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APRESENTAÇÕES

Desenho: Peter Hilbert

Não é de hoje a preocupação da Petrobras em interagir de diversas formas com o meio ambiente. A construção do gasoduto Urucu-Manaus,
além de possibilitar a mudança da matriz energética da região, também
presta contas dos impactos ambientais de suas atividades, buscando sempre
maximizar os impactos positivos e minimizar ou, quando possível, eliminar
os negativos.
O trabalho de resgate dos sítios arqueológicos foi um dos requisitos primordiais para realização da nossa obra. A compreensão de, pelo menos,
parte do passado dos povos que aqui viveram é importantíssimo. São 25
sítios encontrados na nossa área de atuação em lugares – a grande maioria
distante das sedes municipais – que contribuirão e muito para formação de
jovens dos municípios por onde o gasoduto passa.
Com o objetivo de difundir as informações encontradas junto aos nossos
parceiros e colaborar para a formação de cidadãos, este guia vem em boa
hora para complementar o Programa de Educação Patrimonial patrocinado pela Petrobras. Nossa intenção é deixar os professores e alunos informados sobre os trabalhos desenvolvidos pela equipe do Museu de Arqueologia
e Etnologia (MAE) da Universidade de São Paulo (USP) e proporcionar às
comunidades uma visão crítica sobre o importante papel da arqueologia
para a sociedade.
Com esta atuação, esperamos contribuir para a compreensão do processo
histórico de ocupação social e cultural da região. Desta forma, temos certeza de que seremos uma das cinco maiores empresas integradas de energia
do mundo e a preferida pelos nossos públicos de interesse, além de atuar de
forma segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental.
Mauro de Oliveira Loureiro

Gerente de Implementação de Empreendimentos para o Norte
Petrobras

O cuidado com o Patrimônio Arqueológico Amazônico tem sido uma
das principais linhas de ação da atual gestão da Superintendência Regional
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Amazonas e
Roraima. Deste modo, saudamos a publicação deste Guia Temático, parte
do Programa de Educação Patrimonial desenvolvido na área de abrangência do Gasoduto Coari-Manaus e fruto da parceria estabelecida entre a
Petrobras e o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São
Paulo, como mais um marco no caminho em busca da conscientização
da sociedade sobre a importância que deve ser atribuída à proteção deste
patrimônio.
Ressaltamos aqui o empenho da Petrobras no cumprimento de seus deveres para com o Patrimônio Cultural Brasileiro durante os trabalhos de
pesquisa arqueológica nos sítios impactados pelo gasoduto, afirmando que
esta parceria entre Petrobras e o Museu de Arqueologia e Etnologia da
Universidade de São Paulo deve ser vista como um exemplo para aqueles
que, ao contrapor seus interesses imediatos ao cumprimento da legislação
sobre a pesquisa arqueológica em vigor, prejudicam o direito inalienável
que cada um de nós e as futuras gerações têm de conhecer a história do
país em que vivemos.
O trabalho realizado por estas duas instituições serve, entre outras coisas,
para mostrar que a proteção ao Patrimônio Cultural não está, como querem alguns, na contramão do desenvolvimento. Ao contrário, entendemos
que é fundamental vermos que desenvolvimento e cultura devem progredir
lado a lado, uma vez que, se o crescimento econômico é fundamental para
um país, a coesão da nação existe fundamentalmente através da consciência e do conhecimento que esta tem de sua cultura e de seu patrimônio
comum. Assim, mais uma vez vemos a Petrobras mostrar um caminho de
excelência a ser seguido por todos aqueles que de fato pretendem trabalhar
para o benefício da sociedade brasileira.
Como parceiro nesta empreitada, louvamos também o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, através da equipe coordenada pelo Dr. Eduardo Góes Neves, hoje um dos principais parceiros
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na região, cujos
esforços vêm contribuindo há mais de uma década para o avanço da arqueologia amazônica, logrando salvaguardar grande parte deste patrimônio
para usufruto de toda uma coletividade que dia a dia pode conhecer mais
sobre a história desse imenso território.
Esperamos, assim, que esta profícua parceria não se limite apenas a este
trabalho, mas que, com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, através de sua Superintendência Regional no Amazonas e
Roraima, esta possa ser estendida a muitos outros projetos que permitam
cada vez mais o desvendamento de um patrimônio que não pertence somente à sociedade brasileira, mas a toda humanidade.

Da cordilheira dos Andes ao oceano Atlântico; das escarpas do escudo
das Guianas aos rebordos do planalto Brasileiro: isto é a Amazônia, isto é
mais da metade do Brasil. Só ela, um mundo, um planeta inteiro.
Inferno verde ou pulmão da Terra, não importa. Terra incógnita aos
olhos ibéricos nos idos do século XVI? Certamente! Floresta virgem? Que
visão estreita!
Índios, índios e mais índios. Culturas e mais culturas. Ocupação, adaptação, povoamento. Manejo florestal? Porque não! O índio antecede o Brasil;
o homem amazônico antecede a sociedade nacional. A Arqueologia, ciência dos objetos e dos territórios, do material e do saber fazer demonstra
isso desde há muito, por várias gerações de arqueólogos. Nesse sentido, as
investigações de Eduardo Góes Neves e sua equipe cumprem de maneira
competente o ofício de demonstrar que a Amazônia não nasceu ontem;
que a Amazônia tem história, uma longa história. Uma equipe jovem, com
gente amazonense, paulista e de outras paragens, cheia de ânimo e o ímpeto próprios de uma juventude que não tem idade.
No compasso de uma produção técnico-científica destacada, desta feita
vem ao lume uma experiência senão inédita, ainda pouco comum: um guia
temático para práticas de educação patrimonial perfeitamente atrelada aos
resultados do programa científico. Na realidade, um belo ensaio de Arqueologia pura gerou um desdobramento educacional com forte dose de
inclusão social. Carla Gibertoni Carneiro, membro da equipe e educadora
militante, lidera esta produção específica que leva à comunidade do seio da
floresta uma experiência deste Museu de Arqueologia e Etnologia da USP.
De direito e de fato, no limiar do terceiro milênio, a novíssima Arqueologia não pode existir trancada nos muros acadêmicos. A educação patrimonial talvez seja o mais seguro trampolim para esta extroversão. O projeto
“Levantamento arqueológico na área de abrangência do gasoduto CoariManaus, Estado do Amazonas”, ao produzir este guia temático, inova e
avança, completando um ciclo.
Perfeitamente alinhada com o ordenamento jurídico que rege a práxis da
Arqueologia no licenciamento ambiental, a iniciativa é digna dos melhores
cumprimentos da parte desta Diretoria e dos colegas que integram a comunidade MAE, distribuída aqui e acolá.

Bepi Sarto Neves Cyrino

José Luiz de Morais

Superintendente do IPHAN no Amazonas e Roraima

Diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo – MAE/USP

O Estado do Amazonas, o maior da Federação, tem um rico e ainda pouco conhecido patrimônio arqueológico, importante registro da história dos
povos indígenas e seus descendentes que habitam há milênios a região. Seu
estudo pode ilustrar as maneiras pelas quais tais povos, ao longo dos séculos,
vêm se relacionando com os complexos ecossistemas amazônicos, trazendo também informações sobre a diversidade sociocultural de seus antigos
habitantes. Na Amazônia, no entanto, o estudo da Arqueologia não está
apenas restrito ao conhecimento do passado. Sabemos hoje que importantes recursos naturais utilizados no presente pelos povos da floresta, como,
por exemplo, os solos de terra preta e os castanhais, são produtos da ação
humana anterior ao início da colonização européia. Assim, os habitantes
contemporâneos da Amazônia que ocupam áreas rurais ou urbanas onde
ocorrem sítios arqueológicos são guardiães de um tesouro de informações
que merece ser estudado e melhor conhecido para benefício de todos.
Sítios arqueológicos são protegidos pela legislação federal e qualquer
intervenção sobre eles realizada deve ser autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). No Amazonas, já há alguns anos, educadores e arqueólogos têm trabalhado em parceria com a
superintendência regional do IPHAN no desenvolvimento de atividades
que têm como foco a salvaguarda e preservação do patrimônio. O presente
Guia Temático resulta dessa experiência. Organizado pela educadora Carla Gibertoni Carneiro, ele consolida as atividades de educação patrimonial
realizadas concomitantemente às pesquisas arqueológicas desenvolvidas no
âmbito da construção do gasoduto Coari-Manaus. Baseado em experiências prévias realizadas no município de Iranduba, o objetivo do Guia é
trazer, a professores e outros formadores de opinião dos municípios atravessados pelo gasoduto, informações básicas sobre arqueologia e a legislação
a ela referente.
Este Guia Temático representa também o reconhecimento de que as atividades de educação patrimonial são tão importantes que a própria pesquisa científica, seja ela básica ou aplicada. É comum que moradores de
comunidades onde se realizam pesquisas arqueológicas assistam desconfiados a grupos de pesquisadores que vêm de fora e passam dias ou semanas
trabalhando em suas roças ou quintais, retirando com cuidado amostras
de fragmentos cerâmicos ou de solo, sepultamentos etc. É quase inevitável
que tais atividades de coleta sejam associadas, pelos moradores locais, à
procura por ouro ou outros bens valiosos. É fundamental, portanto, que as
pesquisas de campo sejam acompanhadas por trabalhos sistemáticos voltados para a divulgação dos objetivos e modos de operar da arqueologia.
Tal esforço representa, no mínimo, um sinal de respeito àqueles que nos
acolhem sempre tão bem, mas, mais ainda, uma busca pelo engajamento
desses moradores como parceiros no estudo e salvaguarda do patrimônio
arqueológico. É nossa esperança que o Guia Temático possa contribuir
nesse caminho que não tem fim.

Esta publicação é parte, e em certa medida um dos primeiros resultados,
do Programa de Educação Patrimonial desenvolvido no contexto do Projeto de Levantamento Arqueológico na Área de Abrangência do Gasoduto
Coari-Manaus, no estado do Amazonas.
Foi a partir do contato com as diversas comunidades que vivem nos oito
municípios, que compõem a área – Manaus, Iranduba, Manacapuru, Caapiranga, Anori, Anamã, Codajás e Coari –, que estratégias foram propostas, discutidas e desenvolvidas. Este processo foi iniciado em 2005 e pretendemos que continue ao longo dos próximos anos.
O Programa de Educação Patrimonial foi realizado concomitantemente
ao levantamento e resgate dos sítios arqueológicos com a preocupação de
informar e envolver as comunidades nos trabalhos em andamento.
Devido a grande extensão territorial da área em questão optamos por
desenvolver uma estratégia educacional voltada aos agentes multiplicadores – coordenadores pedagógicos, professores e agentes comunitários. As
ações planejadas neste contexto – o curso Arqueologia Amazônica no Contexto
Educacional, a confecção de kits de Objetos Arqueológicos e a confecção
deste Guia Temático – foram desenvolvidas no sentido de aproximar as
comunidades do universo das pesquisas arqueológicas, principalmente no
que tange à reflexão sobre o papel social da Arqueologia.
A opção por produzir o Guia Temático como uma das últimas etapas da
parceria estabelecida entre a Petrobras – empresa responsável pela construção do Gasoduto – e o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade
de São Paulo – instituição que desenvolveu o Levantamento Arqueológico
e o Programa de Educação Patrimonial – foi na direção de que esta publicação fosse o reflexo real dos interesses, necessidades e anseios dos vários
sujeitos envolvidos nesse processo.
A estrutura do material, nesse sentido, procura fornecer elementos para
subsidiar o trabalho dos agentes multiplicadores junto às comunidades
provocando reflexões sobre a importância dos estudos arqueológicos para
o conhecimento do passado pré-colonial da Amazônia e em que medida
os referenciais culturais desse período podem suscitar discussões sobre o
processo atual de ocupação e exploração do território amazônico e suas
conseqüências alarmantes para um futuro próximo.
Temos plena consciência que este é um trabalho que se inicia. Sua continuidade depende de outras iniciativas que revelem a importância do diálogo constante entre o interesse público – no sentido de abarcar as mais
diferentes visões e demandas – e a produção científica para que de fato as
discussões sobre a gestão do patrimônio arqueológico tenham pertinência
para todos os envolvidos.

Eduardo Góes Neves

Carla Gibertoni Carneiro

Coordenador do Levantamento Arqueológico do Gasoduto Coari-Manaus
Arqueólogo – MAE/USP

Coordenadora do Programa de Educação Patrimonial
Educadora MAE/USP
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01 ARQUEOLOGIA
GUIA TEMÁTICO

O QUE É ARQUEOLOGIA
Neste Guia Temático, o nosso objetivo é apresentar de maneira informativa e reflexiva algumas questões dessa fascinante e complexa disciplina.
Certamente, não esgotaremos aqui essa discussão, bem como tantas outras
que aqui serão abordadas.
Arqueologia é a área do conhecimento que estuda as sociedades do passado através dos vestígios materiais por elas deixados tendo em vista compreender os seus modos de vida. Seus estudos podem ser relativos a diferentes
épocas, desde os tempos mais remotos, a partir do surgimento da espécie
humana, até períodos mais próximos do presente.
Foto: Val Moraes

Fragmentos cerâmicos Konduri - Parintins/AM

Fotos: Maurício de Paiva/Entorno

Detalhe de escavação

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
CULTURA MATERIAL
A arqueologia estuda a cultura material que é composta pelos artefatos que
são os produtos diretos do trabalho humano, como também os chamados
ecofatos e os biofatos, que são efeitos na natureza da relação entre o homem
e seu ambiente. Nesse sentido, podem ser considerados vestígios arqueológicos tanto os objetos produzidos e utilizados em diversos contextos sociais,
como as ‘marcas’ na paisagem deixadas pelos diferentes grupos humanos ao
ocupar uma região.
Cabe salientar que os vestígios encontrados não correspondem à totalidade de
ações e transformações que constituem a cultura material das sociedades humanas
no passado, uma vez que nem todos os materiais conseguiram “sobreviver” à ação
da natureza e do homem até os nossos dias.
Esses estudos são realizados para entender como era a vida dessas populações:
o que comiam, como conseguiam seus alimentos, o modo como suas casas eram
construídas, a maneira como se locomoviam, em que acreditavam, enfim, como era
sua organização social e política, levando-se em consideração suas permanências e
mudanças. Trata-se, portanto, do estudo das sociedades humanas em seu funcionamento e transformação.
Os locais onde os vestígios arqueológicos são encontrados, denominados sítios arqueológicos, podem ser de diversos tipos, dependendo da natureza dos materiais
encontrados.

Os sítios arqueológicos são classificados de acordo com a natureza dos
vestígios neles encontrados. Por exemplo, há aqueles que, por terem sido
ocupados por diferentes grupos humanos, durante sucessivos intervalos
de tempo, comportam uma diversidade de registros arqueológicos em sua
composição. Sítios como esses são chamados de multicomponenciais. Já
aqueles que apresentam evidências de uma única ocupação são denominados
unicomponenciais.
De maneira geral, a classificação dos sítios arqueológicos segue a tipologia
abaixo:
Sítio lítico: vestígios de artefatos feitos em pedra lascada ou polida, como
raspadores, furadores, pontas de projétil e lascas em geral, machados e
almofarizes. Objetos geralmente relacionados à coleta e ao processamento de
alimentos.
Sítio cerâmico: vestígios de artefatos feitos em cerâmica, com diferentes
formas, padrões decorativos e relativos a diversas funções, como armazenamento de alimentos e sepultamentos.
Sítio lito-cerâmico: vestígios de artefatos feitos em pedra e em cerâmica.
Sambaqui: montículos artificiais constituídos basicamente de conchas,
ossos de peixes e de mamíferos e sepultamentos. Esses “morros” podem ser
encontrados nos litorais da Bahia, de Alagoas, do Piauí, do Maranhão, do
Pará e das regiões Sul e Sudeste do Brasil. Além dos localizados nas regiões
costeiras, próximo ao mar e nas áreas de mangue, há também os sambaquis
fluviais, próximos aos rios.
Foram construídos pelos homens do passado e indicam possíveis funções
relacionadas ao modo de vida desses grupos, como demarcação de territórios

e locais cerimoniais. Os povos construtores dessas edificações tinham seu
modo de vida baseado na caça, pesca e coleta de alimentos.
Sítio com arte rupestre: cavernas, paredões e afloramentos rochosos com
pinturas e gravuras, que variam desde formas que nos são conhecidas (como
seres humanos ou elementos da fauna, flora) até grafismos mais abstratos
(como as figuras geométricas). Essas formas de expressão muitas vezes sugerem atividades cotidianas como cenas de caça, dança, luta e sexo.
Sítio histórico: vestígios que indicam a chegada dos colonizadores europeus
e períodos posteriores.
Sítio de terras pretas: formados a partir de ações cotidianas dos povos do
passado, cujo modo de vida envolvia atividades que favoreciam o acúmulo de
restos orgânicos no solo.

INTERDISCIPLINARIDADE
A Arqueologia é uma ciência humana, uma vez que seu foco de interesse
é conhecer a organização social dos grupos humanos. Mas para que esse conhecimento seja construído os arqueólogos dialogam com diferentes campos
do conhecimento:
- com a Antropologia, pelo interesse em estudar a organização sócio-cultural e político-econômica das sociedades;
- com a História, uma vez que esta organização pretende ser compreendida numa perspectiva temporal. É de interesse da Arqueologia, detectar e
entender os movimentos de transformações ou continuidades pelos quais as
sociedades humanas passaram ao longo do tempo;
- com a Geografia, uma vez que essas sociedades estão inseridas em um
ambiente específico e provocaram modificações nesse território, construindo
novas paisagens;
- com a Geologia, para entender a formação desses ambientes e em que medida eles foram transformados pela ação da natureza ou pela ação humana. As
transformações pelas quais passam os registros arqueológicos também podem
ser balizadas pela compreensão de formação dos solos e de processos erosivos;
- com a Química, a Física e a Biologia, para, por exemplo, datar os vestígios encontrados, analisar a composição dos solos e dos microvestígios de
fauna e flora e examinar ossadas de animais e seres humanos. Para exemplificar, pelo estudo detalhado dos ossos humanos é possível: saber quais foram as
principais atividades desenvolvidas pelos povos no passado, conhecer as doenças por eles contraídas, assim como descobrir mais sobre sua alimentação.
Apontamos aqui alguns exemplos de estudos interdisciplinares. Combinações com outras áreas do saber, no entanto, podem acontecer dependendo
dos problemas de pesquisa levantados pelo pesquisador.
Esses diálogos com vários campos do saber permitem que os arqueólogos façam uma leitura aprofundada do registro arqueológico deixado pelos
grupos humanos ao longo da trajetória de sua existência, possibilitando que
sejam captados em toda ou, ao menos, em uma parte de sua complexidade.
Fotos: Maurício de Paiva/Entorno

COMO AS PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS SÃO REALIZADAS

Para que os vestígios arqueológicos encontrados forneçam informações
relevantes sobre as sociedades que os produziram, os arqueólogos desenvolveram uma série de métodos e técnicas de pesquisa específicos.
Geralmente, como em todas as áreas da ciência, a pesquisa é iniciada a
partir de um levantamento da bibliografia disponível sobre a região para o
estudo do local ou áreas próximas, principalmente no caso de terem ocorrido intervenções arqueológicas anteriores. O levantamento bibliográfico
permite que o pesquisador vá para campo já com algumas perguntas e
hipóteses que nortearão o andamento de seu trabalho.
Essas hipóteses, portanto, são construídas a partir da relação entre as
informações coletadas em campo e as hipóteses teóricas sobre a ocupação
de uma área. No caso da Arqueologia, pode prevalecer uma perspectiva
local, ou seja, uma preocupação em entender o processo de ocupação de
um único sítio arqueológico, ou uma perspectiva regional, para estabelecer
as possíveis relações entre diferentes sítios.
O trabalho de campo, que consiste na ida de uma equipe para a região
escolhida para pesquisar os sítios arqueológicos, é uma etapa de suma importância. É o momento em que os arqueólogos levantam e recolhem os
dados para o aprofundamento de sua pesquisa – dados estes que permitirão (re)formular os modelos explicativos por eles testados.
A etapa de localização dos sítios arqueológicos consiste em mapear minuciosamente a área, realizar a topografia e identificar a variação da concentração de vestígios na superfície. Inicialmente, são realizadas pequenas
escavações ou sondagens para saber se o que está sendo observado em
superfície corresponde também em profundidade.
Uma das técnicas para a realização da sondagem é por intermédio da
tradagem, que consiste na retirada de um volume de terra no sentido vertical com instrumentos apropriados, como trado ou cavadeira. Geralmente,
são feitas covas de até 1 m de profundidade, sendo que as amostras de terra
são separadas e recolhidas a cada 20 cm. Dessa forma, é possível evidenciar e distinguir as camadas arqueológicas (as que apresentam vestígios
humanos) e de solo estéril (que não apresentam esses mesmos vestígios).
O espaçamento e a quantidade de tradagens dependem do tamanho e da
densidade do sítio arqueológico e da orientação da pesquisa.
Existem diferentes orientações teóricas e metodológicas para a abertura
da escavação, que variam conforme a formação acadêmica do arqueólogo
e os objetivos específicos de cada pesquisa.
Não é possível nem desejável escavar todo um sítio arqueológico. Em primeiro lugar, porque a área onde se localiza o sítio arqueológico geralmente
está ocupada no presente e, nesse caso, a escavação pode interditar o local
ou limitar as atividades ali desenvolvidas por um período.
Foto: Val Moraes

Em segundo lugar, a pesquisa arqueológica envolve recursos humanos e financeiros
que limitam seu tempo. Além disso, com o ato de escavar, o registro arqueológico
(contexto) é destruído. Por isso, a amostragem é a melhor alternativa. Os arqueólogos, após os levantamentos iniciais apontados acima, decidem qual a melhor área
para sofrer uma intervenção mais efetiva (a escavação).
Por isso, é fundamental que antes do início da pesquisa seja estabelecido um diálogo com a comunidade local esclarecendo os objetivos da intervenção, como o
trabalho será desenvolvido e quais os seus possíveis desdobramentos.
Na escavação, o arqueólogo usa métodos e instrumentos apropriados para
recuperar os vestígios sem danificá-los. Os principais instrumentos utilizados
nessa etapa são: pincéis, colheres de pedreiro, baldes, pás e peneiras.
A metodologia específica adotada no levantamento arqueológico do gasoduto Coari-Manaus envolveu a abertura de unidades arqueológicas de 1x1 m². As escavações
foram feitas em níveis artificiais de 10 cm, com o auxílio de colheres de pedreiro, nos
níveis com materiais antrópicos, e “ferro de cova”, nos substratos arqueologicamente
estéreis. As unidades abertas foram por vezes ampliadas em função da natureza dos
vestígios encontrados.
Nesse caso, uma das informações principais pôde ser extraída a partir das evidências presentes nas “paredes” da unidade de escavação. Nelas, por exemplo, observamos diferentes cores e texturas no solo ou áreas com diferentes concentrações de
vestígios arqueológicos. No entanto, ao longo da escavação, é comum que sejam encontradas estruturas – artefatos inteiros, concentrações de vestígios como cerâmica,
lítico, carvão ou fauna, sepultamentos humanos – que exijam uma eventual revisão
metodológica, direcionando a utilização, por exemplo, da técnica da decapagem –
que consiste na retirada dos sedimentos respeitando as características naturais ou
culturais de sua deposição.
Embalagem onde os vestígios arqueológicos são armazenados.

Amostras de solo retirados por tradagem.

Abertura de 9 unidades de escavação de 1 m2 cada uma.

Urnas evidênciadas durante escavação.
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Antes da retirada dos vestígios, é preciso registrar exatamente o que está sendo encontrado (local, nome do sítio, quadrícula, profundidade/camada, Número de Proveniência da peça). Todos os vestígios da área escavada, como os artefatos (objetos líticos, cerâmicos etc.), restos de fauna e solo, são retirados e colocados em embalagens
etiquetadas com essas informações. É realizado também um desenho (croqui) que
indica a associação espacial entre os vestígios e permite aos arqueólogos entenderem
o contexto geral de deposição dos vestígios. Todas as etapas são registradas também
por fotografia.

COMO PROCEDER AO ENCONTRAR UM SÍTIO ARQUEOLÓGICO?

Na Amazônia é muito comum nos depararmos com artefatos arqueológicos. Muitas vezes os vestígios, principalmente cerâmicos, afloram naturalmente na superfície.
O preparo do terreno para o plantio e a construção de casas, estradas e outras obras
também evidenciam esses achados.
O fato de encontrarmos muito material arqueológico em várias áreas da região
amazônica pode ser entendido a partir de duas explicações não excludentes.
Primeiramente, esta é uma região ainda não tão impactada por obras de infraestrutura e por um processo de urbanização intenso, embora a exploração e o desmatamento da Amazônia cresçam em ritmo alarmante nos últimos anos.
Outro fator é o que conhecemos sobre o passado dessa região. Durante muito tempo, e até hoje, a idéia mais veiculada é que a Amazônia sempre foi pouco habitada
no passado. O que a Arqueologia vem demonstrando, no entanto, é que no passado
a região foi densamente ocupada, daí a evidência de uma grande quantidade de vestígios arqueológicos. Destacaremos estes aspectos ao apresentarmos a Arqueologia
da Amazônia.
Como vimos anteriormente, para que os arqueólogos realizem suas pesquisas é
muito importante encontrar no local de origem os vestígios arqueológicos, só assim
informações mais precisas sobre o modo de vida de populações que viveram anteriormente no local poderão ser evidenciadas.
Todo patrimônio arqueológico é bem da União, assim como tudo o que faz parte
do subsolo da Nação. O conhecimento sobre esses bens e/ou recursos deverá ser
realizado sempre em benefício de toda a sociedade nacional. Neste caso, qualquer
usufruto de caráter privado fere este princípio.
Muitas vezes a destruição e comércio do patrimônio arqueológico acontecem por
profundo desconhecimento da legislação e dos procedimentos adequados. É muito
importante que ações educacionais divulguem as informações corretas para que uma
mudança de atitude, de caráter preservacionista, possa prevalecer.
Somente o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional – IPHAN – pode
autorizar a intervenção em um sítio arqueológico, que deverá ser realizada por um
profissional qualificado.
O proprietário de uma área onde se encontra um sítio arqueológico é o responsável por sua conservação, mas não perderá seu direito à posse da terra em função
das pesquisas. O objetivo do trabalho arqueológico não é de colecionar peças, nem
o interesse pelo terreno, mas sim o de procurar levantar informações sobre a história
de quem ali viveu anteriormente, antes que elas desapareçam.
Caso encontre ou saiba sobre algum local onde haja vestígio arqueológico avise
o IPHAN.

Também conhecido como NP, este número pode ser considerado o “R.G.”
dos vestígios encontrados, porque é através dele que podemos saber qual o
sítio onde eles foram encontrados, e de qual unidade de escavação e profundidade foram retirados.
É fundamental que todas as etapas descritas acima sejam seguidas. O registro arqueológico, uma vez retirado do local sem todo o cuidado necessário, perderá todas
as informações relativas ao seu contexto original, o que impossibilita o estudo sobre
nosso passado.
Após a coleta de todas essas informações, todo o material é retirado e levado aos laboratórios de instituições de pesquisas (tais como museus especializados) para análise.
Nesses locais, os vestígios são: lavados, triados e classificados, reconstituídos (quando
possível) e comparados com outras coleções.
É a análise desse conjunto de informações (parte obtida no trabalho de campo,
parte levantada nos estudos de laboratório e parte comparada com outros estudos
anteriores publicados) que permite aos arqueólogos formularem hipóteses fundamentadas sobre o modo de vida de populações do passado.
Os resultados desses estudos devem ser veiculados para a sociedade em geral. Por
isso, é prática comum dos arqueólogos divulgarem suas pesquisas em congressos,
publicações científicas e educacionais, livros e exposições.

Superintendência IPHAN no Amazonas e Roraima
Travessa Dr. Vivaldo Lima 13 a 17 – Centro 69005-440 – Manaus – Am
Tel.: (92) 3633 2822 e 3633 1532
Registro Fotográfico.

Registro por desenho.

Fotos: Val Moraes

BACIA AMAZÔNICA

ASPECTOS FÍSICOS
DA AMAZÔNIA
GUIA TEMÁTICO
Neste Guia, quando nos referimos ao termo
“Amazônia”, estamos incluindo a Amazônia Legal – os Estados de Rondônia, Acre, Amazonas,
Roraima, Amapá, Pará e parte do Maranhão,
Tocantins e Mato Grosso –, as porções de países
como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e os países ou territórios fronteiriços com
o Brasil, mas que não pertencem à bacia Amazônica, tais como Guiana, Suriname e a Guiana
Francesa.
O rio Amazonas despeja em média 200.00
m3/seg. de água e sedimentos no Oceano Atlântico, o que equivale a cerca de 1/5 de toda água
doce despejada nos mares de toda a terra. Suas
nascentes e seus afluentes estão localizados em
três áreas principais: ao norte, no Planalto das
Guianas, ao sul, no planalto Central e, a oeste,
na cordilheira dos Andes.

BIOMA AMAZÔNIA
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A cordilheira dos Andes, por ser uma formação geológica recente e estar numa
região sujeita a um intenso regime de chuvas e com grandes variações anuais de
temperatura, sofre um forte processo erosivo. Esse processo leva ao derretimento das
geleiras no verão e ao desbarrancamento dos terrenos adjacentes às áreas de cabeceiras dos rios que ali se originam, gerando sedimentos ricos em nutrientes, transportados nas águas dos rios pelas erosões. Quando, em fases de cheias, as águas dos
rios cobrem as superfícies mais baixas, depositando esses nutrientes, fertilizam estas
regiões, denominadas várzeas.
Já as cabeceiras dos rios que têm suas nascentes no planalto das Guianas ou no
planalto Central (como, por exemplo, os rios Negro e Xingu, respectivamente), encontram-se em regiões geologicamente mais antigas. Conseqüentemente, suas águas
não trazem uma carga sedimentar tão rica em nutrientes quanto as águas dos Andes,
o que faz com que suas planícies de inundação não sejam tão fertilizadas.
Em uma clássica tipologia, proposta ainda no século XIX, os rios amazônicos que
nascem nos Andes são conhecidos como “de água branca”, devido à coloração barrenta de suas águas, e os rios que nascem no planalto das Guianas e no planalto Central como “de águas pretas” e “de águas claras”, dependendo da coloração de suas
águas. Rios de água preta como o rio Negro, apesar de serem pobres em nutrientes
comportam alta biodiversidade.
As freqüentes chuvas torrenciais e as altas temperaturas típicas de grande parte da
região da bacia Amazônica, faz com que seus solos fiquem ácidos e sejam incapazes de manter seus nutrientes, em um processo denominado lixiviação. Entretanto,
boa parte dos nutrientes que compõem a biomassa da floresta são por ela mesma
reciclados, com a ajuda de fungos e raízes de plantas. Ao interromper este ciclo, o
desmatamento contribui para o empobrecimento dos solos.

Para entender melhor os processos de ocupação humana na Amazônia, a dividimos em quatro grandes compartimentos de diferentes tamanhos:
I) Área que segue paralelo a cordilheira dos Andes, na Bolívia, Peru, Equador,
Colômbia e áreas de cabeceira do próprio rio Amazonas e alguns de seus principais
afluentes.
II) Região formada por áreas ribeirinhas e alagadas, localizadas junto aos inúmeros
rios, lagos e igarapés.
III) Compartimento de maior extensão e menos conhecida devido ao difícil acesso
pela densa floresta em “terra firme”, distribuída por toda a bacia Amazônica. Tratase de áreas não alagadas, distante dos grandes rios e, portanto, sem acesso a recursos
ribeirinho em larga escala.
IV) O último compartimento inclui as zonas de estuário e litoral, incluindo, no
Brasil partes dos Estados do Amapá, Pará e Maranhão. Trata-se de uma região onde
há uma forte influência das variações diárias das marés, com vários metros de amplitude, além da própria variação anual dos níveis dos rios. Nesse compartimento,
foram identificados sítios com algumas das cerâmicas mais antigas conhecidas na
América do Sul. Foi ali também que floresceu uma das civilizações pré-coloniais mais
conhecidas na Amazônia: a Marajoara.

No ano de 1.500, as caravelas portuguesas que almejavam chegar à conhecida região das Índias – onde esperavam ser abastecidas com as preciosas sedas e especiarias
orientais cobiçadas no mercado europeu – acabaram conduzindo seus tripulantes
para uma terra que, por seus atributos, lhes fez saltar aos olhos um Novo Mundo. Do
ponto de vista dos futuros colonizadores, por tratar-se de um lugar aparentemente
“inexplorado” pelas estranhas gentes que ali viviam, seria de bom grado dele tirar
todos os recursos possíveis. Algo que terminaria por ser feito no melhor estilo da
época, nos moldes do mercantilismo.
Alguns dizem que foi aí que a história do Brasil começou: as fronteiras européias
alargaram-se e o território – que ia para além do que hoje conhecemos como Brasil
– foi dividido entre as duas potências da época, Portugal e Espanha; as ‘terras de ninguém’ foram colonizadas e colocadas no circuito comercial europeu, fornecendo-lhe
matérias-primas; a igreja católica expandiu seus domínios, iniciando a sagrada tarefa
de salvar as almas dos nativos; o comércio de escravos vindos da África intensificouse e esta mão-de-obra passou a ser largamente utilizada em território português etc.
Foram muitos os momentos históricos que sucederam esta integração do Novo
Mundo ao sistema econômico, político e religioso europeu. Para os povos nativos,
sabemos que as conseqüências desse contato foram avassaladoras. Milhões foram
mortos pela chegada das frentes de colonização, em um processo destrutivo tanto físico (por meio de doenças e das guerras, por exemplo) quanto cultural (pela mudança
de seus modos de vida tradicionais através, por exemplo, da imposição da religião
católica).
Hoje, a Amazônia é conhecida internacionalmente e sua preservação tem sido reivindicada por diversos setores da sociedade. Certamente, isso não é por acaso, já que
o ritmo acelerado das intervenções, principalmente durante as últimas três décadas,
tem preocupado até os mais otimistas. Ao mesmo tempo, pouco espaço tem sido
aberto para que as populações locais possam se organizar e interferir nos processos
decisórios.
Certamente, a importância dessa abertura para um debate mais aprofundado sobre o futuro da Amazônia pode ser justificada com base nos acontecimentos que se
desenrolaram durante e após o processo de conquista empreendido pelos europeus.
Mas não apenas, pois, por exemplo, mesmo que atualmente sejam poucas as terras
indígenas demarcadas perto da calha principal dos rios Negro e Solimões, é comum
que também aí apareçam vestígios – como potes de cerâmica, sepultamentos humanos, restos de alimentos, pães-de-índio ou instrumentos feitos de ossos de animais
– deixados pelas populações que viveram muito antes do século XV. Seguindo essa
trilha, pode-se perceber igualmente que parcelas significativas dos solos amazônicos e uma quantidade dificilmente determinável das plantas que hoje compõem a
cobertura vegetal da região resultaram também de milênios de manejo cultural e
tecnológico da superfície pelos índios.

ARQUEOLOGIA
DA AMAZÔNIA
GUIA TEMÁTICO
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Urnas funerárias Marajoara

Urna Guarita
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Apenas com isso, já é possível intuir que longe de ser resultado de processos puramente naturais a Amazônia é uma velha conhecida das atuais sociedades indígenas
que, milênios antes da chegada dos europeus, já ocupavam e exploravam aquele
espaço. A recorrente afirmação da ‘virgindade’ da floresta fica, assim, apenas por
conta da nossa imaginação.
Portanto, à diversidade ecológica e paisagística já existente na Amazônia, somamse milênios de intervenções feitas pelos povos indígenas, ainda que, por desconhecimento, alguns dos “produtos” desta relação entre humanos e meio ambiente sejam
até hoje vistos como essencialmente naturais. Desse modo que parece ser pouco recomendável dissociar o imenso potencial biológico e hídrico, bem como a abundância de minérios e de espaços agricultáveis, da imensa quantidade de conhecimentos
que os mais diversos povos da região, tanto no passado quanto no presente, desenvolveram para ocupar a Amazônia.
Nesse sentido, o casamento de pesquisas arqueológicas com outros estudos (como o
histórico, geológico, biológico, antropológico e lingüístico) tem trazido luz a debates
comumente obscurecidos por pré-conceitos, permitindo-nos saltar nosso olhar para
a milenar história cultural e natural da região e, assim, colocar em perspectiva os
próprios pressupostos que orientam nossas ações e análises no presente.
Mas se é verdade que as evidências arqueológicas mostram que a ocupação humana na Amazônia remonta há milhares de anos, pouco se sabe ainda sobre os
modos de vida dos grupos que ali viviam. Apesar de crescentes, as pesquisas ainda
são escassas.
É por conta disso que estudos sistemáticos vêm sendo desenvolvidos na região desde meados da década de 1950 (embora as pesquisas iniciais remontem aos fins do
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Vaso de Cariátides Tapajônico

Vaso de gargalo Tapajônico
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século XIX), e que cada vez mais esforços têm sido concentrados em divulgar as
“histórias” que a Arqueologia vem “desenterrando”.
Dentre os diversos problemas de pesquisa que arqueólogos têm debatido, um ganha destaque: como explicar a ocorrência de grandes sítios arqueológicos, como
aqueles onde há vestígios da cerâmica Tapajônica, ou dos que abrigam a conhecida
– e por muitos cobiçada – cerâmica Marajoara?
As referências históricas à existência de grandes aldeias começaram a ser feitas
logo nos séculos XVI e XVII, quando os primeiros viajantes começaram a descrever a Amazônia. O primeiro a fazê-lo foi o Frei Gaspar de Carvajal, que em 1542
discorreu sobre o rio Amazonas e os povos que ali encontrou, listando o tamanho
aproximado dos povoados e também falando das guerras entre os grupos, dos rituais,
dos costumes e até de características de artefatos arqueológicos, como as cerâmicas
decoradas com pintura em vermelho e preto sobre um engobo branco, encontradas
ao longo do rio Solimões.
Para as pesquisas arqueológicas, sobre a pré-história da região, dois modelos explicativos foram criados no intuito de compreender essa evidência.

No primeiro, que ganhou força com as escavações feitas na foz do rio Amazonas
pelos arqueólogos norte-americanos Betty Meggers e Clifford Evans, isso foi interpretado como fruto de migrações de civilizações andinas, já que as condições “naturais” da floresta tropical, como solos inférteis, não possibilitariam a emergência de
sociedades complexas. Por isso, para essa perspectiva, a Amazônia seria, na verdade,
um “falso paraíso”.
Em 1948 foi publicado o Handbook of South American Indians, coletânea
organizada pelo antropólogo norte-americano Julian Steward. Nessa obra
foram definidas áreas culturais para a América do Sul baseadas em parâmetros geográficos e evolutivos. A área denominada “floresta tropical” estaria
caracterizada por comportar uma natureza pouco propícia ao desenvolvimento de culturas complexas.
Num outro pólo, no modelo proposto por Donald Lathrap e Anna Roosevelt, tais
vestígios foram interpretados como indícios de que na Amazônia brasileira estaria
o centro de grandes inovações culturais do continente americano. Essa hipótese
atribuiu à região uma história de ocupação muito mais antiga e complexa do que os
sucessores de Steward poderiam admitir, colocando nas proximidades de Manaus o
centro das dispersões lingüísticas dos antepassados de atuais povos (como os Arawak
e Tupi), bem como o surgimento da agricultura, da produção cerâmica (há cerca
de 6000 anos), da complexidade sócio-política e do adensamento demográfico. Foi
também em acordo com esse modelo que um aluno de Lathrap, José Brochado, arqueólogo brasileiro, desenvolveu uma hipótese para explicar a expansão dos povos
falantes das línguas Tupi, cuja origem estaria na Amazônia central há mais ou menos
2.500 anos.
Escavações mais recentes feitas na Amazônia central não têm encontrado vestígios
cerâmicos tão antigos como propôs Lathrap – as datações confirmadas para a região,
por enquanto, são de aproximadamente 300 a.C. – e, ao que parece, o centro dispersor dos povos falantes das línguas Tupi e Arawak também não se encontra lá. Mas,
por outro lado, cada vez mais os dados arqueológicos têm colocado em questão a
imagem da Amazônia como espaço de ocupação recente, feita por pequenos grupos
caracterizados pelo isolamento e baixa complexidade social.
Hoje, datações dos vestígios escavados por Roosevelt, na Caverna da Pedra Pintada
(PA), mostram que a Amazônia tem uma história de ocupação humana que remonta
pelo menos 11.000 anos, num período em que práticas de agricultura não haviam
sido adotadas. Os – ainda poucos – dados disponíveis mostram que estes primeiros
grupos tinham um modo de vida baseado na caça, pesca e coleta, e que domesticaram algumas plantas como a pupunha, o mamão, pimentas e a mandioca.
Muitas vezes estes grupos mais antigos são chamados pelo nome genérico de caçadores-coletores. Essa categoria, no entanto, engloba grupos cujas práticas econô-

micas consistiam em especializações das mais diversas, associadas a conhecimentos e
outras práticas culturais específicas. Nesse sentido, é importante não perder de vista
que a categoria caçadores-coletores comporta grupos cujos modos de vida diferem
bastante.
É certo que algumas destas “especificidades” fogem ao alcance das pesquisas arqueológicas. Por exemplo, não sabemos exatamente quantos povos ali viveram, quais as
regras que orientavam práticas de casamento, de alimentação, de conduta, sistemas
de crenças, ou quais os conhecimentos locais mobilizados para domesticar plantas.
No entanto, ter a dimensão de que algumas das práticas que nos são contemporâneas
reproduzem as tecnologias desenvolvidas num passado distante coloca em perspectiva nossas ações cotidianas, principalmente aquelas que constroem a nossa relação
com os povos indígenas – do passado e do presente.
De qualquer modo, se sabemos que durante este longo intervalo de tempo foram
inúmeras as formas de co-adaptação da floresta tropical com os povos que nela viveram, torna-se um desafio entender, numa outra escala, como se davam esses diversos
modos de organização social e espacial. Para tal, é necessário muito tempo de pesquisa de campo, de análises de dados e de estudos bibliográficos, até como forma de
testar modelos consagrados, como os aqui apresentados.
Foi com este intuito que, em 1995, foi criado o Projeto Amazônia Central (PAC).
Através do mapeamento, delimitação, e escavação de sítios arqueológicos encontrados principalmente no município de Iranduba, sua equipe multidisciplinar tem estabelecido uma seqüência detalhada de datações para os vestígios encontrados nessa
região específica. Como essas pesquisas estão em diálogo constante tanto com as
hipóteses clássicas já mencionadas quanto com outras, as questões colocadas a partir
desse recorte geográfico são válidas para entender problemas mais amplos da Arqueologia amazônica.
Por muitas vezes, o desenvolvimento da agricultura foi associado ao início da produção cerâmica. Mas acontece que as prováveis cerâmicas mais antigas do continente americano, encontradas no sambaqui da Taperinha (PA), escavado por Roosevelt,
e cujas datas remontam cerca de 7.000 anos, são anteriores à adoção de modos de
vida baseados na agricultura. Evidências desta natureza são encontradas somente
por volta de 3.000 anos atrás, quando, ao que parece, começam a surgir correlatos
arqueológicos de aldeias sedentárias em diversos lugares da Amazônia.
Também é no Pará, nas proximidades da cidade de Santarém, que encontramos
as cerâmicas Tapajônicas (900-1600 d.C.), famosas pelos vasos de cariátides e vasos
de gargalo. Elas estão associadas a outros complexos cerâmicos recentes, incluídos
na chamada Tradição Incisa e Ponteada (TIP), mas ainda não se conhece as relações
entre esta e os artefatos mais antigos.

TRADIÇÕES E FASES CERÂMICAS

Nesta publicação é comum fazermos referências às chamadas fases e tradições cerâmicas.
Trata-se de termos utilizados para entender o significado das variações na
decoração, forma e tecnologia dos objetos encontrados em diferentes contextos espaciais e cronológicos.
Assim, os artefatos que têm em comum certa disposição espacial e temporal,
bem como seus modos de confecção e padrões decorativos, fazem parte de
uma fase. Ao mesmo tempo, as fases que possuem características semelhantes
entre si, mas que têm uma dispersão temporal e espacial mais acentuada, são
agrupadas numa tradição.
Por exemplo: numa comparação entre os sítios das fases Guarita e Marajoara você perceberá que existem muito mais semelhanças do que numa comparação entre os sítios das fases Guarita e Tapajós. Por este motivo, as cerâmicas
dessas duas fases são parte da Tradição Polícroma da Amazônia, enquanto a
fase Tapajós faz parte da Tradição Incisa e Ponteada junto, por exemplo, com
os artefatos da fase Konduri.
A ocorrência deste tipo de lacuna também aparece nas áreas litorâneas próximas
à foz do rio Amazonas, apesar de esta ser uma região cuja seqüência cronológica é
bem longa e conhecida. Foi lá que, na década de 80, o arqueólogo Mário Simões
pesquisou as cerâmicas da fase Mina, também entre as mais antigas da América, com
cerca de 3.500 a.C. Depois da fase Mina, a cronologia da região segue com as fases
Ananatuba, Formiga, Marajoara, Aristé, Aruã e Maracá.
Para a Amazônia central, a cronologia estabelecida para as ocupações ceramistas
foi proposta, em 1968, pelo arqueólogo alemão Peter Hilbert. O trabalho de Hilbert foi fundamental para problematizar e complexificar – ainda mais – os modelos
arqueológicos de ocupação da Amazônia e, além disso, tem servido de base para as
atuais pesquisas feitas na região. De acordo com Hilbert, as cerâmicas mais antigas
estariam associadas a ocupações Manacapuru, seguidas das Paredão e Guarita. Mais
recentemente, trabalhos feitos pelo PAC identificaram um complexo ainda mais antigo, chamado de Açutuba (300 a.C.).
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Urna Guarita
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Fragmentos de cerâmica Açutuba

Fragmentos de cerâmica Manacapuru
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Outro fenômeno interessante é a dispersão das cerâmicas da Tradição Polícroma
da Amazônia (TPA). As mais antigas pertencem à fase marajoara (séc. IV – XIV
d.C.), cuja beleza decorativa atrai o interesse de colecionadores do mundo todo.
Sítios com artefatos pertencentes à TPA aparecem por todo o rio Amazonas, e são
encontradas além da cidade de Iquitos, no Peru. A fase Guarita (séc. IX – XI d.C.),
definida por Hilbert, também faz parte da TPA. Cerâmicas Guarita parecem ser
aquelas que espantaram o Frei Carvajal pela sua beleza decorativa e pelo seu alto
padrão de confecção.
Nas proximidades do rio Solimões, até pelo menos o município de Tefé, há diversos sítios com cerâmicas Guarita. Mas objetos Guarita também aparecem em sítios
multicomponenciais, como é comum na Amazônia central. Nestes casos, quando
este tipo de cerâmica aparece (por volta do século IX d.C.), o complexo anterior –
associado à fase Paredão – desaparece, ao mesmo tempo em que é possível perceber
mudanças no formato das aldeias. A pouca quantidade de dados disponíveis ainda
torna difícil interpretar o significado desta ruptura.
Hipóteses levantadas por pesquisadores do PAC associam o aparecimento da cerâmica Guarita, bem como de outros complexos cerâmicos associados à TPA, a migrações vindas da foz do rio Amazonas ou do alto rio Madeira. Isso porque, na medida
em que subimos o rio Solimões, as datações das cerâmicas polícromas ficam mais
recentes – o que, inclusive, mostra que a policromia é uma inovação cultural de origem amazônica, e não andina.
Mas, apesar de coerente, por enquanto essa hipótese comporta um problema que
atende pelo nome de Tradição Incisa e Ponteada (TIP). Sim, estamos falando das sofisticadas cerâmicas Tapajônica e Konduri, cujas características e formas de dispersão diferem radicalmente daquelas pertencentes à TPA – e precisamente por conta
disso fazem parte desta outra tradição cerâmica. Por enquanto ainda não temos elementos para entender este hiato na dispersão da TPA, que vai desde o rio Tocantins
e Amapá, a leste, até o município de Parintins, a oeste.

Fragmentos Konduri

Assim, embora saibamos que grupos distintos ocupavam a Amazônia no passado,
evidências arqueológicas mostram que há processos similares ocorrendo em diferentes lugares da região. Neste sentido, tem constituído um grande desafio compreender
a quais processos de continuidade e/ou mudança cultural estão associados o aparecimento simultâneo dos complexos cerâmicos antigos, bem como as relações destes
com os que apareceram mais recentemente.
Além disso, constitui um problema forte de pesquisa entender o que propiciou o
crescimento populacional e os processos de sedentarização, acompanhados do aparecimento de tantos complexos cerâmicos distintos, ocorridos há cerca de 2.000 anos
atrás. Arqueologicamente, tais eventos também são marcados pelo aparecimento da
terra preta de índio, solos quimicamente bem diferentes dos solos típicos amazônicos,
que por serem ácidos costumam ser pouco férteis.
As terras pretas são largamente utilizadas para o plantio, e o que se sabe hoje é que
elas estão associadas a sítios arqueológicos. Isso quer dizer que nos locais onde há
esse tipo de solo encontramos diversos indícios da ocupação humana no passado, tais
como carvões, cerâmica, restos de fauna, artefatos líticos, sepultamentos humanos,
vestígios de moradias e – acreditem – a própria terra preta.
Os resultados de pesquisas recentes indicam que esse tipo de solo foi formado a
partir de ações cotidianas dos povos do passado, cujo modo de vida envolvia atividades que favoreciam o acúmulo de restos orgânicos no solo, tais como fogueiras
domésticas, deposição de restos de comida, folhas, palhas etc. Isso explica o porque
destes solos serem tão férteis. Ê por ser fruto da ação humana que dizemos que a
terra preta é um solo do tipo antropogênico.

TRADIÇÕES E FASES ARQUEOLÓGICAS
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FASE CERÂMICA
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TRADIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PERÍODO

Estas cerâmicas são famosas por possuírem formas bem rebuscadas, com
apliques modelados e pinturas. Os objetos mais famosos são os vasos de
cariátides e de gargalo, nos quais prevalece a decoração modelada composta por motivos zoomorfos – como pássaros, morcegos, répteis e mamíferos – e também antropomorfos, incluindo as próprias cariátides. Também
são bem conhecidas as estatuetas antropomorfas, nas quais se sobressaem detalhes da pintura corporal, e de adornos.

São encontrados
principalmente nos
sítios arqueológicos
de Santarém e
entorno.

X - XVII dC

Suas cerâmicas comportam variados padrões decorativos, desde a pintura
polícroma (que consiste em fazer pinturas em vermelho e preto sob um
engobo branco) até as rebuscadas técnicas de incisão e excisão. Grande
parte dos sítios arqueológicos onde se encontra a cerâmica marajoara está
sob aterros artificiais conhecidos como tesos.

Ilha de Marajó

IV - XIV dC

Assim como na cerâmica Marajoara, um dos traços marcantes da cerâmica
guarita é a policromia (este é um dos motivos pelos quais pesquisadores
colocaram estas duas fases cerâmicas dentro de uma categoria mais ampla:
a Tradição Polícroma da Amazônia). As formas mais famosas são as urnas
funerárias antropomorfas, que têm os braços e pernas modelados junto ao
corpo do vaso e os vasos com decoração acanalada.

Aparecem em
toda a Amzônia
central, desde a
Ilha Tupinambara
até as proximidades
do Tefé.

IX - XVI dC

Há pouca variedade de formas nas cerâmicas Paredão, principalmente se
as compararmos com outros complexos cerâmicos amazônicos – como o
Manacapuru, por exemplo. Os objetos mais característicos são fruteiras,
cuias e grandes urnas funerárias (estas últimas, comumente decoradas com
apêndices antropomorfos). Muitos vasos são decorados com pinturas vermelhas que revelam desenhos em espiral, e em gregas.

Amazônia Central

VIII - XI d.C

Nos vasos da cerâmica Manacapuru, cujas formas são bem variadas, é bem
comum encontrarmos decorações modeladas zoomorfas e antropomorfas,
bem como incisões formando desenhos geométricos. Há outras características marcantes, tais como a aplicação do engobo vermelho e a presença
de flanges labiais. Também é bem fácil notar que grande parte desta cerâmica, no momento de sua confecção, foi feita a partir de uma mistura entre
argila e cauixi. Ponteado, ungulado, digitado e escovado.

Amazônia Central

VI - X dC

Os traços diagnósticos, a presença de policromia e a utilização de técnicas
decorativas como acanalado e excisões, a alta freqüência de flanges labiais
(decoradas com incisões ou modelagens) numa diversidade de objetos,
bem como de flanges mesiais. Também são comuns as estatuetas, apliques
e apêndices modelados zoomorfos (normalmente répteis e aves) ou antropomorfos.

Amazônia Central

III aC - III dC

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS - GASODUTO URUCU-MANAUS
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ARQUEOLOGIA NA ÁREA
DE ABRANGÊNCIA DO
GASODUTO COARI-MANAUS

Desenho: Marcos Brito

O Programa de Levantamento Arqueológico na área de abrangência do gasoduto
Coari-Manaus atende às legislações ambiental e de proteção ao patrimônio arqueológico. A seguir, apresentaremos os princípios norteadores da execução de tal levantamento, metodologia empregada e principais resultados obtidos. No decorrer deste
trabalho foram levantados 61 sítios arqueológicos e resgatados 25 deles.
O levantamento arqueológico foi realizado sempre em caráter preventivo, anterior
ao início das obras, com o objetivo de evitar o impacto sobre os sítios arqueológicos.
Como conseqüência, algumas clareiras foram re-locadas, ou seja, os locais de colocação dos dutos foram transferidos para áreas próximas. Nos casos onde a re-locação
não era possível, foi realizado o resgate dos sítios. A opção por ações preventivas é
baseada na premissa de que o impacto sobre o patrimônio arqueológico é irreversível, uma vez que esse patrimônio resulta de processos únicos da ocupação humana
no passado, bem como de ações naturais e antrópicas posteriores, que impedem, por
exemplo, que um sítio destruído seja reconstituído.
As opções metodológicas adotadas para o desenvolvimento dos trabalhos foram
balizadas nos dispositivos legais exigidos no desenvolvimento de trabalhos dessa natureza, atendendo às características específicas da região. Primeiramente, prevaleceu
o já mencionado caráter preventivo, isto é, os levantamentos foram quase sempre
realizados anteriormente ao início das obras de terraplenagem. Em segundo lugar,
os levantamentos foram realizados apenas nas áreas de influência direta do empreendimento, ou seja, nas próprias clareiras e na faixa, considerando que o princípio que
orienta os trabalhos de campo é o de reduzir ao máximo a necessidade de realização
de trabalhos de resgate arqueológico (portaria 173, 3/8/2005).
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Além desses princípios gerais, os seguintes objetivos específicos orientaram os levantamentos: atender à legislação específica referente à identificação, proteção e salvamento de sítios, com aplicação da metodologia adequada a esse processo; prevenir
danos ao patrimônio arqueológico regional, protegido pela Constituição Federal e
pela Lei nº 3.924/61; verificar todos os locais passíveis de serem sítios arqueológicos, imediatamente após sua locação topográfica (mapeamento do terreno), antes
de qualquer obra que possa pôr em risco os bens arqueológicos porventura existentes nesses locais; registrar adequadamente o máximo de informações sobre os
sítios arqueológicos passíveis de serem afetados diretamente ou indiretamente pelo
empreendimento; realizar sondagens e outras formas de prospecção (incluindo sua
escavação parcial ou total) para identificar a extensão e profundidade das evidências
arqueológicas na faixa de servidão do gasoduto; realizar amostragens de evidências
superficiais e de sondagens para identificar, preliminarmente, a associação cultural
das evidências; recomendar ao empreendedor medidas de salvamento/proteção dos
sítios arqueológicos localizados ou alterações no traçado do gasoduto; verificar o
grau de impacto ou preservação dos sítios arqueológicos encontrados; produzir novos conhecimentos sobre ocupações pré-coloniais e históricas em uma extensa área
praticamente desconhecida da arqueologia nacional; divulgação dos resultados das
pesquisas à comunidade científica e à população em geral.
O plano de trabalho dividiu preliminarmente a área de impacto direto do empreendimento em três compartimentos gerais, baseado no potencial de ocorrência de
sítios arqueológicos. São eles: áreas de baixo potencial arqueológico, localizadas no
fundo dos grandes rios ou extensas planícies de inundação, periodicamente alagadas

e cortadas pelo empreendimento; áreas de médio potencial arqueológico, que correspondem à faixa de servidão e à vala com profundidade variável onde se instalará o
gasoduto nas áreas de interflúvio, distantes das planícies aluviais, normalmente inacessíveis à arqueologia, devido à cobertura vegetal; por fim, áreas de alto potencial
arqueológico, que são os locais onde os dados arqueológicos e históricos indicam ser
muito grande a probabilidade de ocorrência de sítios, em geral, e de sítios de grande
porte, em particular. Trata-se das áreas de contato entre as áreas de terra firme e as
planícies aluviais.
A maioria das clareiras está localizada em áreas de alto potencial arqueológico. Todas as clareiras de Urucu a Manaus foram vistoriadas pelas equipes de Arqueologia,
salvo as descartadas pela Petrobras. As vistorias incluíram a verificação dos vestígios
de superfície e a abertura de tradagens. Nos casos da presença de materiais arqueológicos foram também abertas sondagens de 1m² para a avaliação da densidade dos
depósitos. Nesses casos, os sítios foram registrados nas fichas-padrão do IPHAN. No
caso dos sítios com baixa densidade de materiais, as clareiras foram liberadas para
obras após a coleta de amostras dos materiais.
Com relação aos sítios com grande densidade de materiais arqueológicos, foi proposta a re-locação das clareiras. Em outros casos, foram realizados resgates.
Apresentaremos, a seguir, o trabalho de levantamento e resgate realizado em três
sítios arqueológicos localizados na área de abrangência da obra do gasoduto CoariManaus, com objetivo de discutir sobre a metodologia adotada, natureza dos vestígios encontrados, os possíveis diálogos que se estabeleceram com outros projetos de
pesquisa em andamento e desdobramentos dos trabalhos junto às comunidades.

Perfil estratigráfico de uma unidade de escavação

SÍTIO NOVA ESPERANÇA
Este sítio arqueológico localiza-se no Município de Coari, em uma área de terra
firme, aproximadamente a 50m da margem esquerda do rio Urucu.
É um sítio de grandes dimensões, cerca de 300 x 100 m de extensão, e que apresenta vestígios arqueológicos e formas de ocupação do espaço característicos de diferentes momentos de ocupação.
Além da interessante distribuição espacial dos vestígios cerâmicos, o Sítio Nova
Esperança apresenta a Terra Preta de Índio, com uma profundidade de aproximadamente 120 cm.
Esta área, identificada desde 1996 durante a realização do empreendimento Poliduto Urucu-Coari, já havia sido impactada pelas obras – daí o afloramento, em
algumas regiões do sítio, de centenas de fragmentos cerâmicos.
Nesta etapa do trabalho foi realizado o levantamento topográfico, a delimitação da
área do sítio por meio de linhas de tradagens, a verificação da área de concentração
de vestígios ósseos em superfície e a escavação de cinco unidades de 1m².
Embora este sítio apresente grandes dimensões, as tradagens revelaram baixa densidade de vestígios. No entanto, a distribuição apresentou um padrão diferenciado
com áreas de concentração de vestígios arqueológicos intermediadas por espaços
com ausência total de material. Essas concentrações ocorrem em diferentes pontos,
enquanto que as tradagens realizadas na área central do sítio não apresentaram vestígios. As concentrações correspondem às antigas casas localizadas na aldeia.
As cinco unidades de 1m² escavadas foram distribuídas ao longo da área do sítio
com objetivo de entender as características de ocupação do sítio e a diversidade dos
vestígios arqueológicos encontrados.
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SÍTIO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
O Sítio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está situado na margem direita do rio
Manacapuru, na localidade denominada Cajazeiras, município de Manacapuru/
AM. Apesar de não estar localizado em uma área de várzea, o sítio tem partes que
são periodicamente alagadas pelo rio.
Além dos fragmentos cerâmicos dispersos na superfície do terreno em função das
obras, encontra-se também uma grande quantidade de vestígios líticos de diferentes
matérias-primas. Trata-se de um sítio aparentemente unicomponencial, com materiais cerâmicos associados à já conhecida fase Manacapuru (Tradição Borda Incisa). O
pacote arqueológico tem espessura média de 20 cm a partir da superfície.
Os dados indicam que esta aldeia foi ocupada uma única vez e que após o abandono a área foi alagada por uma cheia do rio.
Foram realizadas tradagens e abertas unidades de escavação para investigar a distribuição e espessura da camada arqueológica em sub-superfície.
A partir do mapeamento prévio da dispersão e densidade da camada arqueológica
na área impactada, foram selecionadas três áreas principais para abertura de áreas
maiores de intervenção em sub-superfície, as chamadas unidades de escavação.
A princípio foram abertas unidades de escavação de 1 m², escavadas em níveis
artificiais de 10 cm. Mas, conforme os vestígios foram aflorando, as unidades foram
sendo ampliadas.
A escolha das áreas de escavação levou em conta a implantação na paisagem (áreas
mais altas, planas e baixas do terreno), maior densidade de vestígios arqueológicos e
estruturação dos vestígios na camada arqueológica.

Abertura de unidades de escavação no Sítio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
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SÍTIO PARICATUBA

Feições da unidade de escavação
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Fragmentos cerâmicos evidenciados

O aspecto mais marcante deste sítio arqueológico é a enorme concentração de
estruturas de combustão. As diferenças entre essas feições (como são chamadas essas “manchas escuras” no solo), que possuem formas e tamanhos variados, possivelmente podem estar associadas a diferentes funções. Embora todas apresentem um
padrão circular, elas diferem em profundidade e composição. Foi possível encontrar
na escavação dessas manchas, diferentes preenchimentos e profundidade, tais como
carvões, restos de ossos, fragmentos cerâmicos de diferentes tamanhos e blocos de
argila queimada.
Foi realizado um levantamento do número dessas feições na área impactada e 61
delas foram resgatadas. Esse mapeamento teve como objetivo entender a associação
espacial entre elas, para, nesse caso, levantar hipóteses sobre suas funcionalidades.
Dada a relevância científica deste sítio arqueológico para compreender a história
de ocupação desta região, esta etapa da pesquisa apontou para a necessidade de continuidade dos estudos arqueológicos na área, mesmo após o término das atividades
da Petrobras.
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Escolhemos este sítio arqueológico como exemplo pois, além da importância dos
achados arqueológicos nele encontrados, foi realizado um intenso trabalho junto à
população local, que integrou moradores, desde o início, nas atividades de pesquisa.
O sítio arqueológico Paricatuba está localizado à margem direita do rio Negro,
no município de Iranduba, próximo à Manaus, em uma área privilegiada para a
ocupação humana. Estendendo-se ao longo de um terraço de grandes proporções, a
comunidade está assentada sobre um sítio arqueológico que, apesar de estar muito
perturbado, ainda possibilita o levantamento de informações importantes para a Arqueologia da região. Nele é possível encontrar, por exemplo, vestígios arqueológicos
relacionados às fases Guarita, Manacapuru e Paredão.
O início das atividades da pesquisa arqueológica esteve associado à abertura de
valas para a implantação de um sistema de águas encanada, como medida compensatória relacionada à construção do Gasoduto.
Devido à grande quantidade de material arqueológico que aflora naturalmente
à superfície, pessoas da comunidade coletam essas peças. Esse foi também um foco
importante do trabalho da equipe de Arqueologia.
Neste caso específico, duas situações puderam ser observadas e merecem reflexão.
A primeira é a constituição de uma coleção, pela família Mamulengo, que ao longo
de vários anos coletou e recebeu doações de outras pessoas da comunidade devido ao
interesse que demonstram por artefatos dessa natureza. A outra é a coleta e venda de

material arqueológico aos turistas que visitam a vila e freqüentam a praia no período
da vazante.
A constituição de coleções por moradores é prática comum em várias regiões da
Amazônia, às vezes por curiosidade, apreço pelo apelo estético das peças e desconhecimento da legislação e, em outros casos, visando um aproveitamento econômico,
uma vez que há o interesse de colecionadores (em âmbito nacional e internacional)
por esses artefatos.
Apontamos essas situações pois evolvem duas práticas comuns no território
amazônico que ferem a legislação vigente relativa ao patrimônio arqueológico brasileiro, mas que apresentam intenções bastante distintas.
As ações educacionais previstas em um Programa de Educação Patrimonial devem
provocar a reflexão sobre o que está por trás dessas práticas, e não somente apresentar um discurso sobre o que deve ser feito e como. Existe uma Legislação que indica
normatizações, que a nosso ver precisam ser discutidas e compreendidas em relação
a outras visões sobre o patrimônio arqueológico e não somente sob o aspecto do
cumprimento da lei.
Nesse sentido, o trabalho desenvolvido na comunidade de Paricatuba sinalizou,
num sentido diagnóstico, várias vertentes a serem consideradas pelo Programa de
Educação Patrimonial aqui apresentado.

Desenho: Marcos Brito

Todos os vestígios arqueológicos resultantes dos resgates realizados estão
sob a guarda do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São
Paulo, em um laboratório em Manaus preparado para o armazenamento
provisório, processamento e análise do material. A partir do mês de agosto de
2008 comporão o acervo do Centro de Arqueologia do Bioma Amazônico.

O salvamento arqueológico realizado no contexto da construção do Gasoduto Coari-Manaus é importante por cumprir a legislação relativa à proteção do
patrimônio arqueológico e por ter ampliado a área de atuação de um projeto de
pesquisa acadêmico que há mais de dez anos desenvolve seus estudos na Amazônia
Central. O trabalho viabiliza de maneira mais efetiva, o contato com as comunidades locais e inicia um processo educacional que propõe a divulgação das discussões
científicas e do patrimônio arqueológico encontrado e, principalmente, reflete sobre
a importância dessas descobertas e práticas no contexto atual da região.

Coleção particular de artefatos arqueólogicos em Uricurituba/AM

Foto: Maurício de Paiva | Entorno

Triagem do material cerâmico escavado

Análise laboratorial de fragmentos cerâmicos

Fotos: Val Moraes

Desenho: Sérgio Francisco Monteiro

Desenho: Gart Denning, colorido Jude Simmons

GLOSSÁRIO
Nos textos sobre Arqueologia é comum o uso de certos termos técnicos.
Alguns deles serão enumerados no quadro abaixo:

Acanalado: tipo de decoração plástica
aplicada na superfície do artefato antes da
queima. Consiste na retirada de uma faixa
de argila, formando sulcos alongados ou
canais.
Antiplástico ou tempero: elemento adicionado à argila. Sua função é dar maior resistência ao artefato, uma vez que impede
o encolhimento excessivo da cerâmica durante os processos de secagem e queima,
evitando as rachaduras. São exemplos de
antiplástico: cauixi (esponja de água doce),
caraipé (entrecasca de certas espécies
de árvores queimadas e trituradas), caco
moído, concha e areia.
Apêndice: saliência externa acrescentada
ao corpo da vasilha, podendo ser alça,

asa, flange ou ainda figuras tridimensionais
zoomorfas (figuras de animais) ou antropomorfas (figuras humanas) modeladas.

porções removidas variam em tamanho,
forma e profundidade, e tem como objetivo
produzir motivo em alto relevo.

Argila: material terroso de granulatura fina,
que adquire plasticidade quando misturado
com água e constitui matéria-prima principal na confecção da cerâmica.

Flange: saliência horizontal adicionada à
parte exterior da vasilha, podendo, nesse
caso, ser labial (abaixo da borda/gargalo)
ou mesial (no corpo).

Cerâmica: argila, com ou sem antiplástico,
após a queima.

Incisão: resultado da ação de apertar um
instrumento na superfície da argila ainda
plástica, produzindo um motivo em baixorelevo, que pode ter largura, comprimento
e profundidade variáveis.

Engobo: camada de argila com substância
vegetal, aplicada à superfície cerâmica,
de espessura variável, contendo ou não
pigmentos.
Excisão: resultado da ação de remover,
com instrumento, áreas da superfície
cerâmica, antes ou depois da queima. Tais

Pintura: técnica que consiste em aplicar
pigmentos minerais ou vegetais à superfície cerâmica, ou sobre engobo, antes ou
depois da queima. Esta pode estar localizada tanto na superfície externa quanto na
interna, distribuída de modo uniforme ou
em padrões.
Ponteada: tipo de decoração feito com
pontas, deixando marcas independentes
na superfície da cerâmica, podendo ser de
várias formas e tamanhos.

Modelagem : construção de formas cerâmicas à mão livre.
Pasta: mistura de argila e antiplástico usada na confecção da cerâmica.

Informações retiradas de GOMES, D.M.C. Cerâmica arqueológica da Amazônia.
São Paulo:EDUSP:Imprensa Oficial, 2002.
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Programa de Educação Patrimonial na Área
de Abrangência do Gasoduto Coari-Manaus

GUIA TEMÁTICO
A área de abrangência do gasoduto Coari-Manaus compreende os municípios de
Manaus, Iranduba, Manacapuru, Caapiranga, Anori, Anamã, Codajás e Coari.
Devido a essa grande extensão territorial, optamos por desenvolver uma estratégia
educacional voltada aos agentes multiplicadores – coordenadores pedagógicos,
professores e agentes comunitários – com o objetivo de comunicar a um maior número
de pessoas e de maneira mais aprofundada possível a relação entre arqueologia e
educação.
Num primeiro momento, as ações planejadas compreenderam a realização do curso
Arqueologia Amazônica no Contexto Educacional, a elaboração de Kits de Objetos
Arqueológicos e a confecção desta publicação.
Foto: Maurício de Paiva | Entorno

ESTRUTURA DO CURSO
As aulas foram planejadas a partir das seguintes estratégias:
1ª AULA – CULTURA E ETNOCENTRISMO

- Cada aluno escreveu sua concepção sobre o que é cultura.
- A turma foi dividida em grupos e cada um destes elegeu um
aspecto cultural significativo e representativo. Posteriormente,
elaboraram – por meio de dramatização, música, poesia –
uma apresentação.
- Leitura e discussão dos textos Você tem cultura?, de Roberto
DaMatta, e Pesando em Partir, de Everardo Rocha.
- Discussão final aliando os conhecimentos prévios com as novas
abordagens trazidas pela leitura dos textos.

Foto: Maurício de Paiva | Entorno
Fotos: Carla Gilbertoni

O CURSO ARQUEOLOGIA AMAZÔNICA
NO CONTEXTO EDUCACIONAL
Dividido entre aulas teóricas e práticas e com carga horária de
40 horas/aula, esse curso teve como principal objetivo subsidiar
o trabalho dos professores junto aos seus alunos na escola. As
estratégias adotadas, além de oferecerem um embasamento teórico, visaram também apresentar metodologias que pudessem
posteriormente ser retrabalhadas em sala de aula.
Nele, foram discutidos conceitos relacionados aos estudos arqueológicos (tais como cultura, diversidade cultural, etnocentrismo, memória, patrimônio cultural) e de que maneira o patrimônio arqueológico pode ser fonte importante de conhecimento no
contexto educacional, por intermédio da metodologia da Educação Patrimonial.
As discussões e reflexões dos temas propostos foram subsidiadas
por material apostilado e pretendem ser aprofundadas com esta
publicação.

2ª AULA – MEMÓRIA E PATRIMÔNIO

- Foi solicitado a cada aluno que escolhesse um objeto pessoal
que contasse um pouco sobre a sua história de vida
- Leitura de Discussão do livro Guilherme Augusto Araújo Fernandes, de Mem Fox.
- Discussão sobre a importância da memória do ponto de vista
coletivo e o papel do patrimônio nesse contexto.

3ª AULA – EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

4ª AULA – ARQUEOLOGIA

- Leitura e discussão do Guia Básico de Educação Patrimonial.
- Aplicação da Metodologia da Educação Patrimonial a partir
de um conjunto de artefatos arqueológicos constituído especialmente para o curso.

- Aspectos gerais da arqueologia.
- Arqueologia da Amazônia.
- Visita a um sítio arqueológico da região.

ETAPAS

RECURSOS / ATIVIDADES

OBJETIVOS

1) Observação

Exercícios de percepção visual/sensorial, por
meio de perguntas, manipulação, experimentação, medição, anotações, comparação, dedução,
jogos de detetive ...

- identificação do objeto / função / significado;
- desenvolvimento da percepção visual e simbólica.

2) Registro

Desenhos, descrição verbal ou escrita, gráficos,
fotografias, maquetes, mapas e plantas baixas.

- fixação do conhecimento percebido, aprofundamento da observação e análise crítica;
- desenvolvimento da memória, pensamento
lógico, intuitivo e operacional.

3) Exploração

Análise do problema, levantamento de hipóteses,
discussão, questionamento, avaliação, pesquisa
em outras fontes como bibliotecas, arquivos,
cartórios, instituições, jornais, entrevistas.

- desenvolvimento das capacidades de análise
e julgamento crítico, interpretação das evidências e significados.

4) Apropriação

Recriação, releitura, dramatização , interpretação em diferentes meios de expressão como
pintura, escultura, drama, dança, música, poesia, texto, filme e vídeo.

- envolvimento afetivo, internalização, desenvolvimento da capacidade de auto-expressão,
apropriação, participação criativa, valorização
do bem cultural.

Foto: A.D.

Foto: A.D.

Foto: José Caldas

5ª AULA – ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA
UTILIZAÇÃO DO KIT DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS

- Foram apresentados os materiais arqueológicos para os professores. A descrição das peças foi feita em conjunto.
- Cada grupo teve que elaborar uma proposta de como utilizar
o Kit em sala de aula.
- Apresentação das propostas para a classe.

Fonte: Horta; Grumberg; Monteiro, 1999, p. 11

Foto: José Caldas

Foto: Carla Gilbertoni

Com o objetivo de aprofundar alguns dos conceitos apresentados e discutidos durante o curso Arqueologia Amazônica no Contexto.
Educacional apresentaremos a seguir algumas reflexões sobre Diversidade Cultural e Etnocentrismo e Patrimônio Cultural e Preservação
como forma de subsídio para a continuidade das discussões.
Fotos: Rosival Dias

DIVERSIDADE CULTURAL

Foto: Maurício de Paiva | Entorno

A noção de diversidade cultural vem aparecendo de modo bastante recorrente
quando se fala a respeito da Amazônia. Tomada como um valor a ser observado e
transmitido, é por intermédio dela que tem se discutido, atualmente, a convivência
entre os modos de vida “ocidental/capitalista” e “tradicional”. Uma discussão, como
sabemos, nada fácil de ser feita. Pois, em que consiste essa diversidade? Foi com essa
pergunta que, ao longo dos últimos dois séculos, desenvolveu-se no Ocidente um
conjunto de saberes especializados chamado de ciências humanas.
Com a consolidação, durante o século XIX, do novo modo de produção econômica e, conseqüentemente, da 1ª Revolução Industrial, a ciência passa a ser legitimada
pelo avanço tecnológico e dá-se uma fragmentação e uma especialização do saber.
Dentro de um apanhado de novas teorias, o evolucionismo biológico tem destaque
nesse momento. Os cientistas surpreendem ao estabelecerem um conjunto de teorias
relativas à evolução das espécies (Lamarckismo e Darwinismo), tornando-se o paradigma do pensamento científico da época.
As ciências humanas apropriam-se do evolucionismo aplicando seus pressupostos
aos estudos sociais. Nelas, já não se pensava mais em termos de evolução biológica e
sim em evolução cultural. Tendo como parâmetro o modo de vida europeu, estipularam as categorias de selvagens, bárbaros e civilizados, para classificar os diferentes
povos e estabelecer graus de desenvolvimento para os diferentes modos de vida.
Na mesma época, a idéia de cultura passa a ser colocada pela primeira vez como
hábito adquirido – e que, portanto, também pode ser perdido. O conceito de cultura
passou a ser definido como o conjunto de conhecimentos, crenças, arte moral, leis,
costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como
membro de uma sociedade.
Surge, com isso, o conceito de aculturação, conforme o qual o contato da cultura
tecnológica dominante acabaria com as culturas tradicionais, vistas como frágeis,
imaturas e entrave para o desenvolvimento capitalista. Pairava uma certa perspectiva
na qual a diversidade cultural estava condenada ao desaparecimento pelo processo
de homogenização da modernidade.
Esse modo de pensar, que se diz generoso e preocupado com o desaparecimento
das culturas dos diferentes povos, ignora qualquer perspectiva de autonomia cultural. As expressões culturais são reduzidas apenas a traços estereotipados que não
consideram os dinâmicos processos de construção da identidade. Hoje, alguns pesquisadores verificam que as especificidades de cada cultura estão no modo como elas
incorporam elementos da sociedade moderna ao seu próprio sistema de mundo.
Com esse alargamento na noção de cultura, os estudos antropológicos têm verificado que as diferentes culturas não necessariamente desaparecem devido ao contato,
mesmo nas cidades-centro da sociedade industrial. Ao contrário, o que surpreende é
a dinâmica de interação, seja na forma de resistência ou não, entre as culturas tradicionais e a lógica racional do crédito, cálculos e negociações comerciais e políticas,
numa constante dinâmica de reinvenção cultural.

Diversidade cultural refere-se à multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos
e sociedades encontram sua expressão. Tais maneiras são transmitidas entre e dentro dos
grupos e sociedades.
A diversidade cultural se manifesta não apenas nas variadas formas pelas quais se expressa,
se enriquece e se transmite o patrimônio cultural da humanidade mediante a variedade
das expressões culturais, mas também através dos diversos modos de criação, produção,
difusão, distribuição e fruição das expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e
tecnologias empregados.
UNESCO, CONVENÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE DAS EXPRESSÕES CULTURAIS.
Paris, 20 de outubro de 2005).

Entretanto, muitas pessoas ainda se apegam a visões reduzidas do conceito de cultura. Por isso, valorizar as diferentes formas culturais presentes no território brasileiro torna-se ação desafiadora. Principalmente quando pensamos sobre a questão
indígena, pois ainda hoje, a diversidade cultural entre esses povos indígenas é vista
ora de modo negativo, ora de modo positivo. No primeiro caso, eles são vistos como
selvagens, em estágio de desenvolvimento atrasado, com cultura material simples,
menosprezados enquanto minorias, como se não tivessem nenhum conhecimento
ou ação sobre o ambiente que habitam, precisando, portanto, “se desenvolver”. No
segundo caso, são considerados como autênticos remanescentes do Ser Índio (uma
esteriotipada construção da figura indígena), portadores de uma cultura frágil ameaçada pela modernidade que, por isso, precisam ser tutelados pelo Estado.
Em ambos os casos, justificam-se processos deliberados de dominação que culminam em práticas etnocidas. Isso porque essas imagens construídas acerca do que é
ser “índio” desprovêem essas sociedades de autonomia, prevalecendo uma visão uniforme, com traços predominantes, como “aqueles que andam pelados”, “com penas
na cabeça”, “carregam seu arco e flecha” e “dormem em ocas”. Desconsidera-se,
desse ponto de vista, que esses traços estão profundamente impregnados de complexos saberes e ampla visão de mundo.
Vale dizer que existem mais de 220 etnias indígenas no Brasil, falantes de mais de
120 línguas, e que esses povos – tanto no passado quanto no presente – nunca se encontraram isolados. Hoje em dia, há Terras Indígenas onde vive mais de um grupo
étnico que, por manterem relações comuns, se comunicam através de uma mesma
língua. Em alguns casos, como no Xingu, a língua geral utilizada é o português, mas
há outras situações, como no alto rio Negro, em que as línguas comuns são o tukano
e o nheéngatu. Outro bom exemplo está na bacia do Amazonas, onde são faladas
línguas de pelo menos quatro grandes famílias lingüísticas distintas: tupi-guarani,
arawak, carib e gê – além de inúmeras famílias menores e línguas isoladas.
Fotos: Maurício de Paiva | Entorno

Desenho: Marcos Brito

O Brasil tem uma extensão territorial de 8.511.965 Km2. As Terras Indígenas
(TIs) somam 597 áreas, ocupando 1.095.325 Km2, ou seja, 13% das terras do
país. O Estado do Amazonas é onde existe o maior número de Terras Indígenas, são 414 áreas, 1.080.298 Km2, representando 20% do território amazônico e 98.61% da extensão de todas os TIs do país.
Os 227 povos indígenas no Brasil somam cerca de 600 mil pessoas, o correspondente a 0,2% da população existente no território nacional. Esses povos
falam cerca de 180 línguas e dialetos diferentes, provenientes de mais de 20
famílias lingüísticas. (Dados retirados do site do Instituto Socioambiental:
www.isa.org.br)
Fotos: Maurício de Paiva | Entorno

Essa riqueza lingüística, produzida nas constantes relações – sejam elas de ordem
econômica, política, social, religiosa ou até mesmo relações indiretas – entre distintos grupos sociais multiplica contextos culturais. Nesse sentido, quando um grupo
apropria-se de traços culturais produzidos em outro contexto, esses adquirem novos
significados, ganhando diferentes formas no seu uso e valor. Essa ressignificação caracteriza o dinamismo próprio dos sistemas culturais.

Profundamente arraigada no senso comum, a idéia de cultura como algo estático,
vista apenas como objeto ou mercadoria, parece ser o que mais dificulta uma revisão
desse conceito. Nesse sentido, é o mesmo senso comum que atribui aos saberes tradicionais um caráter estagnante – qualidade esta que está longe de lhes ser característica. Ao contrário, o que confere dinamismo aos saberes tradicionais é justamente o
modo como continua a ser produzido e transmitido com a incorporação de novos
elementos.

Fotos: Maurício de Paiva | Entorno

Tal diversidade cultural entre os povos indígenas testemunhada no presente, também existia no passado. Conforme as pesquisas arqueológicas têm mostrado, a variabilidade de formas de vida no passado talvez tenha sido ainda maior que a do
presente. Estima-se que mais de 800 grupos indígenas distintos tenham desaparecido
após a colonização. Esses diferentes modos de vida se perpetuavam no tempo e no
espaço, interagindo e transformando o meio ambiente de forma tão intensa que,
diante dessa imensa diversidade, torna-se impossível para a arqueologia não assumir
suas limitações.
Entretanto, a variedade de natureza desses vestígios arqueológicos (como objetos
de cerâmica e pedra, restos de plantas e fauna, bem como sinais nas paisagens, como
pinturas e grafismos rupestres, montículos de solos escuros antropogênicos, aterros
artificiais, marcas de esteio-de-postes), aliada à diversidade de formas plásticas e gráficas, de matérias-primas e modos de produção, e contextualizada pela forma como
tudo se relaciona com a paisagem, é a amostra necessária para o arqueólogo comprovar toda a grandiosidade dessa longa e rica história pré-colonial.

DIVERSIDADE MILENAR

Apoiada nessa amostra, a arqueologia vem desmistificando a idéia tão difundida
de que há um único padrão de organização social e política para as populações précoloniais da Amazônia. Ao contrário, o dinamismo, a densidade populacional e a
variabilidade cultural e ambiental existentes nesse território, ao longo de milênios,
têm cada vez mais conduzido as análises arqueológicas de hoje, desenvolvendo um
importante papel na reconstrução de nossa história.
Fotos: Maurício de Paiva | Entorno

Como sabemos, no Brasil, mais especificamente, logo após iniciais contatos de cordialidades e trocas de presentes, os portugueses fizeram grande uso da pólvora e da
violência, justificado pela dúvida quanto à humanidade dos índios.
Quando, em 1537, o Papa Paulo III expediu a bula Sublimis Deus [ou Sublimus
Dei] para declarar que os “aborígenes” da América também possuíam alma imortal,
outras formas de dominação foram incorporadas. Os jesuítas podiam, então, dizer
que os índios eram homens primitivos e selvagens que precisavam ter suas almas
salvas pela doutrina da igreja. Daí a justificativa para a dominação pela palavra e
pela escrita. Os brancos passaram a atuar destruindo o modo nativo de conceber o
mundo, minando suas manifestações culturais e menosprezando seus deuses. Foi a
forma mais cruel de etnocentrismo, que aprisionou o “outro” não pelo seu corpo,
mas pelo seu modo de conceber o mundo.
Carta do Padre Manuel da Nóbrega ao Padre Simão Rodrigues. Baia, 10 de abril de 1549

ETNOCENTRISMO

“(...) O Irmão Vicente Rodriguesa ensina a doutrina aos meninos cada dia, e também em
escola de ler e escrever (...) Desta maneira ir-lhe-ei ensinando as orações e doutrinando-os
na fé até serem hábeis para o batismo. Todos estes que tratam conosco dizem que querem
ser como nós, senão que não têm com que se cubram como nós, e isso é inconveniente (...)
e já um dos principais deles aprende a ler e toma lições a cada dia, com grande cuidado,
e em dois dias soube o ABC todo, e ensinamos ele a benzer, tomando tudo com grande
desejo. Diz que quer ser cristão e não comer carne humana, nem ter mais de uma mulher e
outras coisas; somente que há de ir a guerra e os que cativar, vendê-los e servir-se deles,
porque estes outros assim andam todos em discórdias. Comem-se uns aos outros, digo, aos
contrários (...) porque são eles tão brutos que nem vocábulo tem.”
Serafim Leite, “Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil”, 1954, vol. I, pág. 110-112.

Foto: Maurício de Paiva | Entorno

Quando nos deparamos com costumes diferentes dos nossos, é comum que tomarmos o “nosso” próprio grupo como referência e que todos os “outros” sejam pensados e sentidos através dos nossos próprios valores, modelos, paradigmas de existência, enfim, nossas visões de mundo. É o que chamamos de etnocentrismo.
Alguns antropólogos afirmam que o etnocentrismo é a atitude mais antiga e comum da vida em sociedade. Ele está presente em todas as formas de organização
social e se manifesta tanto na relação entre elas como no interior de cada uma. O
etnocentrismo nasce a partir da constatação e hierarquização das diferenças. Ele age
na defesa e reação ao perigo de desintegração cultural proveniente desse estranho
contato com o diferente. O grupo do “nosso” faz, então, de seu conhecimento e
de seus valores o centro de tudo, a visão mais possível, a melhor, a certa, enquanto
concebe os “outros” como menos favorecidos, engraçados, bárbaros, ininteligíveis.
Às classificações seguem-se exclamações como: “Coitados, eles não sabem viver de
outro modo!”; “Engraçado como andam, comem e falam!”; “Eles só podem estar
errados ou tudo que sei está errado!”.
Existem ainda situações em que um olhar etnocêntrico justifica ações bastante violentas. Um dos exemplos mais claros disso foi a investida dos europeus para a conquista dos territórios da América.

O antropólogo Claude Lévi-Strauss relata, em seu livro Raça e História, que na
época da colonização da América, enquanto alguns espanhóis enviavam para as Antilhas pesquisadores para verificarem se os “selvagens” nativos tinham alma, estes
últimos capturavam os homens brancos para emergi-los em água, a fim de verificar,
após algum período, se o corpo apodrecia. Se para os brancos a hipótese a ser confirmada era a existência de alma no selvagem, para o indígena a dúvida era saber se
os brancos possuíam corpos, ou se eram espíritos.
Essa dúvida permaneceu entre alguns grupos indígenas mais isolados, até os
primeiros contatos com os brancos no século XIX. Os Wayana, do norte do Amazonas, por exemplo, associavam o homem branco, por causa da coloração da pele e
das atitudes perversas, aos seres espíritos que comiam carne Wayana. Hoje em dia,
fazem pleno uso dos objetos industrializados, que transitam pela rede de troca intertribal sem restrições, mas sob uma denominação lingüística específica.
Como a língua é o principal meio de comunicação, a unidade lingüística intensifica de modo eficiente o sentimento de união e parceria. Os Mbayá do sul do Mato
Grosso, por exemplo, para elogiar um português chamavam-no de Mbayá, e para
demonstrar o menosprezo por alguém apelidavam-no de Português. Já os grupos
tupi-guarani da Amazônia, dizem falar o “avá-nheé” (língua de gente) ou “nheégatu” (língua boa) em oposição às línguas travadas de outros grupos indígenas e
não-indígenas do Brasil.

O “nheéngatu” foi a Língua Geral Amazônica, derivada originalmente
do Tupinambá. Essa língua continua sendo falada nos dias de hoje por algumas populações caboclas e indígenas. Site do Instituto Socioambiental (ISA):
www.socioambiental.org.br/pib/portugues/linguas).
Do mesmo modo, os índios Bakairí do alto Xingu, manifestam o etnocentrismo ao
caracterizarem os Trumaí, que moram no mesmo território, como animais aquáticos, afirmando que dormem no fundo das águas, como os peixes.

Davi Kopenawa, aldeia Watoriki, Serra Demini (Roraima), 1998.
Nós, os habitantes da floresta, habitamos aqui há longuíssimo tempo, desde
que Omama nos criou. No começo das coisas, aqui só havia habitantes da
floresta, seres humanos [todos os índios]. Muitos outros povos como os Makuxi,
Wapixana, Waiwai, Waimiri-Atroari, Xavantes, Kayapó e Guarani ali viviam
também. Ela não foi descoberta pelos brancos! Mas, apesar disso, os brancos
continuam a mentir para si mesmos pensando que descobriram esta terra! Como
se ela estivesse vazia! Como se os seres humanos não a habitassem desde os
primeiros tempos!
Os brancos desenham suas palavras porque seu pensamento é cheio de
esquecimento. Nós guardamos as palavras dos nossos antepassados dentro de
nós há muito tempo e continuamos passando-as para os nossos filhos.
As crianças que não sabem dos espíritos, escutam os cantos dos xamãs e
depois querem ver os espíritos por sua vez. É assim que, apesar de muito
antigas, as palavras dos xapiripé [espíritos das imagens dos antepassados, que
dançam para os xamãs yanomami] sempre voltam a ser novas. São elas que
aumentam nossos pensamentos. São elas que nos fazem ver e conhecer as
coisas de longe, as coisas dos antigos. É o nosso estudo, o que nos ensina a
sonhar. Deste modo, quem não bebe o sopro dos espíritos tem o pensamento
curto e enfumaçado; quem não é olhado pelos xapiripé não sonha, só dorme
como um machado no chão.
(trecho retirado do livro “Palavras Indígenas”, edição Povos Indígenas no Brasil 1996/2000 – Instituto Socioambiental.)

Luiz Gomes Lana, Desano, Rio Tiquié (Amazonas), 1992.
Para nós, os Emiko-masã (Agente do Universo) ou Desana, a humanidade inteira,
tanto índios quanto brancos, têm a mesma origem. Quando Pamiri-gasiru, a
“Canoa-de-Transformação” chegou em Diá-peragobe wií, [Cachoeira de Ipanoré,
médio rio Uaupés, região do alto rio Negro], os ancestrais da humanidade, já em
forma de humano, começaram a sair pelo buraco. O ancestral daqueles que iriam
ser os brancos foi o último a sair. Yebá-gõãmi, o nosso demiurgo, o mandou na
direção do sul, dizendo que lá ele poderia fazer a guerra, ele poderia ganhar a
sua vida pela violência, roubar e matar. Para nós, que somos os irmãos maiores
dos brancos, ele deu a ordem de ficarmos calmos, vivermos unidos e de maneira
pacífica.
(...) Com o branco, saiu também da Canoa-de-Transformação o missionário.
Os dois saíram juntos! É por isso que os nossos avôs viram o branco chegar
com a espingarda, eles já sabiam que ele estaria com o missionário. (...) Para o
missionário, ele deu um livro [a bíblia] para ele poder viver. Por isso, quando os
nossos ancestrais viram pela primeira vez o missionário com seu livro, eles já
sabiam que esse livro era o poder dele, a sua arma.
(...) Para nós, que somos os irmão maiores do homem branco, Yebá-gõãmi deu
o poder da memória, a faculdade de guardar tudo na memória, os cantos, as
danças, as cerimônias, as rezas para curar, as doenças... Nosso saber não está
nos livros! Mas ao branco, que foi o último a sair da Canoa-de-Transformação, ele
deu o poder da escrita. É por isso que o homem branco chegou à nossa terra
com a escrita, com os livros. Assim, Yebá-gõãmi havia dito!
(trecho retirado do livro “Palavras Indígenas”, edição Povos Indígenas no Brasil 1996/2000 – Instituto Socioambiental.)

Relativismo como contraponto:
O olhar relativista se contrapõe ao um certo etnocentrismo quando enxerga na diversidade de modos de vida muito mais uma questão de posição do
que de essência, quando nos propomos a compreender o “outro” a partir de
seus próprios valores. Assim, levando-se em consideração que é a diversidade cultural que particulariza os grupos humanos, a diferença não pode ser
uma maneira de classificá-los em superiores e inferiores, como uma forma de
hierarquização.
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PATRIMÔNIO CULTURAL
Fotos: Maurício de Paiva | Entorno

A discussão em torno das questões relativas ao patrimônio cultural em nosso país
ganha cada vez mais espaço.
Durante muito tempo, tais preocupações ficaram voltadas aos bens patrimoniais
de natureza material ou tangível (ou seja, aos bens que podem ser vistos e tocados),
do que àqueles que não têm materialidade. A legislação, no entanto, avançou no
sentido de incorporar estes patrimônios intangíveis (tais como rituais, músicas, festas,
mitos, lendas, danças, técnicas, saberes e fazeres) no rol das expressões culturais que
identificam a sociedade brasileira.
O avanço da legislação brasileira referente ao patrimônio brasileiro, seja ele tangível ou intangível, deu-se pelo compromisso de muitos intelectuais e profissionais
que lutaram para que o nosso patrimônio fosse visto como elemento fundamental na
constituição da nossa história, da nossa memória e da formação de uma cidadania
mais sólida, apoiada em referenciais de luta, resistência e riqueza cultural que sempre caracterizaram nosso território.
Cabe-nos aqui ponderar que a formulação da legislação existente sobre os bens
patrimoniais, embora seja reconhecido o avanço de sua existência e empenho de seus
proponentes, não contempla, a princípio, as visões de todos os segmentos culturais
que ela representa.
Foto: Maurício de Paiva | Entorno

Nesse sentido, vale a pena colocar em discussão a necessidade de revisão constante dessas iniciativas, avaliando em que medida elas correspondem às expectativas
e necessidades da sociedade brasileira e agregando, a esse processo de avaliação e
elaboração de novos princípios, a participação efetiva dos diferentes grupos culturais
que compõe o nosso país. Dessa forma, é possível minimizar o risco dessa legislação
ficar obsoleta e desconectada dos atuais problemas, demandas e questionamentos.
Exemplo disso é como a Constituição Brasileira, de 1988, em seus artigos 215 e
216, refere-se ao patrimônio cultural como os “bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (Brasil,
2003). O movimento pela revisão das diferentes vertentes do patrimônio cultural
brasileiro surge dos mais diversos grupos sociais, na tentativa de compreensão plena
das normas vigentes e incorporação de novas demandas e visões na legislação atual.
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Leis sobre Preservação do Patrimônio
Indicamos as principais Leis sobre Preservação, relacionadas ao Patrimônio Arqueológico.
A íntegra das Leis encontra-se no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
IPHAN: www.iphan.gov.br.
Lei n° 3.924, de 26 de julho de 1961.
Resolução Conama n° 001, de 23 de janeiro de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Portaria n° 230, de 17 de dezembro de 2002, do Departamento de Proteção do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.

Afinal de contas, o que é patrimônio?
Nosso objetivo aqui, antes do que apresentar uma definição única da categoria
patrimônio, é entendê-la em diferentes contextos.
Geralmente, o que prevalece é a visão moderna desse conceito – ou seja, o patrimônio visto como um conjunto de bens intangíveis ou, principalmente, tangíveis, que
foram reunidos para serem apropriados e expostos por determinados grupos sociais
– desenvolvida principalmente no processo de formação dos Estados nacionais.
No entanto, a categoria patrimônio é importante para a vida social, cultural e mental de qualquer coletividade humana e, nesse sentido, deve ser compreendida a partir
de diferentes parâmetros e focos de interesse.
O ato de colecionar, que constitui os patrimônios, esteve e está presente em várias
sociedades. Porém o seu significado não é igualmente comum entre os diferentes
grupos sociais.
É nesse sentido que gostaríamos de avançar com a nossa discussão.
Nesse complexo campo de discussões, entram também as noções de biopatrimônio
e patrimônio genético.
Para uma melhor compreensão das diversas dimensões do conceito de patrimônio,
estabelecidas ao longo de diferentes momentos históricos e contextos sócio-culturais
e que culminam no debate apontado acima, apresentaremos a seguir breves apontamentos dessa trajetória.
Faz parte dessa categoria, por exemplo, a idéia de propriedade, de pertencimento,
tanto num sentido individual e privado, quanto estendendo-se (historicamente após
a Revolução Francesa, na busca pelo fortalecimento dos Estados Nacionais), para um
sentido coletivo e público, apoiado na idéia que os bens artísticos e os monumentos
históricos são uma das bases para a constituição de um ideário patriótico, de reconhecimento e de orgulho da nação.
Nesse viés é que políticas públicas foram implementadas e instituições culturais,
como o IPHAN, foram criadas e recriadas.
Um outro questionamento que merece destaque é o estabelecido entre o patrimônio como referencial nacional (restrito a elementos culturais compartilhados por uma
população que vive em um mesmo território) e o seu reconhecimento como referencial significativo de importantes feitos da humanidade.
Nessa vertente mais universalista, o conceito antropológico de cultura (desenvolvido num contexto pós-guerra e determinante para a criação da Unesco, na década
de 1940) veio para procurar estabelecer uma relação mais harmoniosa entre nações,
reconhecendo e contemplando diversidades culturais.

Conceito Antropológico de Cultura
Conjunto de realizações, tanto materiais quanto imateriais, que caracterizam as ações humanas e que possibilitam a vida em sociedade. Essa noção
de cultura abrange hábitos, costumes, tradições, crenças, ou seja, a maneira
total de viver de um grupo social
As discussões desse período convergiram para estudos cada vez mais aprofundados
de diferentes culturas que resultaram na idéia de preservação de seus patrimônios
singulares. Foi através disso e com a intensificação da organização de movimentos
sociais das mais diversas naturezas, que ganharam destaque as noções de patrimônio
intangível e patrimônio genético, com um conseqüente avanço no desenvolvimento
da legislação relacionada a estes aspectos e no estabelecimento de princípios norteadores.

Patrimônio Genético
A noção de patrimônio genético gira em torno de um conjunto de bens
materiais e imateriais que tenham garantido o seu uso coletivo. É constituída
pelo conjunto de recursos de origem genética que os cientistas podem obter
a partir do estudo da estrutura molecular dos organismos vivos; ou seja, não
se trata de indivíduos vivos tomados como patrimônio (seja uma planta, um
ser humano etc.) mas sim, do conjunto de informações que, por meio de técnicas laboratoriais, eventualmente possam ser extraídas deles. A população
precisa ter amplo acesso a esses bens, uma vez que estes constituem-se em
recursos essenciais para a garantia de uma boa qualidade de vida da população humana; esse acesso deve ser previsto inclusive às futuras gerações.
Como exemplo da complexidade desta questão, no caso específico da Amazônia, há
mais de vinte mil plantas que só existem nela, e sabemos que há várias espécies com
propriedades para o desenvolvimento de recursos importantes para a sobrevivência
da humanidade, tais como alimentos, remédios, energia, dentre vários outros.
E existe uma disputa econômica em torno do patenteamento dos recursos genéticos associados aos conhecimentos tradicionais, que fornecem a base para o reconhecimento e apropriação desses recursos. Em outras palavras, o que muitas vezes
acontece, por falta de uma legislação mais aprofundada e de desconhecimento da
importância dessa riqueza natural, indivíduos, empresários, grupos, muitas vezes estrangeiros, apropriam-se desse patrimônio (o tangível e o intangível) para interesses
privados, quase sempre com forte apelo econômico.
Como vimos a arena de discussões no campo do patrimônio é muito complexa e
precisa ser explicitada e compreendida a partir de diferentes aspectos. E a legislação
relativa a essas questões precisa de fato traduzir os interesses de uma coletividade.
Aqui nossa intenção foi apontar alguns direcionamentos dessa discussão, para que
o debate possa ser aprofundado nas mais diferentes esferas da nossa sociedade.
Foto: Maurício de Paiva | Entorno
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PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
Foto: Val Moraes

Apresentamos acima um pouco do histórico e do cenário atual das discussões sobre
a categoria patrimônio. E como o patrimônio arqueológico insere-se nelas? Ele está
em plena consonância com as questões até aqui colocadas.
Por meio do patrimônio arqueológico podemos conhecer como populações que
viveram antes de nós ocupavam os mesmos territórios em que, de outras maneiras,
vivemos hoje; como dominaram recursos naturais e desenvolveram tecnologias próprias às suas culturas.
Porém o interesse no passado não se faz dissociado das questões do presente. É
para responder a perguntas e preocupações do nosso momento atual que os estudos
arqueológicos são desenvolvidos. No caso da Amazônia, por exemplo, o conhecimento sobre o processo de desenvolvimento da “terra preta de índio”, pode dar
pistas sobre a formação de solos férteis dessa natureza, ao permitir adaptar alguns
elementos desse processo na prática da agricultura atual.
Conhecemos não de hoje o processo de “construções de passados”, onde prevalecem visões unilaterais, decidindo o que e como esse passado será conhecido e divulgado. Especialmente no caso do passado pré-colonial brasileiro, durante muito
tempo a riqueza da ocupação do nosso território ficou desconhecida, tendo sido pouco divulgada, principalmente pelos manuais didáticos veiculados. Por muito tempo
prevaleceu a idéia de um Brasil “descoberto” pelos colonizadores europeus, dando-se
pouca importância a uma série de descobertas, inovações e transformações desenvolvidas pelos nossos antepassados indígenas. E é curioso notar que essa ainda é uma
visão muito difundida.
A arqueologia tem um papel fundamental nesse movimento de trazer a tona a riqueza do nosso passado, revelando o patrimônio do qual somos herdeiros, dando voz
aos que durantes vários séculos tiveram seus feitos não reconhecidos. Para tanto, a
legislação e as políticas públicas vêm caminhando no sentido de garantir a preservação dos bens patrimoniais arqueológicos e veiculação dos conhecimentos produzidos
a partir deles.

Desenho: Val Moraes

MEMÓRIA E PRESERVAÇÃO
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As discussões relacionadas ao patrimônio estão geralmente associadas a questões
preservacionistas: o que preservar, como preservar e por que preservar. Essas são
mais algumas perguntas complexas para o rol das que apontamos neste Guia.
Podemos considerar os bens patrimoniais como referenciais de nossa história, seja
ela numa escala individual, familiar ou social. Englobam certos indícios do presente
que nos remetem a episódios do passado que desencadeiam processos de memória e
por meio de um contato direto com eles provocamos lembranças.
Vale destacar que todo este universo – os bens patrimoniais, as lembranças, as
possibilidades e interesses de interpretação dos diversos tempos e lugares aos quais
esses bens nos remetem – faz parte do nosso momento atual. Podemos considerar,
então, que certos elementos do passado são recontextualizados no presente, numa
constante dinâmica de recriação.
Esse processo de recriação pode ser protagonizado, por um lado, por coletividades
que, ao fazerem escolhas que as representem, patrimonializam certos bens culturais;
por outro, por segmentos que impõe um projeto único de patrimonialização – que
não necessariamente contempla essas múltiplas vozes. Aqui, queremos apontar a
dimensão, para não dizer a apropriação, política do desencadeamento de processos
de lembranças e esquecimentos. Daí decorre a importância de uma discussão aprofundada sobre a categoria patrimônio.
Podemos, em certa instância, considerar o patrimônio como um vetor que traz à
tona possibilidades de compreensão sobre o nosso papel – numa dimensão individual
e/ou coletiva – no mundo presente.
É a possibilidade de nos compreendermos verdadeiramente como sujeitos históricos, cujas ações são o resultado e o impulso para o desencadeamento de processos
que resultam na continuidade e/ou ruptura cultural, que fará com que sentimentos
relacionados à identidade e ao pertencimento consigam fazer sentido.
Podemos desenvolver esses sentimentos a partir de uma identificação mais próxima
ou familiar (reconhecendo traços culturais comuns) ou podemos estender essa aproximação num nível de reconhecimento do que é ser humano.
A partir dessas ponderações propomos uma tentativa de resposta às nossas questões iniciais.

O que preservar?

Todos os bens culturais são passíveis de patrimonialização, já que podem ser investidos de múltiplos significados conforme o espaço e o tempo em que estão inseridos,
bem como dos olhares que lhes são lançados. Por isso, eles evidenciam em parte as
trajetórias das sociedades, sendo a natureza da relação que se estabelece a partir
deles o que varia.
Como preservar?

Cada patrimônio necessita de uma forma específica de preservação.
Os bens materiais, como o próprio nome indica, precisam manter sua materialidade e, conseqüentemente, para cada caso, precisa ser analisada a melhor alternativa.
O patrimônio intangível prevê outras formas de preservação: é preciso fazer registros materiais de aspectos imateriais (inventários, filmagens, entrevistas) que garantam a continuidade dos mecanismos tradicionais de manutenção e transmissão
desses ensinamentos.
Por que preservar?

Reforçamos que manter esses elos com o passado pode nos dar uma outra compreensão e dimensão do nosso papel social e político no presente, além de garantir às
gerações futuras o acesso aos diversos conhecimentos desenvolvidos (que compreendem os erros e acertos) ao longo da existência humana.
Não cabe ao momento presente ter a pretensão de definir o que preservar e o que
destruir, pois como já apontamos o patrimônio apresenta diversas nuances e mesmo
dentro de uma mesma cultura pode ter seu significado alterado, conforme o dinamismo cultural característico das sociedades humanas.
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KITS DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS
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A equipe de educação, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de
São Paulo, desenvolve há vários anos estratégias educacionais baseadas na confecção
de recursos didáticos. Destacamos aqui a categoria dos kits pedagógicos.
Com o objetivo de aproximar as pesquisas acadêmicas do público do Museu, esses recursos constituem-se basicamente de artefatos relacionados à temática a qual
o material se propõe apresentar, além de recursos complementares, tais como painéis, apostilas, vídeos etc. Apoiados nessa experiência, desenvolvemos, no contexto
do Programa de Educação Patrimonial Gasoduto Coari-Manaus, os Kits de Objetos
Arqueológicos.
Estes kits são compostos por conjuntos de fragmentos de artefatos arqueológicos
– encontrados na área de abrangência da obra do Gasoduto – que procuram representar as principais culturas arqueológicas encontradas na região. Durante o curso,
iniciamos o desenvolvimento de uma proposta de uso do material. Aqui faremos
outras sugestões:

Sugestão de atividades com o Kit:
Apontaremos aqui algumas possibilidades de utilização do material, o que não significa que outras
formas não sejam possíveis e desejáveis. É necessário adaptar essas sugestões às faixas etárias dos alunos.
É interessante pensar em um projeto temático que reúna as diferentes disciplinas, reforçando o caráter
interdisciplinar da arqueologia.

Antes da utilização do Kit junto aos alunos sugerimos uma preparação prévia:
1) Discuta com seus alunos os conceitos de:
cultura, diversidade cultural, etnocentrismo, patrimônio cultural, memória. A reflexão sobre esses
conceitos é fundamental para a compreensão dos
objetivos dos estudos arqueológicos.
2) Incentive seus alunos a realizarem uma pesquisa sobre arqueologia que indague, por exemplo: o que estuda a arqueologia, como o arqueólogo realiza suas pesquisas, como identificar um
sítio arqueológico, qual a importância do patrimônio arqueológico, etc.
Em seu Município, há alguns materiais disponíveis para esta pesquisa: além dos livros didáticos,
há os materiais que subsidiaram o curso Arqueologia Amazônica no Contexto Educacional: Guia
Temático Brasil 50 Mil Anos – uma viagem ao
passado pré-colonial e apostila. A Secretaria de
Educação do Município possui exemplares desses recursos.
3) Prepare aulas que desenvolvam os tópicos
levantados pelas pesquisas dos alunos.
Complemente com as principais descobertas
que as pesquisas arqueológicas vêm revelando
sobre a região amazônica: como viviam as primeiras sociedades na Amazônia; como esses povos
construíram a Amazônia que nós conhecemos
hoje; como a arqueologia contribui para a construção desse conhecimento.
Os materiais acima mencionados, bem como a
presente publicação, poderão subsidiar o desenvolvimento dessas temáticas.
4) Explore o Kit:
- Reúna os alunos e inicie uma conversa sobre
os temas discutidos nas aulas preparatórias.
- Peça para que os alunos observem os fragmentos que compõem o kit. Os alunos, neste momento, deverão manusear esses vestígios arqueológicos procurando associar as informações/

reflexões feitas durantes as aulas anteriores à
exploração do material.
- Identifique: quais materiais (matérias-primas)
foram utilizados para sua confecção; como esses artefatos foram feitos (técnicas); se eles são
decorados; quais as principais características
dessas decorações; quais informações essas decorações podem “revelar” sobre os povos que as
produziram; quais os limites de informações esses
fragmentos impõem se comparados aos artefatos
inteiros; se é possível deduzir a forma e o tamanho desses objetos e como.
- Compare os fragmentos do Kit com os artefatos representados nas imagens do Guia. Quais as
semelhanças e diferenças que podem ser verificadas relacionadas às técnicas de confecção, às
formas e às decorações? Procure associar as decorações às culturas arqueológicas identificadas
pelos arqueólogos. Mostre como você chegou às
suas conclusões.
- Associando esses artefatos ao modo de vida
das populações que viveram no passado, sugira
que os alunos criem uma história contanto o papel
desses artefatos no dia-a-dia desses grupos.
- Destaque alguns artefatos que fazem parte
do cotidiano dos alunos e sugira que criem uma
história contando o modo de vida de sua comunidade. Quais as semelhanças e diferenças entre
o modo de vida atual e o que acontecia na sua
região no passado? Como você acha que essas
modificações aconteceram? Por que? A arqueologia nos ajuda a entender essas mudanças ou
continuidades? Como?
- Incentive que os alunos conversem com as pessoas de sua comunidade (na forma de entrevistas
ou conversas informais) sobre o que elas sabem
daquela região no passado, desde testemunhos
sobre as origens dos “cacos de índios” ou da “terra preta”, passando por aqueles que contam como
suas famílias chegaram à região, até as histórias
sobre como surgiu a comunidade. Compare com
as descobertas e informações levantadas pelos estudos arqueológicos. Em que medida essas informações se contradizem e/ou se complementam?
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Nossa sugestão é que os Kits sempre fiquem em locais de fácil acesso dos professores. É fundamental que esse recurso de fato circule nas escolas, para que os alunos possam conhecer o
patrimônio arqueológico da região e a arqueologia possa cada vez mais fazer parte do currículo
escolar.
Para organizar essa circulação, sugerimos que cada professor fique com o material por quinze
dias e que, no final da atividade, faça uma avaliação de como foi seu uso junto aos alunos. Dessa
forma, as experiências podem ser compartilhadas entre os professores dinamizando e potencializando o uso do material.

Desenho: Val Moraes

Foto: Maurício de Paiva | Entorno

ARQUEOLOGIA E OS PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS
COMO RELACIONAR A ARQUEOLOGIA AO CURRÍCULO ESCOLAR?

Embora implementado desde 1998, sabemos que os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) ainda não foram plenamente desenvolvidos no sistema de ensino
brasileiro. Sua estrutura, no entanto, representa um importante passo para a organização dos currículos escolares. Sua “nova” proposta de trabalho foi desenvolvida
com vistas a formar crianças e adolescentes plenamente conscientes de seu papel
enquanto cidadãos brasileiros.
Não é nossa intenção aprofundar um ponto de vista crítico dos motivos que levam
a não total implementação dos PCNs. No entanto, arriscamos que a falta de formação mais efetiva dos profissionais da área da Educação, bem como os ainda escassos
materiais pedagógicos que proponham um diálogo mais efetivo com essa nova forma
de ensinar, podem ser alguns dos motivos.
A proposta aqui é sinalizar algumas possibilidades de trabalho a partir das diretrizes sinalizadas pelos PCNs.
A arqueologia, como já apontado nesta publicação, é uma disciplina por definição
interdisciplinar. A análise de seus objetos de estudo depende da interação entre as
diferentes áreas do saber.
E este saber ao qual aqui nos referimos não está restrito ao saber formal, ou seja, ao
saber científico, que é ensinado na escola e está registrado nos livros; estamos falando
também sobre a – igualmente importante – “bagagem” cultural que as pessoas carregam relativa aos diferentes assuntos suscitados pelas pesquisas arqueológicas.
Nesse sentido, o viés metodológico apontado por esses parâmetros, que privilegia
os temas transversais, indica-nos várias possibilidades de inserção desta ciência no
universo escolar.
Os temas transversais podem ser considerados, enquanto método e conteúdo, uma
estratégia que organiza o cotidiano pedagógico, com objetivo de desenvolver “uma

prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e
responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental (...) correspondem
a questões importantes, urgentes e presentes sob várias formas, na vida cotidiana”
(Parâmetros Curriculares Nacionais, vol. 08, pág. 15).
Acreditamos, como já explicitado anteriormente, que a pesquisa arqueológica faz
mais sentido, quando estabelece um diálogo com questões cotidianas da atualidade.
Nesse aspecto, nos parece um bom caminho pensar na inserção de reflexões provocadas pelas pesquisas arqueológicas no currículo escolar a partir da perspectiva da
transversalidade. Certamente, as questões relacionadas à arqueologia dialogam mais
com determinadas áreas do conhecimento e com determinados temas transversais.
Esse direcionamento deverá ser considerado no momento de elaboração de um projeto temático na escola.

Temas Tranversais
Questões que precisam ser trabalhadas de forma contínua e integradas, uma
vez que seu estudo remete à necessidade de se recorrer a conjuntos de
conhecimentos relativos a diferentes áreas do saber. Pretende-se que esses
temas integrem as áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas
elas, relacionando-as às questões da atualidade. Por tratarem de questões
sociais, têm natureza diferente das áreas convencionais. Sua complexidade faz
com que, isoladamente, nenhuma das áreas seja suficiente para abordá-los.
Ao contrário, a problemática dos Temas Transversais atravessa os diferentes
campos do conhecimento, como a história, a geografia, a matemática, ou a
língua portuguesa.
Os temas transversais são: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde,
Orientação Sexual e Temas Locais
(Parâmetros Curriculares Nacionais, vol. 08, pág. 15)

Os PCNs foram organizados de forma a apresentar os temas, justificar sua escolha
e apontar conteúdos e relações possíveis. Nesse sentido, consideramos não oportuno
desenvolver aqui essas possibilidades. Nossa intenção aqui é incentivar o uso dessa
estratégia metodológica e mostrar, mesmo de forma não explícita, que a arqueologia
dialoga com várias das temáticas elencadas.
O Ministério da Educação e do Desporto editou os PCNs correspondentes aos
Ensinos Fundamental e Médio para subsidiar o trabalho educacional nas escolas.
Caso sua escola não possua essas publicações peça para a Secretaria de Educação do
seu município solicitar um conjunto.
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Cláudio Roberto Pinto Cunha, 33. No PAC desde 1999.
No começo, eu levava os arqueólogos de barco para o sítio e acompanhava as escavações. Eles delimitavam a unidade de um por um [metro], mas com cuidado; se tivesse alguma planta ou mato que eles não conhecessem eles não cortavam. Eu via eles cuidando
de mato, aquele cajuçara que o povo corta e não está nem ai. Eles queriam escavar, mas
nem por isso cortavam o mato, deixavam ele lá. Então, isso foi mudando minha maneira
de olhar as coisas. Tava acontecendo um lance muito bom na comunidade [pesquisas arqueológicas] e a comunidade não sabia o que estava acontecendo, por falta de comunicação entre quem vai pro lugar fazer o trabalho de pesquisa e as pessoas da comunidade.
Foi só no segundo campo em Iranduba, no sítio Hatahara, que eu entrei de vez na
Arqueologia. (...) Quando me deram a colher e perguntaram se eu queria escavar, aí
começou a vida! Eu precisava e preciso do dinheiro, mas não é só isso o que importa. Ali
eu tive um pensamento rápido: se a unidade tiver um metro [de profundidade]... imagina
sua vida... vamos supor uma brincadeira: você escava um metro que equivale a sua vida
de cem anos. Cada dez centímetros que você descer, você não sabe o que tem no final!
De zero a dez centímetros você não sabe! Um ano a dez anos [de idade], você não sabe
o que vai estar esperando por você! A unidade pode ser comparada a uma vida, então.
Você vai escavando, descendo... você está chegando... você passa por momentos que as
pessoas viveram antes, que estão intactos, selados na unidade. Ele escava hoje, vivendo
cada centímetro da vida dele, cada segundo da vida, sem saber o que vai acontecer
depois! Mas você está vivendo o seu dia-a-dia ... Então, imagina cada centímetro de
escavação, cada centímetro de unidade... entendeu? Então eu acho que a partir daí vem
essas coisas boas.

Francisco Villaça Nunes, 24. No PAC há mais de sete anos.

DEPOIMENTOS
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Iniciei no Projeto Amazona Central (PAC) através dos primeiros estudos que o Prof.o
Eduardo fez na área de Iranduba, quando ele escavou o sítio Hatahara (...) Por morar
tanto tempo nesse lugar, queria saber o que existia ali. Antes da arqueologia eu até tinha
esse conhecimento da região, a sensibilidade para saber reconhecer um sítio arqueológico, diferenciando esse de outros lugares, olhar um lugar e saber que ali existe um registro
histórico da região. Mas isso acontecia com bem menos interesse, com certeza.
As aulas de educação patrimonial são boas para que os comunitários possam manter
estes lugares preservados. Os sítios são muito fáceis de serem destruídos. Então, as pessoas que não tem o conhecimento do que significa aquilo, vão ter muito pouco em que se
interessar sobre aquele material ou o que existe ali. Mas desde que foi feito esse trabalho
de reconhecimento junto com a comunidade, o relacionamento ficou muito melhor com
os pesquisadores e a Arqueologia. Hoje, o pessoal já tem um respeito maior.
Trabalhar no Gasoduto está sendo uma aventura diferente. A gente escava diferentes
sítios em vários lugares de toda esta região, descobrindo que a intensidade de sítios é
muito grande em todo o Amazonas.
Hoje em dia eu sou casado e tenho meu filho, Luis Neto, que vai fazer um ano, eu me
sinto cheio de responsabilidade. Como a arqueologia está comigo e vai estar comigo para
o resto da minha vida, eu sei desses valores e tento passa-los pra ele. Tomara que ele se
interesse.

Levemilson Mendonça da Silva, 40. Há sete anos no PAC.
A comunidade do Iranduba, antes de ter o desenvolvimento da educação patrimonial
paralelo com a pesquisa, informando sobre esse material que diariamente a comunidade
se confronta, pouca gente sabia que era de índio, mas ninguém dava o valor cultural
desse material. Eu mesmo me incluo nisso, pois só passei a saber sobre arqueologia, depois que começaram a passar informações pra mim (...) que eu me engendrei no projeto.
Passei a ver as peças de outra maneira , dentro de um contexto histórico.
Através das informações que foram repassadas pelas oficinas, pelas visitas aos sítios
arqueológicos, organizadas pela equipe de educação patrimonial, os próprios moradores
podem ver o momento em que são retirados as peças(...) Hoje, quando encontram esses
materiais todo mundo sabe quais são suas origens. Eles estão informados, por isso se interessam. Já sabem que são materiais deixados pelos antepassados e não destróem mais.
Procuram a gente para se informar e saber como proceder. Como nós estamos envolvidos
com as pesquisas arqueológicas, somos o ponto de referência sobre o assunto no município. (...) Por que se não tem informação os sítios vão ser destruídos e com a comunidade
informada ela já vai ajudar a manter esse contexto com muito mais propriedade.

Leandro Camilo da Silva, 22. Na Arqueologia desde 2003.
Eu comecei a trabalhar com Arqueologia em Pains, onde nasci, interior de Minas
Gerais. O Celinho do grupo de espeleontologia me chamou para conhecer os arqueólogos e fazer uma prospecção. Depois de uma semana eu estava trabalhando com eles.
Quando em 2005 eles voltaram, já fazendo outras pesquisas de mestrado, eu trabalhava
com calcário, dentro de uma rotina, carregando caminhão de uma empresa que produzia ração animal. Eu ia pras escavações nos meus dias de folga, como curioso mesmo. Mas
deu vontade de aprender mais e aos poucos eu fui invertendo, trabalhava três dias, uma
semana... fui me interessando cada vez mais. No meio disso, fui chamado para morar em
Belo Horizonte, ajudar nos trabalhos. Neste período conheci muitos lugares trabalhando
com Arqueologia, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, vários lugares de Minas... Ano passado [2006] eu vim pro sítio escola em Iranduba e conheci o pessoal do PAC. Hoje eu
também trabalho com a equipe de Arqueologia no Gasoduto.
Quando eu volto pra minha cidade o pessoal pergunta onde eu estava, eu explico o que
estava fazendo. Agente conversa sobre arqueologia, e sobre os achados nos sítios.
Foi a arqueologia que me fez voltar a estudar. Por que eu gosto de aprender e aprendo
muita coisa na arqueologia. Trabalho de laboratório, desde a lavagem até a triagem...
eu só não medi, o resto eu sei fazer tudo. Hoje eu já sei a razão de algumas coisas do
trabalho serem feitas e eu não faço de qualquer jeito.
Foto: Maurício de Paiva | Entorno
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COMO APROFUNDAR SEU CONHECIMENTO
SOBRE ARQUEOLOGIA DA AMAZÔNIA

EXPOSIÇÕES
No município de Manaus existem instituições com exposições
sobre a arqueologia da região:
Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas – IGHA
Endereço: Rua Frei José dos Inocentes, 132 - Centro
Telefone: (92) 3232-7077
Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas
Endereço: Rua Ramos Ferreira, 1.036 – Centro
Telefone: (92) 3234-3242
Site: www.museuamazonico.ufam.edu.br

SITES
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN
www.iphan.gov.br
Instituto Socioambiental
www.socioambiental.org.br
Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo
www.mae.usp.br
Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro
www.museunacional.ufrj.br
Museu Paraense Emílio Goeldi
www.museu-goeldi.br
www.marajoara.com

SUGESTÕES DE LEITURA
Arqueologia da Amazônia, de Eduardo Góes Neves (Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 2006).
Cerâmica Arqueológica da Amazônia – vasilhas da coleção tapajônica
MAE-USP, de Denise C. Gomes (São Paulo: EDUSP, 2002).
O Brasil antes dos brasileiros – a pré-história do nosso país,
de André Prous (Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006).
Guia Básico de Educação Patrimonial, organizado por
Maria de Lourdes Parreiras Horta (Rio de Janeiro: IPHAN, 1999).
Série Guia Temático para Professores – volumes: Origens e Expansão
das Sociedades Indígenas e Brasil 50 Mil Anos: uma viagem
ao passado pré-colonial. Museu de Arqueologia e Etnologia da USP,
1998 e 2001, respectivamente.
Foto: Maurício de Paiva | Entorno
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