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RESUMO 

 

O presente trabalho é uma tentativa de desenvolvimento de novas metodologias para o entendimento do 

uso do espaço interno em sítios arqueológicos de terra firme da Amazônia Central. Há décadas diversos 

investigadores vêm debatendo sobre a variabilidade destes assentamentos  (Meggers, Lathrap, Myers, 

Roosevelt, Heckenberger e Neves, entre outros). Nosso caso de estudo é o sítio Osvaldo, localizado na 

área de interfúvio dos rios Negro e Solimões, na margem sul do Lago do Limão. Este sítio apresenta 

internamente áreas heterogêneas, com variabilidade de profundidade de terra preta antropogênica de 

densidade de fragmentos cerâmicos, estes afiliados culturalmente à Tradição Barrancóide/fase 

Manacapuru e à fase Paredão. A análise de agrupamento espacial e padrão composicional mostram 

similitudes e diferenças entre as áreas mencionadas, evidenciando uma complexidade social interna, cujo 

entendimento, a partir de analogias etnográficas, tem relevância não apenas para a problemática intra-

sítio, mas também para a discussão sobre as relações entre sítios a nível regional e sobre os movimentos 

migratórios de populações pré-coloniais. 

 

Palavras-Chave: Arqueologia amazônica, análise intra-sítio, terra preta, Tradição Barrancóide/fase 

Manacapuru, aldeia circular, diáspora Arawak. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work is an attempt to develop new methodologies for the understanding of the use of the 

internal space in archeological hinterland (terra firme) sites in Central Amazon. For decades, several 

investigators have debated the variability of these settlements (Meggers, Latrhap, Myers, Roosevelt, 

Heckenberger and Neves, among others). Our case study is the Osvaldo site, located between Solimões 

and Negro rivers at the South margin of Limão lake. This site internally displays heterogeneous areas 

with different depths of anthropogenic terra preta and variable density of pottery fragments culturally 

linked to the Barrancoid Tradition / Manacapuru phase and Paredão phase. The spatial clustering analysis 

and the composítional pattern show similarities and differences among the mentioned areas, presenting 

internal social complexity, of which the observation, from ethnographical analogies, is relevant not only 

for the intra-site problematic but also for the discussion on the relations among sites at regional level and 

for understanding the migratory movements of pre-columbian populations.  

 

Key-words: Amazonian archaeology, intra-site analysis, terra preta, Barrancoid Tradition / Manacapuru 

phase, ring village, Arawak diaspora. 
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RESUMEN 

 

 El presente trabajo es una tentativa de desarrollo de nuevas metodologías para el entendimiento del uso 

del espacio interno en sitios arqueológicos de tierra firme en la Amazonía Central. Desde hace décadas, 

varios investigadores vienen debatiendo sobre la variabilidad de estos asentamientos (Meggers, Lathrap, 

Myers, Roosevelt, Heckenberger e Neves, entre otros). Nuestro caso de estudio es el sítio Osvaldo, 

localizado en el área de interfluvio de los ríos Negro e Solimões, en la margen sur del Lago de Limão. 

Este sitio presenta internamente áreas heterogéneas con distintas profundidades de tierra preta 

antropogénica y variabilidad  de densidad de fragmentos cerámicos, estos afiliados culturalmente a la 

Tradición Barrancóide/ fase Manacapuru y a la fase Paredão.  El análisis de agrupamiento espacial y 

patrón composicional muestra similitudes y diferencias entre las áreas mencionadas, evidenciando una 

complejidad social interna, cuyo entendimiento a partir de analogías etnográficas, tiene relevancia no sólo 

para la problemática intra-sitio sino también para la discusión sobre las relaciones entre sitios a nivel 

regional y sobre los movimientos migratorios de poblaciones pre-coloniales. 

 

Palabras-Clave: arqueología amazónica, análisis intra-sitio, tierra preta, Tradición Barrancóide/fase 

Manacapuru,  aldea circular, diáspora Arawak.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação apresenta os resultados da pesquisa arqueológica sobre a 

ocupação pré-colonial do Sítio Osvaldo, realizada ao longo do mestrado. A pesquisa 

focou-se em uma abordagem intra-sítio, e teve como objetivos principais a definição da 

configuração do assentamento, buscando saber se a distribuição espacial descontínua de 

cerâmicas verificadas no sítio seria o correlato arqueológico de uma ocupação contínua 

em forma de aldeia circular, ou se seria resultado de múltiplas ocupações do mesmo 

local em diferentes períodos. Pretendemos, assim, verificar se a Tradição 

Barrancóide/fase Manacapuru, a qual está associado parte do material cerâmico do sítio, 

estaria relacionada a uma configuração específica de assentamento na Amazônia 

Central.  

A identificação da antiguidade e processo de formação de aldeias com formato 

circular é um problema de pesquisa bastante relevante na arqueologia americana 

contemporânea (Iriarte e Thompson 2004). Aldeias circulares são identificadas por 

diferentes autores como indicadores de processos de mudança, com o desenvolvimento 

de sociedades sedentárias e hierarquizadas, com um forte sentido de controle social 

através da organização e normatização do uso do espaço (Wüst e Barreto 1998; 

Heckenberger e Petersen 1996; Heckenberger 2002; 2005). Nessas discussões, a 

arqueologia amazônica tem um papel fundamental, uma vez que vários autores 

propuseram que o desenvolvimento inicial dessa forma de assentamento teria ocorrido 

na Amazônia, expandindo-se a partir daí para outras áreas (Heckenberger 2002; Wüst e 

Barreto 1998). Algumas pesquisas (Lathrap 1970; Heckenberger 2002) sustentam ainda 

que haveria uma correspondência entre assentamentos de formato circular e cerâmicas 

da Tradição Barrancóide, estando essas evidências correlacionadas à diáspora de antigos 

povos falantes de línguas do tronco Arawak, expandindo-se por diversas partes do 

continente em tempos pré-coloniais (Lathrap 1970; Heckenberger 1998, 2002, 2005). 

Aldeias circulares, documentadas na arqueologia do Caribe, do alto Xingu 

(Heckenberger e Petersen 1996), e do Brasil Central (Wüst e Barreto 1998), eram 

porém, desconhecidas até pouco tempo nas áreas adjacentes do vale do Amazonas. 

Trabalhos recentes mostram a presença de sítios com assentamentos circulares nesta 

região, como os sítios Lago Grande (Donatti 2003) e Antonio Galo (Moraes 2005). 

Estes sítios constituem ocupações afiliadas culturalmente à fase Paredão (Hilbert 1968). 



 xv 

As pesquisas arqueológicas na região da Amazônia Central mostram que esta fase 

cerâmica é mais recente que a fase Manacapuru da Tradição Barrancóide (Hilbert 1968; 

Neves 2003; Machado 2005; Donatti 2003; Moraes 2005, entre outros), a qual é a 

Tradição cerâmica mais antiga identificada na região.   

Ao contrário de grande parte dos sítios levantados na região da Amazônia 

Central, que são multi-componenciais, apresentando uma sobreposição de distintas fases 

cerâmicas (Machado 2005; Pinto Lima 2004; Lima 2003), o trabalho de campo em 

Osvaldo e as análises prévias de laboratório, já indicavam que havia uma certa 

homogeneidade no seu material cerâmico, associado principalmente à fase Manacapuru, 

e sem evidências de sobreposição de distintas fases. Essas condições são favoráveis para 

a definição da forma, tamanho e duração do assentamento. No entanto este sítio 

apresenta também material cerâmico associado à fase Paredão, o que nos leva a 

problematizar em torno da possibilidade de eventos de reocupação.  

Em torno à questão mais ampla da formação de assentamentos na Amazônia, 

gerou-se um debate entre posições antagônicas. Primeiramente, há arqueólogos como 

Meggers (1961, 1990, 1999), Meggers e Evans (1981), Meggers et al (1988), que 

consideram que grandes sítios arqueológico seriam produto de reocupações humanas - 

temporalmente curtas - nas mesmas zonas, por populações semi-sedentárias, devido a 

uma suposta limitação ambiental. Seus padrões de assentamento se assemelhariam, em 

grande medida, aos padrões de assentamento dos grupos indígenas amazônicos atuais, 

em que se têm ocupações pequenas e de curta duração.  

Em contraposição, há uma outra corrente, composta por arqueólogos como 

Lathrap (1970, 1981), Myers (1981) e Roosevelt (1989), que consideram que estes sítios 

arqueológicos são produto de grandes e densos assentamentos humanos sedentários, 

ocupados por um extenso período de tempo. Nestes assentamentos se teria o 

desenvolvimento de uma agricultura intensiva e uma complexa organização sócio-

política. Nesse sentido, a Amazônia Central seria um importante centro de inovação e 

difusão cultural na região. 

O estudo da afiliação cultural e da forma do assentamento do sítio Osvaldo, bem 

como de suas dimensões, intensidade e duração da ocupação, se inserem, portanto, em 

discussões amplas sobre a origem e antiguidade de aldeias circulares e sobre os 

processos de ocupação e reocupação na Amazônia. 
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O sítio arqueológico Osvaldo (AM-IR-09), se situa no Município de Iranduba, 

na área de confluência dos rios Negro e Solimões, Estado do Amazonas. Este sítio foi 

localizado em 1997 por Neves, dentro das pesquisas do Projeto Amazônia Central - 

PAC, o qual tem como objetivos gerais o estabelecimento de uma cronologia da 

ocupação humana pré-colonial nesta região, e o entendimento de aspectos como 

tamanho, densidade e duração de ocupacoes dos sítios arqueológicos da área de estudo, 

com o fim de comprovar a validade de modelos teóricos vigentes para a ocupação pré-

colonial no contexto amazônico.  

No trabalho de campo realizado em 1999 (Neves 2000), delimitou-se o sítio 

através de sondagens e tradagens. O sítio teve suas dimensões inicialmente estimadas 

em 1120 por 320 metros, com depósitos atingindo a profundidade máxima de 1 m 

(Neves 2000). 

Os estudos de laboratório realizados por Abreu (2001) forneceram uma análise 

superficial do material cerâmico coletado no sítio e das datações fornecidas pelas 

amostras de carvão. A partir dessas atividades, se teve alguns indícios para sugerir que o 

sítio apresentaria uma configuração de aldeia circular, com uma ocupação contínua e 

intensa indicada pelos depósitos de terra preta e associado à Tradição Barrancóide/fase 

Manacapuru (Neves 2000). O presente trabalho se insere no Projeto Amazônia Central, 

e representa uma análise sistemática do material coletado no trabalho de campo, visando 

a confirmação de tais hipóteses. 

 Para cumprir com os objetivos da pesquisa, realizamos a lavagem, pesagem e 

triagem do material cerâmico proveniente de todas as tradagens e sondagens. Com 

dados totais de peso e quantidade do material, fizemos uma analise de sua distribuição 

espacial no sítio, em correlação com os dados de profundidade da terra preta 

antropogênica e de início da ocorrência cerâmica. Dessa forma, foi possível evidenciar 

áreas de maior concentração de material cerâmico, coincidindo com as áreas de maior 

profundidade de terra preta. Simultaneamente, realizamos a análise do material 

cerâmico diagnóstico, buscando definir a afiliação cultural do sítio. O material foi 

analisado a partir de uma ficha padronizada, na qual se caracterizou cada fragmento 

diagnóstico quanto aos seus atributos. Esta análise mostrou uma predominância de 

cerâmicas associadas à fase Manacapuru, verificando-se, no entanto, uma proporção 

pequena mas constante de cerâmicas associadas à fase Paredão. Para saber se essa 

segunda fase cerâmica poderia representar uma reocupação do sítio, estabelecemos 

critérios para uma diferenciação entre fragmentos de cada uma dessas fases, verificando 
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em seguida a distribuição desses fragmentos no sítio. Buscamos averiguar, dessa 

maneira, se haveria uma distribuição diferenciada do material cerâmico nos níveis 

estratigráficos e nas áreas de concentração cerâmica de acordo com cada fase cultural.   

De maneira similar, realizamos uma comparação entre essas concentrações com 

respeito ao material cerâmico que as constitui. Buscamos, assim, averiguar se as 

concentrações cerâmicas estariam relacionadas a unidades residenciais, e se haveria 

diferenças qualitativas dos vestígios de cada uma delas que poderiam evidenciar áreas 

de atividades específicas e/ou diferenças que poderiam remeter a segmentações sociais.  

Através desses procedimentos de pesquisa, pretendemos realizar uma 

reconstrução do assentamento do sítio Osvaldo no que diz respeito à sua configuração e 

variabilidade espacial, duração, cronologia e afiliação cultural, buscando inferir quanto 

à organização social que possivelmente estaria envolvida neste assentamento. 

 

 

Estrutura da Dissertação 

 

Abordaremos no Capítulo 1 os diferentes modelos teóricos de organização 

social propostos para povos amazônicos pré-coloniais, focando-nos na questão de 

ocupações contínuas e reocupações. Nesse sentido, trazemos discussões e dados de 

pesquisas arqueológicas atuais que podem contribuir para a interpretação dos vestígios 

encontrados no sítio Osvaldo. Também apresentaremos os pressupostos teóricos e 

metodológicos que orientaram o enfoque intra-sítio da pesquisa. No Capítulo 2 

apresentamos um breve panorama da região em que se localiza o sítio Osvaldo, tanto 

em relação a aspectos ambientais quanto em relação à presença de outras ocupações 

pré-coloniais. Discutiremos a contemporaneidade e possíveis relações do sítio Osvaldo 

com outros assentamentos da região. No Capítulo seguinte, Capítulo 3, apresentamos a 

metodologia de intervenção no sítio e os procedimentos e resultados da análise de 

agrupamento espacial (análise da distribuição do material cerâmico em termos 

quantitativos e dos depósitos de terra preta). A partir dessa analise, fazemos uma 

discussão sobre a natureza desses vestígios em termos de processos de formação, 

apoiando-nos em dados sobre assentamentos arqueológicos e etnográficos que 

apresentam características similares às verificadas no sítio Osvaldo. Com base nessas 

discussões, formulamos hipóteses sobre os possíveis significados dos espaços 

diferenciados do sítio.   Neste capítulo discutiremos também a problemática temporal do 
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assentamento. O Capítulo 4 trata dos dados da análise do material cerâmico, a partir 

dos quais se estabelecem parâmetros para a definição da afiliação cultural do sítio. 

Realizamos também uma analise da distribuição do material cerâmico em termos 

qualitativos. Dessa maneira, hipóteses formuladas no capítulo anterior em relação à 

disposição espacial e organização social do sítio são testadas. Finalmente, o Capítulo 5 

apresenta uma interpretação contextual do único objeto ritual encontrado no sítio: uma 

estatueta de cerâmica, cujas características formais remetem a aspectos da cosmologia 

de povos indígenas contemporâneos expressos pelo xamanismo. Discutiremos de que 

maneira a provável presença de práticas xamanísticas no assentamento teria 

implicâncias na organização social no contexto do sítio Osvaldo. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


