento histórico que esta-
va sendo construído na época é
passado para os livros didáticos
pelo escritor e historiador Joaquim
Manuel de Macedo, nascido em
Itaboraí�, acrescenta a professora.
Outro fato que demonstra o inte-
resse em estabelecer uma política
de esquecimento é a implantação
da Lei de Terras ter tido como um
dos mentores o Visconde de Ita-
boraí, �o maior latifundiário da
região�, segundo Nanci.
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nJudô – Representantes da Uni-

camp se destacaram no 2o Work-
shop Científico Internacional de Ju-
dô, realizado nos dias 18 e 19 de
outubro, em Niterói (Rio de Janei-
ro). O evento contou com trabalhos
e congressistas de vários países.
Fabrício Boscolo Del Vecchio, Ro-
berto Vilarta e Aguinaldo Gonçalves,
alunos da Faculdade de Educação
Física, foram os primeiros colocados
com o trabalho “Desvios e Adapta-
ções Posturais Relacionados à prá-
tica e ao treinamento do Judô”. Em
quinto lugar, Rodrigo Ribeiro Rosa
e Paulo Roberto de Oliveira se clas-
sificaram com o trabalho “Estudo da
quantificação das ações motoras e
esforços específicos de atletas de
Judô em situação competitiva” e Fa-
brício Boscolo Del Vecchio e Leo-
nardo Mataruna dos Santos ficaram
em sexto lugar com o estudo “Pro-
postas da Utilização de Microes-
truturas da Ação Motora Complexa
no Judô”.  A publicação sobre o even-
to deverá, em breve, estar disponí-
vel em versão digital que poderá ser
baixada na página www.judorio.org.br
e www.judobrasil.com.br.

nPrêmio química – Pesquisa re-
alizada no Laboratório de Química
do Estado Sólido (LQES) do Institu-
to de Química ganha prêmio “Best
Pôster” no Materials Chemistry Fó-
rum, da Royal Society of Chemistry,
em Madrid (Espanha), realizado nos
dias 22 a 25 de setembro. Os resul-
tados do trabalho “Microstructural
control of inorganic materials via
latex spheres or emulsion templating
and preparation of macroporous i-
norganic materials/semiconductor
composites” fazem parte da tese de
doutoramento de Carla Veríssimo, fi-
nanciada pela Fapesp, e sob a su-
pervisão do professor Oswaldo Luiz
Alves. A extensão deste projeto de
“síntese moldada” está sendo reali-
zada com financiamento do Institu-
to do Milênio de Materiais Comple-
xos (IM2C) - sediado no Instituto de
Química da Unicamp.

nEleições HC – Inscrições de
candidatos nos dias 13 e 14 de no-
vembro. No dia 20 de novembro
haverá um debate com os inscritos
e as eleições acontecem dia 27 e
28 de novembro. A apuração ocorre
no dia 28, a partir das 17h30.

nSonha Barão – O Movimento
Sonha Barão, apoiado pela Sub-
Prefeitura de Barão Geraldo, está
iniciando uma campanha de cons-
cientização da separação/coleta se-
letiva. O Movimento pretende cen-
trar esforços para que a coleta de
material reciclável aconteça de for-
ma satisfatória, pois o
material é levado às 3as. e 6as. fei-
ras à Cooperativa de Recicláveis e
está sustentando as 21 famílias dos
cooperados. Pela falta de adesão
correta à separação domiciliar do
‘lixo’, a cada 100 kg coletados, 40
estão tendo que ser descartados.
Desde o 1o semestre de 2002 os alu-
nos da Unicamp que desejam cola-
borar podem se matricular na disci-
plina AM-018, obtendo 4 créditos.
Mais informações: Salette Aquino
Giuliano (3788-7833).

nVideoconferência – Minicurso
“Conceitos Básicos sobre Video-
conferência” desenvolvido pela equi-
pe de suporte técnico a EAD do
Centro de Computação da Unicamp.
Pode ser acessado a partir do en-
dereço www.ead.unicamp.br, item
“Minicursos”. Pode ser usado sem
restrições.

nErrata – Na edição número 195
do Jornal da Unicamp, que circulou
na semana de 21 a 27 de outubro,
página 10, onde consta “SAE inicia
curso de psicodrama”, o correto é
que ele promove encontros de psi-
codrama com alunos. Trata-se do
Programa de Orientação Profissio-
nal do Serviço de Apoio ao Estudan-
te. Informações: 3289-4135.

O

Pesquisadora descobre sítios arqueológicos de populações indígenas

Aldeias que não estão no mapa

Objetos
comprovam
estada de
tupinambás

Os resultados obtidos pela in-
vestigação podem favorecer a to-
mada de consciência por parte dos
órgãos competentes em relação ao
tombamento da região de São Bar-
nabé. �Não está tombada porque
é de índio�, arrisca Nanci.

A falta de reconhecimento
também por parte da história
atual ainda não permitiu o tom-
bamento da Igreja de São Bar-
nabé, apesar de ter passado por
restauração. A professora Nanci

Referência em estudos
arqueológicos no Rio de
Janeiro, a professora Nanci
Vieira de Oliveira escavou
durante quatro anos em
busca de material que
comprovasse sua tese. No
sítio-cemitério, ela
descobriu o equivalente a 4
mil ossos: “O levantamento
revela a existência de 57
pessoas.” As escavações
realizadas com alunos da
Universidade Estadual do
Rio de Janeiro mostram que
o local região já sofreu
impacto pelo menos três
vezes. Eles escavaram três
camadas e observaram que
acima dos entulhos da
demolição da igreja ainda
existiam ossos.

Nanci também conduziu
parte de sua pesquisa pelo
levantamento de desgaste
dentário. “A boca é nosso
primeiro contato com o
mundo. No caso dos índios,
utilizavam os dentes na
produção de cestarias.
Segundo a arqueóloga, os
documentos falam em
cestas coloridas. “Trabalho
em uma comunidade de
Guarani em Angra dos Reis
(RJ) e eles produzem cestas
coloridas”, argumenta.

afirma que já entrou com vários
pedidos de tombamento mun-
icipal para a Igreja de São Bar-
nabé, localizada em Itaboraí, e
para a região habitada pelos ín-
dios. Os responsáveis alegam
que não podem viabilizar o tom-
bamento por causa de novas
construções.

Pelo tombamento da igreja
Igreja de São Barnabé:

poder público ignora pedido
de tombamento

Escavações
encontram
 4 mil ossos

Depois de realizar a missão a que
se propôs, Nanci lança suas sugestões
em posse dos resultados da pesquisa.
Como direito de quem percorreu toda
a região em posse de mapas e dados
datados dos séculos 16 e 17, ela su-
gere agora um mapa de sua autoria,
a partir da descoberta de materiais de
origem tupinambá. “Eu tive a oportu-
nidade de percorrer várias vezes uma
estrada que existe desde a confecção

de um mapa de 1767”, afirma. Ela diz
ter conhecido todos os pontos indica-
dos nos documentos.

Nanci trabalhou com mapas antigos,
fazendo geo-referenciamento. “Passei
quatro anos identificando caminhos para
traçar a relação entre a arqueologia e os
documentos.” Ao tentar identificar os ca-
minhos do século 18, antes da expulsão
dos jesuítas, Nanci descobriu que alguns
caminhos permanecem.

O aldeamento de São Barnabé data
do século 16. “Antes, o que existia era
uma densidade demográfica de tupi-
nambá ou tamoios”. Funari explica que
os aldeamentos só passaram a existir
após a chegada dos jesuítas que se pro-
puseram a organizar os índios. “Quan-
do os jesuítas pediram as terras para
aldeamento, as aldeias já existiam”, ex-
plica Funari.

De acordo com informações regis-
tradas por Nanci em sua tese de dou-
torado, os documentos se enganam
não só quanto à permanência da popu-
lação indígena, mas também com re-
lação à extensão da área onde teria se
instalado o aldeamento jesuíta de São
Barnabé. A pesquisadora afirma que os
registros tentam comprovar a perma-
nência dos nativos apenas no centro
missionário, quando na verdade a po-
pulação se espalhava em uma área
bem mais extensa.

Os documentos apresentam uma
Aldeia de São Barnabé, quando o no-
me correto seria aldeamento. Está er-

Uma nova rota cartográfica

A história reconstituída
rado, segundo a pesquisadora, na me-
dida em que a aldeia é um espaço es-
colhido e organizado pelo próprio ín-
dio, e “o aldeamento é resultado de
uma política feita por vontade dos eu-
ropeus para concentar comunidades
indígenas”.

Segundo o orientador do trabalho, a
pesquisa dos vestígios arqueológicos
permitiu que a professora Nanci de Oli-
veira chegasse a uma série de conclu-
sões às quais os documentos escritos
não davam acesso, como a invasão dos
colonizadores, dos franceses e dos ho-
landeses, estabelecendo localizações
estratégicas desses aldeamentos.

Xilogravura de Hans Staden datada de 1557

Pedro Funari e Nanci de Oliveira:
resgate da memória apagada
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