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RESUMO 

 

 

O presente trabalho apresenta os estudos da figuração antropomorfa indígena, se detendo, 

mais especificamente, nos conjuntos artefactuais cerâmicos da Amazônia e nas abordagens 

teóricas sobre corpo e gênero em arqueologia, as quais nas últimas décadas têm ampliado 

as possibilidades interpretativas destas representações. Este trabalho apresenta também as 

quatro estatuetas presentes no acervo do Museu Estadual de Rondônia (MERO), traçando 

um paralelo destas com o contexto arqueológico do sudoeste amazônico. 

 

Palavras-Chave: Estatuetas; Corpos Miniaturizados; Sudoeste Amazônico; MERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

 

Este trabajo presenta los estudios de la figuración antropomorfa indígena, deteniéndose 

más específicamente en los conjuntos artefactuales cerámicos de la Amazónia y en los 

enfoques teóricos sobre cuerpo y  género, los cuales en las últimas décadas han ensanchado 

las posibilidades de interpretación de estas representaciones. Este trabajo también presenta 

a cuatro estatuillas presentes en el acervo del Museo Estadual de Rondônia (MERO), 

trazando un paralelo de estas con el contexto arqueológico del suroeste amazónico. 

 

Palabras-Clave: Estatuillas; Cuerpos Miniaturizados; Suroeste Amazonico; MERO 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Hacer una figurina es encajar la humanidad en una forma y aparencia preferidas (Bailey, 1996) 

 

 

A representação antropomorfa consta como uma das mais antigas expressões de 

diversidade cultural e dos corpos e identidades entre os povos ameríndios, remontando aos 

primórdios da produção cerâmica nas terras baixas Sul-Americanas.  

Na baixa Amazônia, pequenos humanos ornando vasilhas marcam presença nas 

mais antigas tradições cerâmicas, Saladóide e Barrancóide. Não obstante o florescimento e 

expansão de estilos cerâmicos complexos a partir do primeiro milênio na bacia amazônica, 

e a recorrência de estatuetas no Orinoco e nos estuários da Amazônia oriental, a figuração 

antropomorfa não aparece tão comumente no sudoeste amazônico, restringindo-se suas 

manifestações na Bolívia oriental e no estado de Rondônia, onde foram encontradas em 

sítios associados à cerâmica Tupi-Guarani.  

Mencionadas pelos primeiros estudiosos da região como “boneco/as”, “ídolos” e 

ícones de fertilidade associados às populações ceramistas que habitaram os rios do centro-

leste rondoniense e as lomas bolivianas (Nordenskiöld, 1930; Miller, 1983; Pia, 1983; 

Portugal, 1978), as estuetas antropomorfas do sudoeste amazônico são interpretadas, 

atualmente, a partir de novos dados, como sinais claros de elementos não-tupi em meio ao 

repertório artefactual destes grupos. 

Por ora, não há pesquisas que se dediquem especificamente à temática das 

estatuetas na Amazônia Ocidental, o que contrasta com os importantes estudos 

interconectando a arqueologia e a antropologia da estética, os quais há anos vêm sendo 

desenvolvidos sobre a variabilidade estilística e significados sociais e culturais do corpo 

inerentes as estatuetas de Marajó e Santarém, na Amazônia Oriental (Schaan, 2001, 2011; 

Gomes, 2010; Barreto, 2013, 2015; Roosevelt, 1992) e estatuetas do Orinoco, na Alta 

Amazônia (Escalona, 2009, 2012). 

Diante disso, este trabalho monográfico se propõe a evidenciar as estatuetas 

antropomorfas em meio às questões levantadas pelas inúmeras pesquisas arqueológicas 

atualmente em curso no sudoeste amazônico através de apontamentos sobre as 

possibilidades do estudo das representações de corpos e da apresentação dos registros das 

figuras antropomorfas encontradas em Rondônia e no Departamento do Beni, se detendo 

mais especificamente na descrição das quatro estatuetas antropomorfas presentes no acervo 



 

 

arqueológico do Museu Estadual de Rondônia (MERO), lançando, assim, os germes de 

futuras pesquisas mais abrangentes. 

O capítulo 1, na sua função de escancarar portas, convida o leitor e a leitora a uma 

viagem pelo histórico das estatuetas antropomorfas na Europa, nas Américas e por fim, na 

Amazônia, através de um resumo das principais hipóteses e tendências interpretativas. 

No capítulo 2, nos centraremos no corpo, o grande objeto de nosso interesse e 

motivo das estatuetas. Das vênus européias às figuras sem sexo no sudoeste da Amazônia, 

essas representações antropomorfas re-arranjam e conformam em suas formas diminutas o 

mundo inteiro, da maneira como este foi concebido por quem as modelou. É sobre a 

fluidez das concepções de corpo ao longo da história e o voltar-se para o corpo como 

objeto de análise social, superando as dicotomias cartesianas corpo x pessoa, que a 

primeira parte desse capítulo irá versar por meio de uma síntese, ainda que insuficiente, de 

várias reflexões feitas na filosofia, sociologia, história e na arqueologia, tendo por 

referência principal o trabalho de Lucía Moragón sobre a arqueologia do corpo. O segundo 

tópico deste capítulo, por sua vez, trata de uma abordagem praticamente ausente na 

Arqueologia Brasileira e que figura neste trabalho tanto em sua função de visibilizar a 

relevante discussão, quanto como um exercício auto-proposto de desbravar bibliografias 

por pretender uma verticalização futura nessa temática: os estudos feministas e de gênero 

na arqueologia. Mas, afinal, porque neste espaço? Ao me propor a falar desse tema já trazia 

em mente que por trás dos grandes processos históricos às pequeninas coisas do dia a dia, 

existem pessoas, e pessoas são generificadas. O gênero atravessa instituições e está 

imbricado nas organizações sóciopolíticas, perpassando todos os âmbitos da sociedade e 

configurando visões de mundo que, por sua vez, tomam formas nas práticas discursivas e 

na materialidade das representações. 

Sendo assim, esse segundo tópico, reconhecendo as implicações políticas da pesquisa 

arqueológica, apresenta a arqueologia de gênero como uma interessante abordagem que 

visa, à luz das teorias feministas, discutir o corpo das mulheres e seus (não)lugares 

enquanto sujeitos históricos invisibilizados pelo viés androcêntrico que, por ora, continua 

predominando nas Ciências Sociais. Nesse mesmo acorde, o último tópico introduz o(a) 

leitor(a) aos debates de gênero na etnologia indígena e as suas múltiplas variáveis, numa 

tentativa de lançar insights sobre os percalços na trajetória das interpretações dos corpos 

miniaturizados em um viés de gênero. 



 

 

O capítulo 3 se centra no objeto, o ente material palpável, seu simbolismo e 

agência. A pergunta que paira neste capítulo é: seria uma estatueta antropomorfa um 

receptáculo passivo de informações que se auto-encerraria por séculos até ser resgatada do 

subsolo e “lida” pelo(a)s arqueólogo(a)s?  

No capítulo 4, faço um resumo dos múltiplos “olhares” sobre a Amazônia ao longo 

de sua tradição de estudos arqueológicos, as correntes teóricas que integraram pela 

primeira vez os dados levantados em toda a bacia Amazônica e a dicotomia marcante que 

agrupou, em lados opostos, as hipóteses sobre os primórdios da ocupação humana na 

região. Nesse mesmo capítulo, também resumo a história da arqueologia no sudoeste 

amazônico, com foco na cerâmica, buscando criar um ambiente de contextualização para a 

apresentação das estatuetas presentes nos conjuntos artefatuais dali oriundos e que serão o 

tema do quinto e último capítulo. 

Por fim, o capítulo 5, apresenta os poucos dados existentes sobre as estatuetas no 

sudoeste amazônico se centrando nos registros provindos de Rondônia e do Departamento 

do Beni. Neste capítulo, com base nas propostas de Barreto (2014), Escalona (2009) e 

Nascimento (2011), apresento uma análise de quatro estatuetas antropomorfas que 

integram o acervo arqueológico do MERO. 
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CAPÍTULO 1 - “De terra, de lodo fizeram a carne”
1
: Antecedentes da 

representação do corpo socializado na Pré-história 

 
Vivre, c’est réduire continuellement le monde à son corps, à travers la symbolique qu’il incarne  

David Le Breton 

 

Situadas cronologicamente no Paleolítico Superior europeu
2
, as mais famosas 

representações portáteis do corpo humano foram chamadas de Vênus do Paleolítico, tendo 

estas sido confeccionadas com vários tipos de matérias-primas e tamanhos igualmente 

diversificados (Mayor Ferrándiz, 2011, p. 5). 

Em 2008, Nicholas Conard, da Universidade de Tübingen, encontrou na caverna 

de Hohle Fels, no vale de Ach, sudoeste da Alemanha, a mais pretérita representação 

humana e “um dos mais antigos exemplos de arte figurativa” do mundo (Walter, 2015, p. 

36)
3
. Confeccionada a partir de uma presa de mamute, a Vênus de Hohle Fels, também 

conhecida por Vênus de Schelklingen, foi revelada depois de 40 mil anos adormecida sob 

dezenas de camadas de sedimentos: 12 mil anos de antiguidade a mais que a Vênus de 

Willedorf, encontrada na Aústria, a qual figurou como a mais antiga representação do 

corpo humano por cem anos. Conard supõe que a figura de seis centímetros fosse uma 

espécie de talismã, relacionado à fertilidade, que se levava pendurado ao pescoço como um 

pingente, devido à uma protuberância com uma perfuração na cabeça da peça.
4
 

O termo Vênus está imbricado na noção ainda vigente de que as características 

ressaltadas nos artefatos constituíam um ideal de beleza entre os grupos produtores 

(Escalona Villalonga, 2009, p. 31). Os seios fartos, as pernas roliças, os pés diminutos, o 

órgão sexual marcado e a ausência de braços e rosto são os atributos estéticos principais 

dessas representações encontradas no cinturão que vai dos Pirineus franceses ao fértil vale 

do rio Don, na Rússia. O pré-historiador francês Henri Delporte, coletor da Vênus de 

                                                 
1
 “De tierra, de lodo hicieron la carne del hombre (...)” Primeira parte do Popol Vuh, o livro sagrado Maia. 

 
2
 Ou seja, entre 30.000 e 10.000 anos (Jennett, 2008).

 
 

 
3
 “A Origem da Arte”. National Geographic Brasil, fevereiro de 2015. 

 
4
 As entrevistas concedidas por Nicholas Conard e demais pesquisadores sobre a Vênus de Hohle Fels podem 

ser encontradas sintetizadas nos seguintes links: 

http://www.nytimes.com/2009/05/14/science/14venus.html?_r=0, 

http://www.smithsonianmag.com/history/the-cave-art-debate-100617099/?no-ist,http://www.mundo-

geo.es/viajes-y-expediciones/arqueologia/la-venus-de-hohle-fels-el-primer-simbolo-sexual-del-mundo. 

Recomenda-se também a publicação de fevereiro de 2015 da revista National Geographic Brasil. 

http://www.nytimes.com/2009/05/14/science/14venus.html?_r=0
http://www.smithsonianmag.com/history/the-cave-art-debate-100617099/?no-ist
http://www.mundo-geo.es/viajes-y-expediciones/arqueologia/la-venus-de-hohle-fels-el-primer-simbolo-sexual-del-mundo
http://www.mundo-geo.es/viajes-y-expediciones/arqueologia/la-venus-de-hohle-fels-el-primer-simbolo-sexual-del-mundo
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Tursac (25.000AC)
5
, analisou-as em suas cinco variantes regionais: Pirenaico-Aquitana, 

Italiana, Renano-danubiana, zona européia da Rússia e zona da Rússia siberiana em torno 

do lago Baikal (Mayor Ferrándiz, 2011, p.6).  

A partir do século XIX, em face da abundância de achados de morfologia 

semelhante em uma escala geográfica bastante larga, arqueólogos e arqueólogas de todo o 

mundo tentaram buscar alguma explicação generalizante ao fenômeno que até então se 

compreendia ser de alcance mundial.  Desse modo, a ideia de que as imagens seriam 

objetos ritualísticos associados ao culto a uma deusa-mãe Pan Européia obteve ampla 

aceitação entre os estudiosos do inicio do século (Schaan, 2011). 

O antropólogo venezuelano Carlos Escalona Villalonga (2009, p.33-35) em sua 

tese de licenciatura, dedica um capítulo a síntese da gama multivariada de hipóteses 

interpretativas sobre as figuras antropomorfas realizadas por diversos pesquisadores ao 

longo do último século. Segundo nos apresenta Escalona, nos anos 20, o egiptólogo 

britânico Flinders Petrie considerou as imagens do Egito pré-dinástico como objetos 

lúdicos, ao passo que o seu conterrâneo Peter Ucko, propôs a hipótese de que tais peças se 

tratavam de concubinas para os mortos. Por outro lado, Patricia Rice apostou nas 

representações de feminilidade para o Paleolítico Superior eurásico, ao que Bahn e Verhut, 

defrontando-se mais tarde com as mesmas figuras, chegaram à conclusão de que seriam 

objetos eróticos. Jean-Marie Desprez, ao seu turno, avaliou que as peças antropomorfas 

fariam parte de uma “arte das cavernas”, visão esta compartilhada também pelo arqueológo 

francês André Leroi-Gourhan. As britânicas Lucy Goodison e Christine Morris 

questionaram o caráter de todas estas proposições, chamando a atenção para a necessidade 

de uma análise contextual exaustiva que não desviasse o foco dos referenciais espaciais e 

temporais, a fim de serem travadas inferências de maior respaldo às interpretações. No 

mesmo ritmo de Goodison e Morris, e dentro do viés do gênero, Marcia-Anne Dobres, 

ainda segundo Escalona Villalonga (2009, p.35), argumentou contra as tentativas de 

“naturalizar os interesses heterossexuais específicos da sociedade industrial ocidental para 

impô-los a objetos que possuem uma antiguidade de 30.000 anos” (tradução própria). 

                                                 
5
 VIGNERON, E. “Henri Delporte, L'image de la femme dans l'art préhistorique”. Annales. Économies, 

Sociétés, Civilisations, Année 1980, Volume 35, Numéro 5 p. 924 – 926. Disponível em: www.persee.fr. 

http://www.persee.fr/
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Figura 1: Algumas estatuetas conhecidas como Vênus. Foto: Nicky Oosterbaan. 2004 

 

Por outro lado, como apontado por Karen Diane Jennett (2008, p.62), diferentes 

autores e autoras nas últimas décadas têm considerado as estatuetas como ferramentas úteis 

para o estudo da ginecologia e obstetrícia do Paleolítico. Os possíveis indícios de 

hipertrofia mamária são discutidos por J. R. Harding em um artigo pioneiro publicado em 

1976. O volume exagerado dos seios de duas das Vênus analisadas por este autor seriam as 

evidências médicas da hipertrofia. Teorias raciais também foram levantadas a partir de 

questionamentos de caráter médico. Saint-Periér (apud Cohen 2000, p.22), utilizando-se de 

dados etnográficos ao descrever pela primeira vez a Vênus de Lespugne, descoberta em 
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1922, na gruta de Rideaux, França, associa suas características anatômicas aos 

Bosquímanos, então considerados os mais primitivos dentre as populações atuais: 

 

La tête malgré sa stylisation est incontestablement petite. Le sommet du 

crâne et le menton se terminent en pointe, comme chez les Bushmen. Les 

cheveux indiqués par des traits parallelès assez distants les uns des autres, 

sont comparables aux cheveux de femmes des populations modernes, qui 

sont insérés en touffes sépararées. Il est ainsi des Hottentouts et des 

Thongos. (...) Les seins rappelles ceux de certaines races africaines , 

surtout les Boshimans, les proportions des membres inférieurs accusent la 

même ressemblance. 
 

De acordo com Jennet (2008), as nádegas muito avantajadas das estatuetas foram 

o objeto central do debate de Edouard Piette, o descobridor da Vênus de Brassempouy
6
, na 

Grotte du Pape, sul da França, em 1894. Segundo Piette, os excessos de gordura traseira 

representados nas estatuetas seriam indício claro de esteatopigia, uma patologia recorrente 

entre mulheres africanas, principalmente entre as bosquímanas. As estatuetas, portanto, 

estariam indiciando uma possível raça negróide na Europa durante a Era do Gelo, 

juntamente com os Cro-Magnon – os quais também seriam propensos à esteatopigia. A 

teoria de Piette ganhou muitos adeptos, principalmente entre os europeus imperialistas, os 

quais buscavam, à época, mais subterfúgios para dar respaldo às suas investidas 

colonialistas. 

De objetos eróticos a símbolos de fertilidade, de representações de ancestrais a 

deusas imemoriais, as hipóteses divulgadas nas últimas décadas e que foram aqui 

apresentadas revelam as oscilações referentes a distintos momentos de produção de 

conhecimento. Não podemos estar alheios ao fato de que os textos são construídos sobre 

matrizes teóricas escolhidas, caminhos interpretativos que de modo algum estão isentos da 

influência do status contextual da disciplina no tempo; e é nessa conjuntura que os pedaços 

do sensível que estão e transcendem na materialidade (Pedrosa, 2008, p.61), podem ser 

apreendidos e investidos de forma e voz.  

O(a) arqueólogo(a) atua como intérprete e interpretado(a). Todo o seu discurso 

está alicerçado em sua percepção de realidade, que é tecida a partir de uma teia cultural, 

social e individual, já que obrigatoriamente deve eleger dentre uma multidão de estímulos 

                                                 
6
Também conhecida por La Dame à la capuche, é uma pequena cabeça feminina esculpida em marfim. 

Datada em 22.000 DC, a peça foi inicialmente interpretada como uma ligação entre o Paleolítico Superior 

eurásico e os egípcios, devido aos traços similares aos das bonecas confeccionadas por estes últimos (Jennett, 

2008, p.14). 
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exteriores. Deste modo, as teorias germinam condicionadas ao compasso das inquietações 

sociais, políticas e econômicas do presente investigativo, que imprime seu espectro na 

visão do(a) pesquisador(a) sobre o passado (Hernando Gonzalo, 1992). 

 

 

Figura 2: Vênus de Willendorf. 20.000AC. Esculpida em calcário. Período Aurignacense. Altura 

10,45cm. Naturhistorisches Museum, Viena. Fonte: www.uoc.edu 

 

 

1.1 Estudos Sobre as Estatuetas Antropomorfas nas Américas 

 

 

As Américas também produziram uma quantidade significativa de figuras antropo- 

morfas. Até o presente, as datações mais recuadas foram obtidas na região dos Andes e na 

Mesomérica. A data mais antiga, situada em torno de 2.900 aC, foi obtida por Donald 

Lathrap, no Equador, em contexto com a fase Valdívia (Escalona, 2009, p.35). As figuras, 

modeladas sobre um único bloco de argila, variam de 4 a 20 centímetros e foram 

majoritariamente representadas eretas, com busto, ombros e pescoço proeminentes. Os 

rostos pequenos de traços simples e expressivos se apresentam envoltos por uma vasta 

cabeleira estilizada.  

Segundo Ramiro Matos, curador sênior para a América Latina do National Museum 

of The American Indian: 

 

http://www.uoc.edu/
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The makers also took care to highlight details of each figurine’s hairstyle, their 

most distinguishing feature. The hair always appears to be flowing down the 

back of the figurines. Women in Valdivia culture may have kept their hair long 

as a status symbol or as part of their belief system. This Andean custom 

continues into the 21st century. 

(http://nmai.si.edu/exhibitions/infinityofnations/andes/248403.html. Acessado 

em 08 agosto de 2014)
7
 

 

Matos também aponta que o contexto onde as estatuetas foram encontradas 

sugerem que elas estejam associadas a rituais agrícolas e a demandas por chuva. De acordo 

com ele, pelo fato de a maior parte das estatuetas serem femininas, elas estariam 

relacionadas à fertilidade, produção e desenvolvimento agrícola. O curador descreve que 

várias estatuetas parecem ter sido lançadas contra uma superfície dura, o que sugeriria um 

uso ritual:“(…) Several figurines were intentionally broken by being thrown against a hard 

surface, a ritual that may have formed part of a ceremony.”
8
 

Na Mesoamérica, as figuras antropomorfas, principalmente associadas aos 

períodos Pré-Clássico e Clássico, são encontradas em profusão nos mais variados 

contextos, tais como áreas de descarte, enterros, oferendas em estelas e edifícios, e são, em 

geral, representações de figuras femininas realizando atividades correspondentes ao seu 

presumido papel social naquelas sociedades, como fiar, moer, cozinhar e carregar bebês. 

As representações masculinas, por sua vez, trazem performances de jogadores de bola, 

guerreiros e nobres. 

Após análise das figuras presentes no sítio El Carrizal, em Oaxaca, no México, 

Violeta Vázquez Campa (2008, p. 134-135) identificou seis padrões básicos associados às 

suas funções e significados simbólicos, dentre os quais: 

1) o desmembramento, relacionado aos mitos sobre os heróis míticos comedores 

de tubérculos; 

2) os glifos de sangue e água preciosa associados aos ritos de fertilidade e 

sacrifício; 

3) a figuração masculina dos jogadores de bola, a qual representaria “o 

movimento cíclico do universo, vida-morte e a luta dos contrários noite-dia” (Vázquéz 

Campa, 2008. p. 134); 

                                                 
7
 “Os fabricantes também tiveram o cuidado de destacar detalhes do penteado de cada estatueta, sua 

característica mais marcante. O cabelo sempre parece estar fluindo para a parte de baixo das figuras. As 

mulheres da Cultura Valdívia podem ter mantido os cabelos longos como um símbolo de status ou como 

parte do seu sistema de crenças. Esse costume andino continua até o século XXI.” Tradução própria.  

 

http://nmai.si.edu/exhibitions/infinityofnations/andes/248403.html
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4) personagens masculinos portadores de cabeças-troféu, uma provável evidência 

de status, guerra e regeneração; 

5) mulheres com adornos na cabeça e deformação craniana, consideradas 

evidência de uma sociedade estratificada com diferenciação de classes. 

6) presença de  flautas e apitos compartilhando características morfológicas, 

acústicas e de classe de frequencia com as flautas encontradas em Juquila Mixes, 

localizada há cerca de duzentos quilômetros de El Carrizal, o que, de acordo com a autora, 

poderia indicar que o mesmo grupo étnico elaborou as peças.  

Segundo Vázquez Campa (2008), a representação social da mulher reunia 

aspectos como provedora de milho e procriadora, o que estaria atrelado às práticas 

mágicas. A cabeça, encimada por um adorno, bem como a indumentária, lhe outorgariam 

uma posição hierárquica na organização social do grupo. Além disso, a autora também 

compreende que os atributos visíveis das estatuetas de El Carrizal sugerem uma possível 

preocupação em representar simbolicamente os mitos primevos, quando a humanidade se 

alimentava apenas de tubérculos, os quais foram substituídos pelas plantas cultivadas. 

Em uma análise contextual, Matthew Looper (Escalona, 2009, p.50) inter-

relaciona a posição corporal dos ícones Tairona em Pueblito, na Colômbia, com as formas 

da arquitetura cerimonial e o movimento dos astros, sobretudo o sol, aludindo a uma 

possível conjunção carnal simbólica do astro-rei com as imagens antropomorfas dentro de 

espaços cerimoniais. 

José Alcina, diante das estatuetas femininas sentadas com pernas abertas, sugeriu 

que essas características pressupunham “por uma parte, sua função sexual e erótica, e por 

outra, sua função de gestação e maternidade” (Escalona, 2009, p.50). 

 No altiplano andino, Adriana Von Hagen interpretou as cabeças esculpidas 

em cerâmica como retratos. 

 

(...) son tan notables y tan individuales que propiamente se puede llamar retratos. 

Hay cabezas con rostros pintados y tocados; hay ancianos con rostros tatuados 

(…) tantas otras tan individuales que nos hacen llegar a la conclusión de que 

estaban concebidas como retratos de personajes de toda índole y condición (Von 

Hagen
9
 apud Escalona, 2009, p.52). 

 

                                                                                                                                                    
8
 “Várias estatuetas foram intencionalmente quebradas ao serem lançadas contra uma superfície dura, um 

ritual que pode ter sido parte de uma cerimônia.” Tradução própria. 
9
 VON HAGEN, V. Culturas Preincaicas. Ediciones Guadamarra. Madrid, 1976. 
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Deste modo, a autora concebe as figuras antropomorfas como retratos do 

cotidiano e dos tipos humanos mochicas. O capuchinho Miguel Ángel Cabodevilla traz a 

mesma concepção para as figuras antropomorfas nas urnas da fase Napo, no Equador. 

Valendo-se de uma abordagem etnoarqueológica, afirma que devido ao fato de que nas 

cosmologias das populações ocupantes do rio Napo os ossos, e não a carne, serem 

considerados “recipientes del espíritu de la vida” nos enterros secundários as urnas eram 

tidas como uma nova pele, sendo, por isso, pintadas e adornadas de modo a aproximar-se 

da representação de corpos individuais (Escalona, 2009, p.38). Tais cuidados dispensados 

ao recipiente mortuário produziam, segundo o autor citado, “retratos humanos de hombres 

y mujeres concretos” (Cabodevilla [1998] apud Escalona, 2009, p. 38)
10

. 

Outras pesquisas no campo da etnologia trouxeram interessantes contribuições 

para a discussão. Reichel-Dolmatoff discute a importância da analogia etnográfica na 

interpretação do registro arqueológico. Ele observou que entre os índios Cuna e Chocó, na 

costa da Colômbia, os xamãs costumavam esculpir pequenos e diversificados tipos de 

estatuetas antropomorfas em madeira para serem usadas em rituais de cura. As imagens 

eram perfiladas junto ao doente e algumas vezes o xamã o tocava com elas. Sagradas, as 

estatuetas eram tidas como personificações de espíritos auxiliadores do processo de cura, e, 

tão logo se terminava o ritual, eram prontamente descartadas (Schaan, 2011, p.16). A 

oquidão de algumas das estatuetas encontradas em Marajó, segundo Schaan, poderia 

sugerir a sua utilização como chocalho, como alguns dos exemplares Cuna e Chocó.  

Reichel-Dolmatoff critica a hipótese dos ícones de fertilidade, pois enxerga haver 

nessas proposições a projeção de conceitos contemporâneos às sociedades do passado, 

acreditando que as imagens tinham provavelmente o objetivo de proteger mulheres de 

doenças relacionadas à gravidez e ao parto (Schaan, 2011, p.17). Já para Anna Roosevelt
11

, 

as mulheres teriam gozado de grande prestígio no seio de sociedades agricultoras, já que 

teriam exercido um papel significativo no cultivo da terra. Segundo esta autora, as 

mulheres possuíam um status privilegiado e, provavelmente, uma genealogia matrilinear 

lhes teria dado o suporte social necessário para a manutenção de suas posições. 

Porém, como acrescenta Schaan (2011, p.17), esse enfoque “promove uma visão 

essencialista da mulher em sociedades agricultoras que não leva em conta as diferenças em 

                                                 
10

 CABODEVILLA, M. A. Culturas de Ayer y Hoy en el río Napo. Ediciones Cicame. Isla Pompeya, Río Napo. 

1998. 
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termos de posse ou bens materiais, idade e etnicidade”. A autora também argumenta que 

em sociedades hierárquicas, algumas mulheres podem ocupar posições estratégicas de 

poder, mas apenas se fizerem parte de uma linhagem de chefia. Isso, contudo,  não implica 

no fortalecimento das mulheres enquanto categoria e tampouco que haja um sustentáculo 

matrilinear, criticando as interpretações das estatuetas como ícones de fertilidade, tal qual 

Reichel-Dolmatoff, colocando que as características que nós reconhecemos nas estatuetas 

enquanto masculinas e femininas talvez nada tenham a ver com as categorias êmicas dos 

povos produtores. Provavelmente a fabricação e uso das estatuetas estariam relacionados a 

questões de identidade e pertencimento, e não de gênero (Schaan, 2001; 2011). 

Roosevelt supõe, no entanto, que em um contexto bélico o poder feminino teria 

sido alavancado pelo controle da reprodução. Dessa forma, as estatuetas antropomorfas 

seriam representativas de uma “ideologia populacionista” e estariam ligadas a um culto 

doméstico à sexualidade e à gravidez. Entretanto, tais hipóteses são desestruturadas pelos 

dados etnográficos, os quais mostram os inúmeros métodos contraceptivos utilizados pelas 

índigenas amazônicas, bem como a presença das práticas de aborto e infanticídio (Schaan, 

2011, p. 18). 

Mariella García Caputi (2006), ao realizar uma exaustiva classificação das figuras 

antropomorfas, tanto líticas como cerâmicas, do sítio Real Alto, em Valdívia, com a 

finalidade de verificar se há uma correlação entre as mudanças estéticas das peças e as 

mudanças na organização social na área, propõe que as mudanças estéticas estão 

relacionadas a uma progressiva mudança na organização social, que as figuras eram de 

manufatura doméstica, podendo ter feito parte de rituais de curanderismo, devido ao fato 

de muitas terem sido encontradas em áreas de rejeitos – o que não anula a hipótese paralela 

de “fertilidade”“...que propugnan los modelos fálico-femeninos y su uso como ofrendas, en 

determinados sitios de la casa, como las bisexuadas encontradas en el área masculina de 

estructuras domésticas” (García Caputi, 2006, p.255). 

Aad Veersteg (2008, p.322) trata das estatuetas chocalho femininas da cultura 

Hertenrits tardia (1000-1250 AD), achadas no sítio Prins Bernhard Polder, no litoral do 

Suriname, em mounds similares aos tesos marajoaras, e também propõe o seu uso em 

rituais de cura. 

                                                                                                                                                    
11

 ROOSEVELT, A. Moundbuilders of the Amazon. Geophysical survey on Marajo Island, Brazil. New York, 
Academic Press. 1991. 
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Juanita Sáenz (Navarrete e Escalona, 2012, p.37) elaborou uma tipologia da 

figuração humana na cerâmica de Montelíbano, na Colômbia. Dentro de uma perspectiva 

de gênero, a autora interpreta essas peças como a representação do importante papel da 

mulher dentro desta sociedade e da “alta categoria que podiam ocupar”, ideia que se apoia 

em revisões de crônicas que falam de mulheres como chefes e na parafernália que 

acompanha as peças, comparando-as com a que acompanha os enterros. Dentro das peças 

se encontram algumas figuras femininas sentadas em bancos, o que a autora interpreta 

como um elemento relacionado aos processos de aprendizagem, mediante a analogia 

etnográfica com alguns grupos atuais sul americanos. 

Salas (Escalona, 2009, p.62), por sua vez, critica o trabalho de Sáenz, 

argumentando que “acerca de las crónicas españolas del siglo XVI habría que preguntarse 

qué aplicabilidad tiene estas con las figurinas”, devido ao fato destas não terem sido 

relacionadas a nenhuma cronologia. No entanto, a autora realiza uma interpretação um 

pouco mais arriscada, mediante a comparação dos peitorais das figuras e seus motivos 

pintados com a forma dos sistemas agrícolas do tipo camellones e riegos. Salas, como 

algumas das autoras supracitadas, igualmente enxerga as figuras localizadas na sua área de 

estudo como um reflexo da importância que tinha a mulher nas atividades agrícolas e sua 

relação com a fertilidade.  

No Equador, Alexandra Yépez (Escalona, 2012, p.3) analisou as peças figurativas 

antropomorfas nas cerâmicas por meio de um estudo que realça o papel do homem e da 

mulher dentro das diferentes organizações sociopolíticas das sociedades “ancestrais” do 

Equador. Com um esquema “evolutivo”, parte das sociedades caçadoras-coletoras, 

passando pelas sociedades extrativistas e chega às sociedades de produção intensiva 

centralizada. A autora não faz uma interpretação explícita da figuração antropomorfa, 

porém Escalona supõe que ela a compreenda como um documento cerâmico que mostra a 

divisão sexual de papeis no período pré-hispânico do Equador. 

Nessa mesma área, Peter Stahl relaciona a figuração antropomorfa antiga de 

Valdívia com objetos rituais associados a momentos de transe e comunicação com o além, 

por parte dos Xamãs, através do uso de alucinógenos (Escalona, 2012). Mediante analogias 

etnográficas, o autor associa as peças decapitadas ou desmembradas à refugo de atos 

cerimoniais, nos quais a figura servia de repositório do espírito ou dos espíritos que o 

Xamã atraía do além, e, uma vez terminada a prática cerimonial, a peça era quebrada, já 

que perdia a sua utilidade. O autor ainda discute a utilização das figuras como elementos 
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de cura ou como uma expressão artística, produto de alucinações causadas por substâncias 

consumidas. A visão de Stahl generaliza esta ideia da relação figura-alucinógeno-cura-rito-

Xamã (Escalona, 2012), não só para a fase inicial de Valdívia, mas também para toda a 

América do Sul.  

Nos Estados Unidos, Koehler (1997) relacionou as figuras humanas encontradas 

no Mississipi com relatos de cronistas, associando as figuras femininas à Mãe Terra, à 

deusas do lar e à representações de mulheres chefes, caçadoras e coletoras. 

Já no sítio Las Capas, em Tucson, no Texas, James Heidke (2015) notificou a 

presença de estatuetas antropomorfas e botanomorfas em um conjunto cerâmico associado 

aos primórdios da agricultura no sudoeste dos EUA, cujo histórico está provavelmente 

ligado à vinda de migrantes de língua Uto-Azteca que trouxeram o cultivo do milho para o 

deserto de Sonora e aos ritos por eles disseminados com o intuito de conseguir colheitas de 

sucesso. 

 

 

1.2 Amazônidas De Barro: O Antropomorfismo Na Cerâmica Pré-Colonial Da 

Amazônia 

“...podemos afirmar que entre os ameríndios, artefatos são como corpos e corpos são como artefatos...” 

(Lagrou, 2009) 

 

Apesar de sua existência pontual em períodos mais recuados, as representações 

humanas em cerâmica na Amazônia antiga só começam a aparecer em larga escala durante 

o grande florescimento cultural do primeiro milênio, quando ocorre uma diversificação de 

estilos cerâmicos e confecção de urnas funerárias. No entanto, Cristiana Barreto (2013) 

considera que ainda não está claro se as estatuetas encontradas na Alta Amazônia, do rio 

Napo a Tefé, estejam relacionadas à Tradição Polícroma, a mais tardia das grandes 

tradições, ou a ocupações anteriores. 

No Lago Amanã, próximo às confluências do rio Japurá e Solimões, Costa et al 

(2012) notificaram a presença de estatuetas chocalhos com características antropomórficas 

e zoomórficas, incluindo uma marca de quebra na altura da cabeça, encontradas em 

contexto funerário associado à fase Caiambé, da Tradição Barrancóide (Barreto, 2013, p. 

34; Costa et al, 2012), anterior à Tradição Polícroma, com datações de 640 ± 60 e 730 ± 60 

D.C. 
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Na Amazônia central, o sítio Açutuba apresentou três fragmentos de estatuetas, 

sendo um deles seguramente pertencente a uma figura feminina (Lima, 2008, p.229), e 

outros dois indefinidos, devido ao estado de conservação. Outro fragmento de estatueta na 

Amazônia Central foi encontrado no sítio Osvaldo, no Lago do Limão, município de 

Iranduba, sendo associado à fase Manacapuru, datada em 630 AD (Portocarrero, 2007, 

p.138). O autor considera que o fragmento de estatueta encontrado é um registro raro em 

face da quantidade significativa de material cerâmico coletado na região, e que, 

provavelmente, teria sido utilizada em práticas xamânicas. A figura, classificada como 

antropomorfo-zoomorfizada, possui um formato bastante singular, designado por Barreto 

(2013) como ampulhetal, e foi localizada na parte do sítio com a maior densidade de 

materiais arqueológicos, principalmente cerâmicos, e com a maior espessura de terra preta, 

cogitada como uma área de “segmento social superior”, possivelmente uma “casa chefal”, 

segundo o antropólogo Michael Heckenberger (Portocarrero, 2007, 138-et seq). 

Ainda no Lago do Limão, Moraes (2013, p.136) descreve a metade inferior do 

corpo de uma estatueta zoomorfa do tipo chocalho, encontrada no sítio Antonio Gallo. A 

estatueta está inserida no conjunto material relacionado à fase Paredão, datada entre 600 e 

800 AD.
12

  

Barreto (2013) considera curioso o fato dos sítios de períodos mais tardios da 

Tradição Polícroma na Amazônia Central, ali representada pela sub-tradição Guarita, não 

apresentarem estatuetas apesar da profusão de urnas funerárias antropomorfas, ao passo 

que no outro extremo da região, na área estuarina, as estatuetas sejam abundantes. Essa 

observação motivou a autora a iniciar uma investigação sobre as estatuetas mais antigas de 

Marajó, a fim de detectar se o inicio da produção das figuras teria se originado localmente 

e continuado ao longo da fase Marajoara. 

Denise Schaan (2001), após analisar a iconografia de urnas Marajoara, propõe que 

as formas geométricas de seus motivos decorativos pintados eram realizados por Xamãs 

sob efeito de psicotrópicos. Essas formas geométricas muitas vezes são também 

representações zoomorfas e antropomorfas interpretadas pela autora como seres 

mitológicos, inclusive, mediante algumas delas, na prática de alguns ritos, Xamãs 

poderiam invocar serpentes e escorpiões como auxiliares.  

                                                 
12

 Possivelmente a fabricação de estatuetas chocalho tenha se originado na Amazônia antes da emergência 
da Tradição Polícroma, tendo continuidade na baixa Amazônia (Barreto, 2013, p.32). 
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Um ícone importante na cerâmica Marajoara são as tangas, as quais, na 

interpretação de Schaan (2003), baseada em uma analogia com as tribos Panoan do Alto 

Ucayali, eram usadas por meninas durante ritos de puberdade. A autora entende a pintura 

decorativa nas peças como o reflexo da pintura corporal utilizada pelos indivíduos em 

certos momentos da sua vida e rituais de passagem, assim como marcadores de identidade. 

Também propõe a possível representação da deformação craniana cultural pela forma da 

cabeça dessas figuras, as quais em geral são femininas, como afirma Maitena Hiriart (2011, 

p.62):“Néanmoins, si la représentation de la déformation fronto-occipitale est courante 

dans l’art marajoara, elle se limite au champ des figurines féminines.”
13

 

Por último, em relação às estatuetas encontradas nos contextos funerários, quase 

todas apresentam características sexuais femininas. Contudo, há algumas que apresentam 

combinações de traços masculinos e femininos. 

Schaan descreve que as estatuetas estão frequentemente quebradas na altura do 

pescoço e que pequeninas pedras podem ser encontradas em seu interior, produzindo som 

quando sacudidas, o que remete a rituais de cura. A variabilidade de formas e decorações 

leva a autora a propor que essas figuras possivelmente representam indivíduos (Schaan, 

2008, p.353). 

Segundo Barreto (2013, p.37), as relações entre a fase Marajoara e as fases mais 

antigas, Ananatuba e Formiga, continuam nebulosas. Roosevelt supôs que as fases citadas 

representariam áreas de ocupação doméstica da fase Marajoara, ao passo que Schaan teria 

considerado uma continuidade ocupacional entre as fases mais antigas e a Marajoara, da 

Tradição Polícroma, não obstante as marcadas diferenças de modos de vida. Barreto expõe 

que as pontuações primevas a respeito de estatuetas na região foram feitas por Meggers e 

Evans, os quais as associaram à fase Mangueiras (1500-900 AC), o que caracterizaria uma 

produção de figuras antropomorfas anterior à Tradição Polícroma em Marajó. 

Segundo Maria Clara Migliacio (2006), o complexo cultural Descalvados, situado 

no Pantanal mato-grossense, também conta com estatuetas antropomorfas. Dentre essas, 

destaca-se uma estatueta, encontrada nas proximidades do rio Jauru, no Estado do Mato 

Grosso, por Martins e Kashimoto (2000, p. 137). Estes mesmos arqueólogos, porém em 

outro trabalho, exibiram uma foto com três estatuetas antropomorfas, sendo uma delas 

feminina, achadas em uma gruta na Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul, no 

                                                 
13

 “No entanto, se a representação da deformação fronto-occipital é comum na arte Marajoara, ela é limitada 
ao campo das figuras femininas” (tradução própria) 
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contexto do Pantanal, atribuídas à Tradição Serra da Bodoquena (Martins e Kashimoto, 

2012, p. 46).  

Nas Guianas, a presença de estatuetas cerâmicas é associada às culturas 

arauquinóides que se espraiaram pelo oeste da Guiana e leste do Suriname a partir do ano 

600. Os sítios guianenses, em especial Kwata-Tingiholo, são tidos como protagonistas na 

produção de muiraquitãs, fartamente encontrados em toda a costa guianense bem como em 

Marajó (Barreto, 2013, p.38). 

Diante desses dados, Barreto argumenta que em face da efetividade e amplitude 

das redes de trocas, muito provavelmente influências arauquinóides também tenham 

desembarcado em Marajó, sendo possível, inclusive, que a prática da confecção de 

estatuetas tenha sido trazida à ilha por meio de extensas redes que conectariam Marajó às 

culturas do norte da América do Sul e mesmo ao Caribe.  

Santarém, região muito relevante nesse contexto, seria outro polo produtor de 

estatuetas, sendo estas exclusivas do complexo Tapajônico. As estatuetas tapajônicas 

apresentam, ao menos, dois gêneros característicos: as estatuetas de gestantes ou mães 

carregando bebês, com base semilunar; e as mulheres de pé com mãos na cintura. 

Ambas as culturas, Santarém e Marajó, foram contemporâneas por pelo menos 

meio século (Barreto, 2013, p.40). Em um contexto de expansão territorial, conflitos 

bélicos e alianças políticas entre chefaturas - o que parece ter sido marcante entre os anos 

900 e 1400 AD - provavelmente se sustentava uma vasta rede de trocas extra regionais 

entre ambos os territórios. Considerando que os muiraquitãs circulavam tanto em Santarém 

quanto em Marajó, a reflexão de Barreto parece factível e, segundo ela, as estatuetas 

cerâmicas possuem um grande potencial de evidenciação de possíveis trocas estilísticas. 

Denise Gomes (2002) identifica as peças figurativas de Santarém, tanto femininas 

como masculinas, com indivíduos de alta estirpe. Essas ideias partem dos ornamentos que 

acompanham essas peças: cocares, pinturas corporais, braceletes, lóbulos deformados das 

orelhas e demais objetos que identificariam a classe social do individuo. Esses atributos 

não são mutuamente excludentes em relação ao gênero da peça. Algo interessante nesta 

observação é que para Gomes as figuras femininas representam jovens ao passo que as 

masculinas representam maiorais, possivelmente líderes ou xamãs. Igualmente, as 

femininas são representadas como figuras completamente fechadas, já as masculinas são 

continentes, sendo interpretados pela autora como um possível receptáculo de bebidas 

rituais. 
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Em uma ordem de ideias similar em relação a decoração das figuras 

antropomorfas, Vera Guapindaia (2001) afirma que a ornamentação iconográfica nas urnas 

Maracá pode corresponder às categorias sociais do individuo representado ou, inclusive, o 

seu pertencimento a um status social, grupo etário ou clã. A autora nota que nestas urnas, 

que representam seres humanos sentados em bancos com as mãos repousando nos joelhos, 

o sexo representado na figuração concorda com o dos ossos selecionados para serem 

colocados na urna. Em referencia ao banco, símbolo de status e privilégio masculino para 

os ameríndios das terras baixas, a autora duvida que só fossem utilizados por indivíduos 

homens de estirpe, devido ao fato de se apresentarem tanto em urnas com figuração 

masculina como femininas. Guapindaia acredita que ao menos no momento da morte essa 

posição de poder era oferecida às mulheres, como sugerido por Roosevelt (Guapindaia, 

2008, p.1002). 

De igual modo, McEwan (Escalona, 2012, p.47) discute que as figurações 

antropomorfas sentadas em bancos nas urnas amazônicas podem representar a função e o 

poder dos indivíduos que o utilizavam, dado à xamãs e ao consumo de alucinógenos em 

rituais – essa última uma cena bastante recorrente na figuração antropomorfa do Caribe 

(Barreto, 2013, p.41). McEwan também interpreta as figuras humanas acompanhadas de 

algum animal como a representação do momento de possessão por parte desse espírito ou 

deidade no corpo do Xamã.  

Atualmente, os únicos grupos indígenas que ainda produzem figuras 

antropomorfas em cerâmica são os Waujá e os Karajá, havendo ainda fabricações pontuais 

de bonecas em casca de árvore, fibra e madeira em outros povos amazônicos, como os 

Karitiana, os Umutina e Kadiwéu. O motivo do estancamento na produção de estatuetas 

deve-se, segundo alguns autores, ao fato dos grupos indígenas amazônicos estarem mais 

preocupados com a fabricação não de uma representação, mas do corpo em si, como atesta 

Viveiros de Castro (1979, p. 41) entre os Yawalapiti, do Alto Xingu: “a fabricação é 

criação do corpo; mas do corpo humano (da pessoa, portanto) e, nesta medida, apóia-se em 

uma negatividade, numa negação de possibilidades do corpo ‘não humano’”. O corpo 

humano, para ele(a)s, necessita ser submetido a processos intencionais, periódicos de 

fabricação que começam desde o ventre e avançam pela idade adulta.  

Reconhecido por suas panelas de figuras zoomórficas, o povo Waujá confecciona 

figuras antropomorfas que representam personagens sobrenaturais: os apapaatai e 
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yerupoho, estes últimos seres monstruosos de dupla natureza percebidos pelos Waujá como 

gente e monstro (Barcelos Neto, 2000). 

As bonecas Karajá (ritxòkó – femininas/ ritxòò - masculinas) evocam, por sua 

vez, múltiplos aspectos da sociocosmologia do povo Karajá/Iny de usos cotidianos, rituais 

e lúdico-educativos.  Antes da década de 1940, as bonecas Karajá não eram queimadas, 

fator limitador das expressões plásticas da peça que se restringiam a figuras simples sem 

detalhamento de membros. Com o aumento da produção para fins comerciais, as bonecas 

passaram a ser queimadas, permitindo uma ampliação do repertório de elementos nas cenas 

representadas e maior grau de detalhamento (as bonecas não-queimadas por suas 

limitações tinham os braços suprimidos). A década de 40, portanto, marca o limite 

temporal entre duas fases estilísticas da tradição das bonecas karajá (Campos, 2007); e 

diante disso a analogia etnográfica deve ser tomada com cautela, como alerta Barreto 

(2013).  

Em relação aos padrões temáticos, as ceramistas Karajá/Iny subdividem as bonecas 

em quatro categorias:  

1-) Hykynaritxoko: bonecas antigas (da fase anterior a década de 40), se tratam de 

representações de personagens individualizados fabricados ainda hoje apenas para 

circulação interna. 

2-) Ritxoko: bonecas modernas confeccionadas para a comercialização. 

Representam cenas da vida cotidiana Karajá como partos e funerais. 

3-) Iródusõmo: “bichinhos” representativos da fauna local, fabricados para 

comércio e para ilustrarem as histórias, inclusive mitológicas, contadas pelos pais aos 

filhos e filhas. 

4-) Aõni: figuras da sobrenatureza Karajá, “principais ordenadores do tempo social 

e das relações familiares” (Campos, 2007, p.120).   

A prática da confecção de bonecos cerâmicos de Ekeko, Iquiqu ou Tonupa, deus da 

fartura e da felicidade para os povos Aymara e Colla, também merece nota. Cultuado na 

Bolívia, no Peru e no noroeste argentino, Ekeko é representado por um boneco de cerâmica 

de tamanhos variados, geralmente 20 centímetros, com um buraco oco na região da boca 

por onde os fiéis inserem cigarros acesos. Uma vez realizado o desejo, segundo a lenda, o 

boneco soltaria fumaça pelo oco da boca como se fumasse. O culto ao boneco tem origem 

pré-hispânica e teria surgido, provavelmente, na cultura Tiwanaku, às margens do lago 
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Titicaca. Em seus primórdios, o boneco seria talhado nu em pedra. A nudez representaria a 

fertilidade
14

. 

Sobre as estatuetas encontradas nos estados de Rondônia, principalmente no alto rio 

Ji-Paraná, no vale do rio Guaporé e em mounds nas savanas de llanos de Mojos, no 

Departamento do Beni, Bolívia, dedico especial atenção no último capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Disponível em: http://www.portaldesalta.gov.ar/ekeko.html. Cf. Também: RIGOBERTO PAREDES, M. 

Mitos, supersticiones y supervivencias populares de Bolivia. ARNO Hermanos-Libreros Editores. La Paz, 

1920. 

http://www.portaldesalta.gov.ar/ekeko.html
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CAPÍTULO 2 - O CORPO E A PESSOA 

 “- Em suma, disse o missionário, o que estamos trazendo para vocês é a noção de espírito. 

- Em absoluto, objetou veementemente o velho Bossu. Nós sempre tivemos a noção de espírito; o que vocês 

nos trouxeram foi o corpo.” 
15

 

 

 

Não é possível falar de (representação de) corpo sem penetrar em conceitos 

advindos das mais variadas áreas das ciências humanas e sem dar-se conta da 

complexidade que resulta destes múltiplos olhares. 

“Antes de qualquer coisa, a existência é corporal”, martelou Le Breton (2006, 

p.7), em “A Sociologia do Corpo”. Deste modo, a despeito das escolhas de enfoques, é 

importante que tenhamos em mente que é através do corpo que a pessoa apreende 

fisicamente o mundo e o incorpora, organizando-o, atribuindo-lhe sentido, familiarizando-

o e humanizando-o. Também é através dele que se compartilha a orbe da experiência 

pessoal com outros indivíduos por meio do conjunto de referências culturais comuns ao 

meio no qual se inserem, produzindo e reproduzindo sentidos como emissor ou como 

receptor (Le Breton, 2006). 

Nossos corpos e partes corporais são dotados de simbolismo cultural, público e 

privado, positivo e negativo, político e econômico, sexual e moral, frequentemente 

controversos. Segundo Synnott (1993), “The body is not just skin and bones, an 

assemblage of parts, a medical marvel... The body is also, primarily, the self. We are all 

embodied.”
16

 

O corpo é também o principal instrumento para compreender como qualquer 

sociedade do planeta entende seu mundo, o ordena e atua sobre ele, além de ser  

 

suporte y cemento fresco sobre el que narrar historias soterradas y dinámicas 

ocultas. De un modo más directo, el cuerpo es un objeto vivo que  siente, que 

sufre y padece la muerte del  hijo, y el picotazo de la avispa. El cuerpo es acción, 

imagen, movimiento y espacio (Moragón, 2008, p. 64). 

 

                                                 
15 Canaques – Nova Caledônia. Transcrição de Maurice Leenhardt (1987) em Gens de la grande terre. Para 

essa cultura, corpo e espírito são se distinguem, formando uma unidade dirigida pelos espíritos dos 

ancestrais, e pelo espírito coletivo – o do Totem. Eles se deixavam guiar sem vontade própria. Os Canaques 

tiveram que inventar uma palavra para falar do corpo em geral, pois na língua local tal palavra não existia 

(Ceccarelli, 2011). 
 
16

 "O corpo não é só pele e ossos, um conjunto de partes, uma maravilha médica... O corpo é também, 

principalmente, o eu. Estamos todos incorporados.” Tradução própria.” 
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Mesclada às nossas atemporais indagações sobre a realidade, a existência e o 

humano, nos surge também a questão: O que é ser um corpo? O que é ter um corpo? Quais 

experiências estão dentro de nossas possibilidades corpóreas? 

Talvez nada seja mais misterioso para o ser humano que o seu próprio corpo. Ao 

longo da história, as sociedades humanas se aventuraram por inúmeras hipóteses que 

pudessem alcançar uma resposta singular para este enigma (Le Breton, 2006, p.7). “The 

body has a history in that it behaves in new ways at particular historical moments” 

(Bynum [1989] apud Csordas, 1994, p.1)
17

, cada momento histórico foi palco de uma 

concepção própria do corpo. 

A arqueóloga espanhola Lucía Moragón (2008, p. 64) comenta que os mitos 

gregos apresentam um bom exemplo de como as sociedades orais exteriorizavam a 

consciência, afetos e desejos através da representação de sentimentos como a culpa, 

projetadas na figura de deuses e deusas, que perseguiam e/ou induziam mortais.  

No período pré-platônico, o emprego da palavra “soma” para corpo, inicialmente 

uma referência a cadáveres, compreendia o corpo enquanto suporte orgânico da alma 

(psykhé), o verdadeiro signo da pessoa, que era entendida como um “envólucro de partes 

estanques” associadas à órgãos do corpo cujas funções correspondiam tanto ao âmbito do 

terreno como do pós-túmulo. 

O corpo na Grécia arcaica, efetivamente, não era considerado uma unidade 

autônoma, sendo impossível dissociá-lo da alma (Pate Nuñez, 2011, p.101). 

Em sua tese sobre o corpo e as sociedades orais, Moragón pondera que a escrita 

representou um passo fundamental na formação de uma consciência particular, já que 

permite a quem lê o distanciamento e a possibilidade de pensar e refletir sobre o que 

estiver lendo “como um objeto alheio à sua própria subjetividade”, separando o sujeito do 

objeto, como também “obrigando-o a pensar no pensado e a pensar em si mesmo” 

(Moragón, 2014, p.135). 

Nas sociedades orais, segundo a autora retrocitada, o modelo de representação do 

corpo que predomina é metonímico, de modo que os signos representados estão contidos 

na própria realidade. Nas sociedades com escrita, porém, predomina a metáfora: signo e 

realidade não estão conectados. 

                                                 
17

 “O corpo tem uma história que se comporta de maneiras novas em momentos históricos particulares.” 

Tradução própria. 
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Moragón argumenta que essa diferenciação não quer dizer que as sociedades pré-

platônicas, ou dos textos homéricos, não concebessem a alma como entidade distinta do 

corpo, uma vez que o princípio elementar de força impulsionadora da vida é generalizado 

nas sociedades humanas, mas possui características distintas das sociedades pós-platônicas 

- como o senso de responsabilidade individual - e, por conseguinte, da nossa ideia atual. 

Segundo Michel Foucalt (apud Moragón, 2014, p.141), apesar das sociedades 

antigas se orientarem pela alma, a preocupação com o corpo era bem mais intensa. 

Diante da representação do corpo na iconografia grega, na perfeição das formas 

pinceladas ou cinzeladas pelos artistas, não é trabalhoso perceber a radical idealização do 

corpo nessa sociedade, expressa no valor do aprimoramento constante nos ginásios, na 

exposição da nudez de corpos saudáveis e atléticos, no adestramento e aperfeiçoamento da 

carne e do espírito, estando aí imbricado o próprio conceito de cidadadania. Na Antiga 

Grécia, “o corpo era visto como elemento de glorificação e de interesse do Estado” 

(Barbosa et al, 2011 p. 2) sendo essa representação e maneira de pensar o corpo, um 

fundamento das formas de estar em sociedade e expressão metafórica de seus princípios 

estruturais. 

 Por outro lado, em Roma, o corpo não apresentava o mesmo caráter de interesse 

estatal, sendo o poder do Estado romano externalizado através de obras monumentais e de 

representações artísticas mais dramáticas e pesadas. Com o advento do Cristianismo como 

religião oficial do Estado, “o corpo passa de expressão da beleza para fonte de pecado” 

(Barbosa et al, 2011, p.26). 

Nada se podia ocultar ante o onisciente Deus cristão. Segundo o Papa Gregório 

Magno, o corpo, coberto de cima a baixo por peças sóbrias, era a “abominável vestimenta 

da alma” (Barbosa et al, 2011). Por outro lado, o corpo glorificado do Cristo martirizado na 

cruz é enaltecido como ideal: tem-se que morrer para o mundo físico entregando-se a deus 

como sacrifício vivo para alcançar a salvação eterna da alma.
18

 A Idade Média é marcada 

pela renúncia aos prazeres da carne e pelas expressões contidas. O corpo é o perverso 

prisioneiro da alma precisando de adestramento e purificação por meio de jejuns e do auto-

flagelo. Nesse contexto, o sexo era praticado na intimidade das alcovas, entre casais que 

                                                 
18

 Essa perspectiva dual na religiosidade judaico-cristão recebeu influência direta da concepção órfico-

pitagórica da alma imortal e da responsabilidade individual pelo destino da alma (Moragón, 2014, p.142), 

distinguindo-se da alma independente da matéria que partia ao mundo dos mortos auxiliada pelos deuses, 

característica das sociedades orais. 
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mal expunham os corpos entre si e se destinava meramente à procriação. A sexualidade era 

a via por meio da qual o demônio invadia os corpos e se aponderava das almas, e as 

mulheres, por estarem mais associadas à ela, seriam “agentes do demônio” e fortes 

candidatas à fogueira inquisidora (Barbosa et al, 2011). 

O despertar da ciência e o apreço pela razão no Renascimento traz consigo uma 

nova perspectiva sobre o corpo e suas relações: o fundamento da ordem do mundo passa a 

ser o corpo do homem e não mais o deus cristão. Nesse contexto, retomam-se os estudos 

sobre a natureza corpórea, redescobrindo-se então o corpo e os prazeres do mundo físico. 

O século XVII encontra uma Europa mais auto-reflexiva, onde certos conflitos 

como objetivo/subjetivo, natureza/cultura, vida/morte, temporal/eterno já estavam em 

curso. Não obstante as reflexões anteriores de natureza similar, foi somente depois dos 

escritos de René Descartes (1596-1650) que a associação entre indivíduo e ser humano 

racional se consolidaram (Moragón, 2008, p.66). Ao introduzir a noção de dualidade como 

metodologia, Descartes propõe a emancipação do homem, agora dotado de mente (razão) e 

alma, através da consciência de si mesmo. 

Antes de Descartes, talvez devamos pensar em “sujeitos narrativizados” ao invés 

de sujeitos conceituais, propõe Havelock ([1996] apud Moragón, 2014, p. 270).
19

 A pessoa 

era o que fazia, não só o que pensava. Deste modo, o herói homérico, apesar de consciente 

da sua pessoa, não se reconhecia a si senão através do outro: “A autoconsciência de si não 

é um interior a ser acessado, e sim um cenário que se mostra em sua energeia ou realidade 

atuante”. 

O corpo, governado pela razão e que agora não se deixa enganar pelos sentidos, se 

converte em uma máquina cega unicamente guiada por leis mecanicistas, sendo a alma 

“the ghost in the machine”
20

 (Ryle apud Moragón, 2014. p.33). Ao se fixar o dualismo 

mente/corpo como marco conceitual, aparece, também, com distintas conotações, outras 

combinações binárias, como sujeito/objeto, emoção/razão, matéria/espírito, 

natureza/cultura, homem/mulher, objetivo/subjetivo. 

                                                 
19

 HAVELOCK, E., La musa aprende a escribir: reflexiones sobre oralidad y escritura desde la Antigëdad 

hasta el presente. Barcelona, Paidós Studio, 1996. 
 
20

 “o fantasma na máquina.” 
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Com efeito, para Foucault, o marco geral da história da subjetividade “devia partir 

do princípio fundamental ‘conhece-se a ti mesmo’ délfico e passar pelo ‘confessa teus 

pecados’ monástico e o cógito cartesiano (...)” (Ribeiro, n.p).
21

 

A partir do século XVIII, a industrialização capitalista influencia uma nova forma 

de pensar o corpo. Por meio de uma visão materialista, racionalista e secularista pautada 

numa ideologia do progresso individual, os corpos, agora mecanicizados, são construídos 

para o trabalho. Ao se desterritorializarem, as famílias saíam de seus lugares de origem 

para serem submetidas a um regime de servidão no interior obscuro das fábricas por até 14 

horas diárias. Perdendo o seu referencial, elas facilmente se submetiam ao jugo dos 

manipuladores (Ugarte, 2005, p.3). 

Emergem as epidemias de fadiga e neurastenia, a mudança brutal nas relações 

sociais, com a natureza e com o tempo, as medicalizações e esquadrinhamento dos corpos. 

e os grupos de corpos desterritorializados, agora proletário(a)s, formam nesse período um 

novo mundo: a urbe, adestrada a produzir e a consumir de gêneros alimentícios à cultura 

enlatada. Uma nova ordem passa a imperar mesmo fora do espaço das fábricas: “o 

trabalhador, durante seu tempo livre, deve se orientar pela unidade de produção” (Adorno 

[1950] 2009, p.8). 

A modernidade industrial vivia assolada pelo medo da preguiça, o ritmo natural 

dos corpos que intercalava o trabalho e o prazer. Os corpos passam a ser regulados para a 

alta-produtividade e a vida passou a ser cronometrada pelo relógio. Para descrever a força 

do trabalho da época, o historiador estadunidense Anson Rabinbach 

 

Utiliza-se da metáfora do Homo Motor (...) que tinha seus corpos tratados como 

se fossem reservatórios de energia, como o das máquinas, capazes de ser 

domados e disciplinados, visando alto rendimento: o corpo como uma máquina 

produtiva. Corpos, máquinas e natureza eram movimentos passíveis de ser 

medidos dentro das leis da dinâmica, e por isso dominados, submetendo-se a 

sistemas organizacionais cientificamente desenhados” (Rabinbach apud Ugarte, 

2005, p.3). 

 

Nas últimas décadas do século XX, muitos teóricos se debruçaram sobre as 

relações da cultura com o corpo. Jean Baudrillard, Michel Foucalt e Marcel Mauss 

analisaram a interação corpo-cultura e o desenvolvimento de um novo sistema de valores 

culturais corporais que naturaliza as desigualdades econômicas, políticas e culturais 
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 RIBEIRO, K. P. “Focault e as tecnologias do eu”. Disponível em Academia.edu. Acessado em novembro 

de 2014. 
 



35 

 

 

(Maroun e Vieira, 2008, p.172). Estes autores discorreram sobre uma construção 

negacionista pós-moderna do corpo natural (que se rende a passagem do tempo, a genética 

e as enfermidades) em prol de uma imagem de corpo irreal moldada pelos artífices da 

indústria. Os indivíduos desviantes dos padrões estéticos estabelecidos e reproduzidos na 

cultura do consumo
22

 sofrem os estigmas que reforçam o sistema de poder sobre o corpo 

(Maroun; Vieira, 2008, p.173). 

Na sociedade atual, ainda de acordo com os autores citados, somos obrigados a 

contemplar e consumir passivamente imagens do que hipoteticamente nos falta, sendo 

que essas possíveis necessidades são  tendências fluidas que desaparecem e (re)aparecem 

em ritmo acelerado. 

A Pós-modernidade apresenta-se sob a forma de um paradoxo ao revelar a 

coexistência, nem sempre harmoniosa, de duas lógicas: uma que estimula 

a autonomia do indivíduo e, outra, que o convida à dependência (Maroun 

e Vieira, 2008, p.176). 

 

Nesse contexto, “a vida se torna uma imensa acumulação de espetáculos, onde as 

imagens corporais, por exemplo, passam a ser mercadorias em potencial (...)” (ibid, p.178), 

e onde o padrão de beleza vigente se impõe como referencial primeiro em todas as esferas 

da vida social. 

No entanto, Foucault resume que o sujeito nem sempre se entendeu do mesmo 

modo, e sim que se reinventou por diversas vezes sob diferentes lógicas, sendo o corpo em 

si mesmo produto das relações de poder que funcionam na sociedade no qual está inserido. 

O filósofo defende que a alma foi a verdadeira prisão do corpo, e não o contrário: a Razão 

conduziu a existência, definição e apreensão do corpo (corpos dóceis) ao longo da história 

do Ocidente; poderia dizer-se que foi esta que, estando a serviço do poder (biopoder), 

constrangeu e limitou o corpo em cada uma das etapas em que caminharam em paralelo 

(Moragón, 2014. p. 43). A alma moderna, segundo Foucault, não pode ser considerada 

uma “ilusão”, mas uma “realidade que é produzida permanentemente, em torno, na 

superfície e no interior do corpo”, onde “se articulam os efeitos de um certo tipo de poder e 

a referência de um saber, a engrenagem pelas quais as relações de poder dão lugar a um 
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 A cultura do consumo é o modo dominante de realização, reprodução cultural e do consumo desenvolvido 

no Ocidente durante a Modernidade, possuidora de uma profundidade ideológica que lhe permite subjugar as 

demais formas. O indivíduo é obrigado, dentro dessa lógica, a se submeter à manipulação de suas 

necessidades pelo sistema que quase sempre as transforma em necessidades fictícias que se substituem a um 

ritmo acelerado frente ao sistema de produção. Cf: MAROUN, K; VIEIRA, V. Corpo: uma mercadoria na 

pós-modernidade. Psicologia em revista, Belo Horizonte, v. 14, n.2, p.171-186, dez.2008. 
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poder possível (...)” (Foucalt [1996] apud Silveira e Furlan, 2003, p. 175-76)
23

. Em outras 

palavras, seria dizer que a alma é um produto sócio-histórico cujos discursos e saberes só 

possuem sentido quando materializados no corpo e nas instituições, sendo uma realidade 

histórico-discursiva.  

Nessa aproximação, “cada discurso de Poder establece un código de conducta 

determinado que afecta al lenguaje, a la ideología y al cuerpo em cada contexto histórico 

particular”, se convertendo o corpo, ou o discurso que dele se derive, numa ferramenta útil 

para analisar a mudança e a descontinuidade entre diferentes etapas históricas (Moragón, 

2014, p.42).  

 Moragón nos conta que um dos primeiros estudiosos a tomar o corpo como uma 

ferramenta de análise social no âmbito da antropologia, foi o francês Émile Durkheim 

(1858-1917). Antes das grandes transformações ocorridas nas ciências humanas e sociais 

no final do século XIX e início do século XX, o corpo era considerado mais natural que 

social. Na perspectiva durkheiminiana, o corpo “contiene em sí mismo lo que de social, 

físico y cosmológico posee cualquier sociedad humana”. 

Marcel Mauss (1872-1950), por sua vez, foi o primeiro antropólogo a analisar o 

que antes era tido por natural e inato, e elaborar uma historiografia do corpo a partir do 

plano sociológico, fisiológico e psicológico. As techniques du corps por ele pensadas, 

demonstram como as posturas, os gestos e demais expressões corporais são, na verdade, 

um conjunto de práticas sociais e habilidades aprendidas que correspondem a um contexto 

histórico-cultural específico e que são repassados pelos adultos às crianças, provavelmente 

não existindo comportamentos naturais. Para Mauss, “il n'existe peut-être pas de 'façon' 

naturelle chez l'adulte” (Mauss, [1950] 1968, p.370). 

O trabalho pioneiro da antropóloga Mary Douglas também é de importância ímpar 

nesse campo. A antropóloga fez uma correlação entre o corpo físico e o corpo social, sendo 

este conformador daquele, ao condicionar maneiras de pensar e experimentar o mundo e ao 

reproduzir normas sociais de conduta. 

 

La aplicación de la teoría estructuralista permite, en el caso de Douglas, 

comprender el cuerpo como un objeto social significativamente 

construido; insertado además en un contexto social y histórico concreto 

susceptible de ser comparado y analizado e otros contextos distintos” 

(Moragón, 2014, p.41).  
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 FOULCAULT, M. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão (14ª ed., L. M. Pondé Vassallo, trad.). Petrópolis, 
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Impossível deixar de considerar a importância do trabalho de Pierre Bourdieu 

(1930-2002) no terreno das práticas. Segundo ele, todo sistema ou estrutura se direciona 

para um objetivo e, transcendendo qualquer consciência ou intenção coletiva, os indivíduos 

corroboram atuando em prol da manutenção da estrutura, internalizando normas e 

externalizando-as, sendo estas, por sua vez, internalizadas por outros indivíduos ao se 

externalizarem. A esse processo, Bourdieu denominou habitus, um sistema de regulação 

socialmente construído (Sethon, 2002). 

Sendo o corpo, neste ponto de vista, um produto social, sua estrutura observável 

poderia, nessa aproximação, ser objetivada (Moragón, 2014, p.44). 

Nos últimos tempos, estudioso(a)s têm apontado a necessidade de se substituir o 

termo “sujeito” por “corpo”, numa estruturação completa da subjetividade a partir da 

intervenção do sistema sobre ele, o que significa que corpo e pessoa estão cada vez mais 

sendo identificados como a mesma coisa, tendo isso um enorme impacto nas ciências 

humanas e sociais (Moragón, 2014, p.45). 

“Deveriam os nossos corpos finalizar na pele?” indaga Donna Haraway (1996) 

desde a Pós-Modernidade. Thomas Csordas, Terence Turner, Judith Butler e demais 

autore(a)s têm desvelado nas últimas décadas o corpo enquanto problemática teórica, sua 

incorporação (embodiment) e agência. 

Margot Lyon e Jack Barbalet escrevem sobre a emoção e “somatização” da teoria 

social, reivindicando a agência do corpo em sua própria construção. Essa agência teria nas 

emoções sua principal expressão:  

 

(...) the body is understood not merely as subject to external agency, but 

as simutaneously an agent in it's own world construction (…) the body is 

intercommunicative and active; and it is so through emotion” (Lyon; 

Barbalet, 1994, p.48).  

 

Para muitas correntes atuais, o corpo não é mais visto como um instrumento 

passivo da razão tampouco um reflexo da consciência, mero invólucro de carne do ser. O 

corpo é. 

Mas e a arqueologia diante de todos esses aportes?  

Uma das ideias mais fortes da Arqueologia Pós-Processual, ou Pós-moderna, é a 

do corpo como veículo de comunicação e reflexo do sistema sociopolítico, que pretenderia 

                                                                                                                                                    
RJ: Vozes. Trabalho original publicado em 1975. 
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superar as abordagens processuais mais rasas que encarariam a arqueologia do corpo
24

 

como o estudo de restos físicos, limitando-se aos ossos para determinações de sexo e idade, 

deixando de lado considerações simbólicas e questões hermenêuticas. O próprio 

desenvolvimento da Arqueologia da Morte comprovaria isso ao não ir muito além de 

reflexões economicistas sobre status, categoria social e horizonte cultural do indivíduo 

enterrado. Somente nos anos 80, as leituras de Douglas, Foucault e Bourdieu determinaram 

um olhar sobre o corpo como ferramenta de análise de qualquer sociedade na Pré-História 

(Moragón, 2014, p.45). 

As discussões em torno da passividade ou agência do sujeito social levaram a um 

bipartidarismo no campo teórico e uma revisão da perspectiva durkheiminiana da 

influência preponderante da cultura sobre a agência individual. Enquanto algumas 

interpretações tinham, por exemplo, o corpo do defunto e os adornos funerários como 

chaves para a compreensão da sociedade no qual estavam inseridos, em outras, “el cuerpo 

actúa como metáfora de la sociedad” (Moragón, 2014, 46), de onde se poderiam fazer 

leituras de discursos estrategicamente ocultos pelo discurso oficial. 

Após uma longa exposição sobre as nuances das teorias do corpo em antropologia 

e filosofia e suas repercussões na arqueologia no curso da história da disciplina, Lucía 

Moragón conclui sua tese argumentando que o processo de desenvolvimento de 

ferramentas para o estudo das pessoas no passado é uma tarefa interminável. Ela enumera 

aquilo que tornaria o corpo uma ferramenta útil para a arqueologia, salientando a 

importância do desprendimento dos múltiplos pressupostos pelos quais funcionam nossos 

mecanismos racionais: 1- a tendência de transplantar ao passado categorias generalizantes, 

tidas por realidades universais, que nada mais são do que nossa maneira de conceber o 

mundo hoje. 2- “la profunda y difícilmente desplazable disposición a asumir que la 

manera de razonar y ordenar la realidad del ser humano no ha sido siempre la misma” e 

por fim, 3- “nuestra inocente presunción” de que o objetivo último de qualquer pesquisa é 

sempre alcançar a verdade: “Devemos vivir con la incertitumbre” (Morin apud Moragón, 

2014, p.291).  

Moragón considera que o seu trabalho é, também, uma pequena reivindicação em 

prol da valorização do intermedio, do que até então tem permanecido fora do interesse da 

ciência normal, essencialmente binária, que tem por diversas vezes esbarrado em 
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 “uma aproximação teórica que explica o corpo humano como cenário social, um meio no qual as noções 
elementares e dominantes da cultura são plasmadas nele de maneira direta criando construções sociais que 
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concepções de mundo distintas trazidas pela antropologia: o corpo em toda a sua extensão 

seria o principal meio das sociedades orais se relacionarem com o mundo. A autora 

acrescenta que “cualquier producto, ideal o material, podrá entenderse como 

perfectamente compatible con los principios que, en profundidad, dan forma al patrón 

social o cultural de cualquier sociedad presente o pasada”. 

Partindo da premissa de sujeitos narrativizados (definidos a partir da linguagem 

da ação e das disposições de seu corpo), da unicidade do corpo e da pessoa, e da máxima 

do corpo enquanto vetor existencial, compreende-se que a prática social segue uma lógica 

que não contemplaria a existência de representações mentais e sim unicamente de efeitos e 

afetos corporais, sendo essa uma ferramenta autêntica para o estudo da identidade da 

pessoa na Pré-História. Não obstante a aproximação ontológico-somática sobre os traços 

de diferenciação identitária (e as exigências sociais de semelhança), que seriam 

perfeitamente distinguíveis no registro arqueológico europeu do terceiro milênio a.C, 

Moragón (2014, p.298), também defende a existência de permanências dificilmente 

alcançáveis concordando, ainda que tacitamente, com David Le Breton (1991, p.14), 

quando este argumenta que  apesar de sua manifesta evidência, não há nada mais 

inapreensível que o corpo, uma vez que ele “nunca es um dato indiscutible sino el efecto 

de uma construcción social y cultural”.  

 

 

 

Tehom, Angelo Musco, 2013. 

                                                                                                                                                    
são consciente ou inconscientemente aceitas” (Castillo, 2012, p.57) tradução própria. 
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2.1 Perspectivas feministas tomam corpo na arqueologia: A arqueologia de gênero, o 

espaço da mulher e a mulher no espaço 

 

“São muitas as dificuldades e os obstáculos que se apresentam para as que ousam se enveredar pelos estudos 

das mulheres em sociedade, pois trata-se de um terreno minado de incertezas, saturado de controvérsias 

movediças, pontuado de ambigüidades sutis, que é preciso discernir, iluminar, documentar mas que resistem a 

definições. Pressupõem-se soterradas as balizas epistemológicas tradicionais, como o ser humano universal, a 

verdade, a ciência que norteavam as ciências humanas no século passado. Trata-se de um domínio inóspito 

para quem sofre de ansiedade cartesiana, pois mais cabe ao pensamento feminista destruir parâmetros 

herdados do que construir marcos teóricos muito nítidos.”  

Maria Odila Leite da Silva Dias  

 

Apesar do aparente desvio do tema central, optei por um tópico dedicado à 

arqueologia de gênero
25

 por dois motivos: o primeiro deles pela evidente implicação da 

perspectiva de gênero na arqueologia do corpo - uma vez que nos propomos aqui a falar de 

miniaturas de pessoas e pessoas são generificadas - e pela importância da construção de 

espaços de discussão sobre os papéis de gênero na Pré-História que visibilizem a atuação 

das mulheres nessas sociedades pretéritas; uma discussão muito necessária e que 

historicamente foi posta de lado nas ciências sociais devido a hegemonia do viés 

androcêntrico, a que Montón e Lozano (2012) denominam com o anglicismo de 

mainstream. 

Segundo essas autoras, o mainstream na prática arqueológica se refere tanto aos 

discursos e interpretações sobre o passado, quanto à norma e os procedimentos, mais 

implícitos que explícitos, que ordenam as relações humanas que acompanham a produção 

científica (Montón Subías e Lozano Rubio, 2012, p.2), uma vez que os valores enraizados 

da normatividade de gênero na sociedade contemporânea, interesses de classe e 

institucionais, acabam por determinar os pensamentos do(a)s pesquisadore(a)s no labor 

arqueológico (Hernando Gonzalo, 1992; Lozano Rubio, 2010), o(a)s quais agem 
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 Sanchéz Romero (2014), Silva et al (2011), Cruz Berrocal (2009) e Díaz Andreu (2005), alertam para as 

diferenças cruciais entre arqueologia de gênero e arqueologia feminista. A primeira é derivada da segunda, e 

tem por objetivo se ocupar de todos os gêneros (incluso das crianças) e não só centrar-se nas mulheres, como 

a arqueologia feminista, sendo esta uma arqueologia empiricista. Esta abordagem, contudo, recebeu certas 

críticas por parte de autoras feministas que, segundo Berrocal (2011), consideram a arqueologia de gênero 

como um produto da falta de compromisso político com o feminismo, o que tem sido contestado em 

publicações mais recentes.  



41 

 

 

reproduzindo essas normas num espaço onde a crítica à naturalização desses aspectos 

deveria imperar. 

A Arqueologia de Gênero surge nos 80, em um contexto no qual a arqueologia 

Pós-Processual começa a questionar as abordagens positivistas da Arqueologia Processual 

e sua pressuposta “objetividade”, já que a realidade presente tendia a ser transplantada sem 

muitas reflexões às interpretações do passado (Alberti, 2001; Díaz-Andreu, 2000, 2013; 

Escoriza Mateu et al, 2008; Falcó, 2003; Hernando Gonzalo, 2007; Pagnossi, 2013; 

Sánchez Romero, 2005). Segundo Almudena Hernando Gonzalo (2007, p.2), a abordagem 

processualista trazia no bojo uma perspectiva para a arqueologia que se resumia em:  

 
 Construir un discurso de legitimación de nuestra sociedad, representada por una 

Modernidad que pretendía haberse diferenciado y superado a cualquier outro 

grupo humano, precisamente por haber desarollado esos rasgos. 

 

Porém essa abordagem não tendia a revelar apenas uma superioridade moderna, 

mas também uma superioridade masculina, já que os homens controlavam esse processo 

através do domínio das tecnologias, da ocupação de postos especializados de trabalho e das 

tecnologias bélicas. Assim, “la proyección positivista que la arqueología hacía desde el 

presente al pasado, no sólo legitimaba la sociedad del presente, sino que legitimaba la 

sociedad patriarcal del presente” (Hernando Gonzalo, 2007. p.2).  

A abertura proporcionada pelo viés Pós-Processualista abriu caminho para outras 

compreensões da realidade, para o entendimento do ser humano como agente social e 

histórico e sua interação com a materialidade e o meio ambiente, bem como para inclusão 

dos sujeitos invisibilizados e, por conseguinte, para o resgate das populações colonizadas e 

das mulheres no registro arqueológico. 

Para falar da gênese da Arqueologia de Gênero, se torna necessário, antes de mais 

nada, uma breve síntese da história do movimento feminista, berço dessa abordagem. 

Simone de Beauvoir, filósofa autora do clássico “Le Deuxième Sexe”, definiu o 

feminismo em uma entrevista concedida à Francis Jeanson, em 1967, como “une manière 

de vivre individuellement et de lutter collectivement”
26

. Com efeito, ele é um movimento 
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 “Uma maneira de viver individualmente e de lutar coletivamente.” Onze anos depois, em uma entrevista 
concedida à Pierre Viansson-Ponté publicada no jornal Le Monde em 11 de janeiro de 1978, diante da 
pergunta “vivre comment? lutter comment?”, Beauvoir respondeu: “"Eu sempre vou manter esta fórmula, isto 
é, individualmente, podemos tentar superar as restrições econômicas que pesam contra as mulheres, 
podemos tentar ter uma profissão, trabalhar fora, fazer carreira. Dito isto, é perigoso, porque o nosso objetivo, 
para nós, o que chamamos de feminismo radical, não tem nada a ver com tomar o lugar dos homens e cair 
nos seus mesmos defeitos. Porque as qualidades singulares que as mulheres podem ter são a consequência 
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plural, em constante construção, que agrega mulheres de origens e vivências diversas em 

torno de um eixo central, que é a luta pela igualdade entre homens e mulheres e a 

libertação dos estereótipos e papéis sexistas que conformam as múltiplas realidades dos 

gêneros. 

Embora algumas autoras localizem os primórdios do feminismo no século XIII, 

quando a mística cristã Guglielma da Boêmia (± 1210-1281) planejou construir uma igreja 

apenas para mulheres, e outras busquem nas lendárias bruxas e feiticeiras europeias os 

sinais do empoderamento para sua inserção no rol das precursoras, o fato é que apenas a 

partir do século XIX, com o movimento sufragista, que são estruturadas coletivamente 

pautas por reivindicação de autonomia. Antes desse momento, o cenário reivindicatório da 

Revolução Francesa revelou importantes personagens como Marie Gouze, mais conhecida 

pelo pseudônimo Olympe de Gouges (1748-1793), autora da “Declaração dos Direitos da 

Mulher e da Cidadã” (1791). Neste documento, Olympe reivindica os “direitos naturais das 

mulheres” retirados, segundo ela, pelo jugo da “tirania do homem”. No ano seguinte, em 

Londres, Mary Wollstonecraft (1759-1797) escreve “A Vindication of the Rights of 

Woman”, uma defesa da igualdade natural de homens e mulheres, da educação como 

forma de desconstruir a inferioridade atribuída socialmente às mulheres e de uma ordem 

social baseada na razão, onde ambos os gêneros, enquanto seres racionais, 

compartilhassem igualmente de direitos civis, laborais, políticos e educativos, assim como 

do divórcio livre. 

Já no século XIX, Flora Tristán (1803-1844), revolucionária franco-peruana, 

publicou entre 1835 e 1843 diversos folhetos dedicados à situação da mulher estrangeira 

pobre na França e do divórcio, sendo seus escritos mais célebres “A União Operária” 

(1843), onde apresenta a mulher como “A Proletária do Proletariado”, e a “A Emancipação 

da Mulher” (1846), de publicação póstuma. 

Em julho de 1848, na pequena Seneca Falls, no estado de Nova Iorque, Elisabeth 

Cady Stanton e Lucretia Mott realizam o primeiro congresso sobre os direitos civis da 

                                                                                                                                                    
de sua opressão: elas não têm esse tipo de rivalidade frenética que os homens têm, esse senso de 
seriedade, esse senso de papel à desempenhar e esse gosto pelo poder. 
Não desejamos que as mulheres tomem esse gosto pelo poder e todos os defeitos dos homens. 
Dito isto, há de fato, mais profissões abertas para as mulheres de hoje. Claro. Mas em muitos casos, as 
profissões abertas permanecem em níveis bastante baixos. 
Por exemplo, há muitas mulheres que exercerão o seu direito em serem advogadas, mas a maioria delas vai 
simplesmente ajudar em um escritório de advocacia e farão um trabalho subalterno. Há muito poucas que 
conseguem tornar-se advogadas, com um escritório próprio. Da mesma forma as médicas. Elas são mais ou 
menos confinadas à medicina infantil ou medicina social e são muito menos consideradas que os médicos em 
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mulher. O congresso culmina na Declaração de Seneca Falls, emblemática na história do 

movimento sufragista. 

Na Grã-Bretanha, as petições sufragistas provocaram debates no parlamento ainda 

no século XIX. Em 1903, Emmeline Pankhurst (1858-1928) funda o Woman's Social and 

Political Union, que contou com a militância da compositora Dame Ethel Smyth e de 

Annie Kenney, sufragette presa em 1905 junto a Christabel Pankhurst, filha de Emmeline, 

por desacato após uma intervenção a favor do voto feminino no plenário. Este incidente foi 

considerado um marco para o movimento sufragista britânico, o qual passou a adotar 

táticas militantes desde então. 

Na América Latina, as sufragetes se subdividiam entre membros da burguesia e da 

classe operária. Na Argentina, a partir de 1900 se formaram centros e ligas femininas, 

destas a de maior destaque foi a Unión Feminista Nacional, fundada por Alicia Moreau 

Justo, em 1918. Na sequencia, é fundado o Partido Feminista, por Julieta Lanteri, em 1920. 

A biológa Bertha Lutz encabeçou o movimento sufragista no Brasil na década de 

10, sendo uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino sobre os 

fundamentos já levantados por Nísia Floresta. Ainda nesta primeira onda do feminismo, 

cabe elencar a atuação da “União das Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas”, de 

ideologia anarquista, que chamou a atenção para a condição da mulher operária em 

manifesto de 1917 (Pinto, 2010). 

O contexto efervescente dos anos 60, o movimento de contracultura, levantes 

sociais diversos e o questionamento aos valores morais e ao consumismo, constituíram o 

cenário da reformulação do feminismo após a conquista do voto feminino. Não obstante a 

massiva participação feminina nos movimentos libertários, as mulheres ainda eram 

majoritariamente relegadas a papéis secundários, como a panfletagem, um fenômeno 

observado por várias estudantes e docentes, dentre as quais a historiadora Michele Perrot, 

que inicia nos anos 70, na Universidade Paris VII, seus trabalhos sobre a história das 

mulheres, conferindo-lhes, enfim, a dimensão de sujeitos históricos (Silva, 2013)  

“Le Deuxième Sexe” se consolida como divisor de águas na história do 

movimento por sua perspectiva revolucionária. A máxima beauvoiriana “não se nasce 

mulher, torna-se”, é precursora das futuras discussões de gênero, contribuindo para a 

legitimação posterior do feminismo teórico e se tornando gatilho para a denominada 

                                                                                                                                                    
geral. Abrem-se as profissões, mas em pequenas doses e sem que a opinião pública lhes ajudem a serem 
capazes de realizá-las.” (tradução própria) 
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“segunda onda”. “A Mística Feminina”, publicado por Betty Friedman em 1963, analisa “o 

problema sem nome”, considerado a causa da infelicidade das - cada vez mais jovens - 

donas de casa estadunidenses, e que, no fim das contas, significava a crise identitária pelo 

não ajustamento ao papel de feminilidade padrão, o de mãe e esposa. O livro se tornou 

rapidamente um best seller, inspirando a criação de associações e se tornando uma obra 

representativa do Novo Feminismo (Duarte, 2006; Pinto, 2010). 

Esse Novo Feminismo teve por eixos temáticos:  

 

 la redefinición del concepto de patriarcado
27

, el análisis de los orígenes 

de la opresión de la mujer, el rol de la familia, la división sexual del 

trabajo y el trabajo doméstico, la sexualidad, la reformulación de la 

separación de espacios público y privado – a partir del eslogan “lo 

personal es político”– y el estudio de la vida cotidiana 

(http://agendadelasmujeres.com.ar. Acessado em 05/01/2015).
28

 

 

Como observado, a primeira onda do movimento feminista tem por centro a 

mulher, no singular, preocupando-se tão somente com a explicação das causas da 

subordinação da mulher ao domínio masculino. Após esse período, com a mudança nos 

enfoques, ocorre uma reformulação do modelo ideológico de mulher, compreendendo-se 

então a multiplicidade dessa categorização (Silva, 2013, p.40). 

Em meados da década de 1980, com a multiplicidade observada no seio do 

movimento e a crise daí oriunda, passou-se a considerar uma terceira onda feminista. O 

aumento da participação feminina nos governos, a proliferação de ONGs, pautas feministas 

acrescentadas à agenda pública e o crescente interesse acadêmico pelo estudo das 

mulheres, fomentou um boom de novas propostas teóricas. 

No artigo intitulado “O Tráfico de Mulheres: Notas sobre a Economia Política do 

Sexo”, publicado em 1975, a antropóloga Gayle Rubin apresentou a primeira 

conceitualização de sexo/gênero. Interessada na gênese da subjugação social da mulher, 

Rubin se pergunta quais as relações que transformam uma fêmea humana em uma mulher 

subjugada, domesticada, fazendo uma analogia com Marx, para quem um negro só se torna 

escravo dentro das relações circunscritas à lógica do capital. Essa dicotomia entre natural 

(fêmea) e o cultural (mulher domesticada) se revela no que foi denominado por Rubin de 
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 Segundo Hernando Gonzalo (2005), toda a existência humana está baseada na ordem patriarcal. Este se 
definiu como “aquel sistema que estructura la parte masculina de la sociedad como un grupo superior al que 
forma la parte femenina, y dota al primero de autoridad sobre el segundo” (Mcdowell [2000] apud Hernado 
Gonzalo, 2005, p.87). 
28

 FEMINISMO (Historia y Corrientes), por Susana Gamba. 
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sistema sexo/gênero, que seria  “um conjunto de arranjos através dos quais uma sociedade 

transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana, e na qual estas 

necessidades sexuais transformadas são satisfeitas” (França, 2012)
29

.  

O ensaio de Gayle Rubin representou um importante passo rumo a 

desnaturalização das desigualdades de gênero, influenciando outras perspectivas que 

ganharam força nos anos 90. 

Seis anos após a publicação de Rubin, a historiadora Joan Scott, assumidamente 

pós-estruturalista, propõe em “Gênero: Uma Categoria Útil de Análise Histórica”, uma 

desconstrução dos vícios ocidentais da oposição das categorias homem e mulher, 

supostamente  universais e atemporais. Scott, assim como Foucalt, compreende gênero 

como um saber sobre as diferenças sexuais e que, por isso mesmo, estaria imbricado por 

relações de poder, tendo em vista a hierarquização das diferenças sexuais dentro de um 

modo dual de pensamento, enaltecendo que os símbolos e os significados são construídos 

com base em uma percepção da diferença, não sendo esta suficiente para a manutenção da 

categoria sexo versus gênero. Segundo Scott, sendo o corpo um ponto de vista social, sexo 

estaria integrado ao conceito de gênero e, consequentemente,  à cultura.  Assim, uma vez 

que a própria categorização natureza/cultura é um produto cultural, não faria sentido 

associar sexo como algo natural e inquestionável, argumenta a autora (França, 2012). 

Marcando o início da terceira onda, no final dos anos 80 e início dos 90, a filósofa 

Judith Butler se propõe a historicizar o corpo e o sexo dissolvendo as dicotomias e 

problematizando a “ordem compulsória” do binarismo que correlacionaria estas categorias 

a um padrão heteronormativo. Após discussões anteriores sobre o corpo enquanto 

construção histórica e social, Butler traz, enfim, a biologia para o social. Segundo ela, a 

construção de corpos femininos e masculinos se daria, em âmbito cultural, numa repetição 

de atos e signos configurando uma performatividade (França, 2012). Para ela, “gender 

does not denote a substantive being, but a relative point of convergence among culturally 

and historically specific sets of relations” (Butler, 1990, p. 15)
30

.  

Gênero seria um ato performativo. Com essa proposta, “Butler inaugura a vertente 

queer provocando uma revolução nos estudos de transexuais e travestis que consistiriam 
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 Gayle Rubin e o “Traffic In Women”: conclusões (?) e debates. Disponível em: 
https://ensaiosdegenero.wordpress.com/2012/04/25/gayle-rubin-e-o-traffic-in-women-conclusoes-e-debates/ 
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 "Gênero não denota um ser substantivo, mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos de 
relações cultural e historicamente específicos" tradução própria.  
 

https://ensaiosdegenero.wordpress.com/2012/04/25/gayle-rubin-e-o-traffic-in-women-conclusoes-e-debates/
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exatamente na subversão a essa ordem compulsória.” Ao expor a heterogeneidade das 

mulheres e das opressões, essa perspectiva incorpora ao mise en scène do movimento as 

especificidades de classe e de raça dessas mulheres, segundo aponta a feminista negra 

Djamila Ribeiro, em esclarecedora matéria à revista Carta Capital em novembro de 2014
31

. 

Como pode ser observado, toda a produção teórica dos estudos de gênero foi 

realizada no hemisfério norte. De acordo com a historiadora brasileira Joana Maria Pedro, 

no Cone Sul há um movimento de descolonização do conhecimento ocidental, num 

processo de recuperação da história do(a)s colonizado(a)s e atribuição de voz a esses 

sujeitos outrora invisibilizados. As mulheres, na América Latina, passam a questionar os 

marcos teóricos sobre opressão de gênero enquanto produções dos grandes centros e 

buscam legitimar sua capacidade de consciência da sociedade patriarcal e o 

desenvolvimento de formas de resistência próprias (Silva, 2013, p.42). Nessa atual 

realidade reivindicativa, diversos trabalhos têm sido produzidos sobre a temática de 

gênero, territorialidade e marginalidade no sentido de contestar o “privilégio anglo-

americano na produção do conhecimento”, como definiu a geógrafa britânica Katherine 

Browne na conferência de encerramento do II Seminário Latino-Americano de Geografia, 

Gênero e Sexualidades, ocorrido em Porto Velho, em setembro de 2014. 

Para Joana Pedro, há na vertente feminista do Cone Sul uma espécie de 

romantização do período pré-colonial, tido como um período de igualdade de gênero, 

deturpado pela opressão trazida no bojo do colonialismo (Silva, 2013, p.42). Essa 

abordagem amplamente discutida dentro da antropologia e da sociologia, com 

consequentes reflexos na arqueologia, será citada mais adiante. 

Os enfoques feministas acima mencionados revelam não só vias alternativas para 

se anunciar e denunciar aspectos da sociedade atual, como também para desconstruir a 

suposta “ordem natural” que a ideologia patriarcal atribui às origens da humanidade e a 

explicação da história do patriarcado  universal, numa perspectiva feminista materialista
32

, 

a partir do registro arqueológico (Escoriza Mateu, 2007, p.203). 
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 Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/blogs/escritorio-feminista/feminismo-academico-9622.html 
32

 Embora, segundo Escoriza Mateu, se tenha consciência da necessidade de se evitar discursos essencialistas 

e da armadilha que é se postular conceitos imutáveis como o patriarcado ao longo do tempo, atentando 

sempre para as condições reais de produção e reprodução social tendo em vista que elas são particulares e 

sujeitas a contingências históricas específicas. 
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Entretanto, as aproximações teóricas em arqueologia com as correntes feministas 

são tão diversificadas que podem enfrentar-se, embora em alguns casos existam premissas 

comuns e lugares compartilhados. 

Dentre estas abordagens, as de maior visibilidade, de acordo com o levantamento 

realizado para este trabalho monográfico, são as que partem desde o materialismo 

histórico. Este tipo de abordagem consistiria, segundo a arqueóloga espanhola Trinidad 

Escoriza Mateu (2007, p.204) em: 

 

una sociologia histórica desde la arqueología que contemple las 

condiciones objetivas de la vida social (considerando) la producción y el 

trabajo social como el punto de partida imprescindible para valorar la 

realidad de las mujeres y los hombres  

 

Isto corroboraria para a construção de uma Arqueologia Social que objetivasse, 

segundo Escoriza Mateu, compreender as relações simétricas ou assimétricas, ou seja, a 

existência de exploração ou reciprocidade entre os grupos humanos estudados em cada 

contexto histórico (Escoriza Mateu, 2007, p.204). 

As relações de gênero partem das assimetrias dos grupos humanos, e o sistema 

dicotômico arraigado nas ciências sociais define o feminino como uma oposição ao 

masculino, assumindo que um dos grupos sempre se impõe ao outro. Isso reforça a divisão 

do mundo em princípios binários supostamente universais, alerta Sánchez Liranzo (2001, 

p.323). 

A complementaridade dos gêneros nas atividades econômicas, do qual nos 

ocuparemos mais tarde, é visto por Escoriza Mateu como uma visão ideológica que 

beneficia o coletivo masculino, uma vez que as mulheres realizam o maior número de 

atividades e apresentam um nível mais acentuado de deterioração física por essas 

atividades. Tal visão igualitária idílica dos grupos do passado seria reflexo de carências 

atuais, argumenta Olga Sánchez Liranzo (2001, p.323). 

Ainda no viés materialista, Margarita Sánchez Romero (2014, p.283) apresenta as 

chamadas “atividades de manutenção”
33

 como um novo olhar no modo de entender o 

trabalho e as mulheres nas sociedades pré-históricas. Estas atividades, cumulativas de 

experiências e que exigem habilidades técnicas, são desenvolvidas cotidianamente e 
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 Segundo Montón Subías (2000), a utilização do termo “atividades de manutenção” é preferível ao invés de 

“atividades domésticas” por sua própria carga semântica. (Montón Subías, 2000, p.52). 
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garantem, segundo a autora, os vínculos básicos que mantém a coesão grupal. No entanto, 

elas nem sempre foram valorizadas enquanto tecnologias. 

Esta desvalorização das atividades de manutenção (desde o conhecimento de 

matérias-primas alimentícias, moenda de grãos, armazenamento, processamento e 

cozimento de alimentos) se deve sobretudo à construção do “espaço doméstico” em 

oposição ao “espaço público” na teoria social tradicional. O espaço doméstico/privado, 

relegado às mulheres, foi inferiorizado no estudo da dinâmica social, não obstante a 

universalização de ambas as categorias. As atividades masculinas, desenvolvidas no espaço 

público, recebiam, por sua vez, um caráter público e transcendente, sendo mais úteis para 

as análises sociais que as atividades femininas, desenvolvidas no âmbito do privado, 

consideradas naturais e rotineiras. Não obstante as inúmeras críticas, as raízes dessa 

oposição se embrenharam nas análises posteriores, sendo duramente combatidas pelas 

abordagens feministas (Montón Subías, 2000). “O pessoal (privado) é político” já dizia o 

slogan feminista criado por Carol Hanisch, símbolo da segunda onda. O doméstico, por sua 

vez, também é público. 

Apesar de não se ter segurança de que as atividades de manutenção foram tarefas 

exclusivamente femininas no passado, seguramente grande parte dela o foi, tendo em vista 

os dados etnográficos e os registros escritos de sociedades passadas. 

Nas sociedades argáricas da península ibérica, estudos realizados em necrópoles 

na província de Granada, no sul da Espanha, demonstraram que mulheres apresentam uma 

maior intensidade e concentração de patologia degenerativa na coluna vertebral, mãos, 

quadris, joelhos e pés (tornozelo e dedos), articulações diretamente relacionadas com a 

atividade de moenda, um trabalho extremamente fatigante e mecânico que possui relação 

direta com as áreas de manutenção (Sánchez Romero, 2014, p.284). 

Retomando o debate de gênero em arqueologia, a formulação mais utilizada pelas 

arqueólogas, apesar das críticas a sua pressuposição empírica e integridade ontológica, é a 

da dicotomização sexo (natural) x gênero (cultural) (Alberti, 2001, p:5) 
34

. 

De acordo com Benjamin Alberti, não obstante as arqueólogas
35

 terem 

conhecimento dessas críticas, muitos estudos questionam se essas categorias de gênero 

                                                 
34 
Como apresentado no tópico anterior, não existe uma universalidade do corpo e, por conseguinte, do 

dimorfismo sexual. Sua conceituação ontológica é variável em termos culturais e históricos. 
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seriam abordáveis no registro arqueológico, enquanto outros seguem com a dicotomia, 

levando em conta o caráter discursivo do corpo nessa formulação (Alberti, 2001, p.5). 

A partir dessa corrente que considera a natureza do corpo um mito ontológico, 

 

el objetivo del estudio deja de ser las variadas manifestaciones genéricas 

de un cuerpo pre-cultural considerado incuestionable; sino, la 

interrogación a essa segunda parte, a la base concreta y inamovible del 

género, el sexo y por lo tanto del cuerpo em sí” (Alberti, 2001, p.6).  

 

 

Visto como dependente de discursos culturais, o corpo deixaria de ser um signo 

natural para ser um produto cultural. 

Agora, se o corpo é todo discurso, como compreendê-lo em arqueologia? 

Alberti aponta que uma crítica comum a essa abordagem é a dissolução da 

materialidade ou o seu descarte e que o corpo existe sim independentemente da cultura, 

havendo uma materialidade e uma natureza verdadeira que não pode ser construída, 

acusando-se a quem participa dessa abordagem de ignorar a materialidade e de fazer uma 

manipulação discursiva, o que segundo ele é definitivamente um grande mal entendido no 

trabalho das autoras (Alberti, 2001, p.7). 

Afinal, estas não fazem críticas à materialidade, nem ignoram a biologia, mas 

antes procuram entender as relações das diferenças corporais na produção, na manutenção, 

justificação e contestação de identidades, partindo das diferenças sexuais como eixo dos 

estudos. Assim, “no dicen que el cuerpo pre-cultural o natural no existe, sino que es 

imposible saber lo que es” (Alberti, 2001, p.7), já que só podemos compreendê-lo dentro 

de nossos modelos explicativos. 

E como as compreensões do corpo são historicamente específicas, as dificuldades 

para a interpretação arqueológica são evidentes. 

Butler recomenda que sempre se deve ter flexibilidade no uso de tais conceitos 

para poder capturar as relações de sexo, gênero e outras facetas da identidade, entendendo 

seu caráter de conceitualização fluída.
36

 

                                                                                                                                                    
35

 Em face dos trabalhos sobre gênero em arqueologia haverem sido produzidos majoritariamente por 

mulheres em relação ao número ínfimo de homens, optamos por, assim como Berrocal (2009), não 

utilizarmos aqui o referente “o(a)s arqueólogo(a)s” afim de não deixar transparecer uma falsa simetria. 
 
36

Cf. Teoria do gênero: Judith Butler responde aos seus críticos: 

https://historiadodesejo.wordpress.com/2015/01/10/teoria-do-genero-judith-butler-responde-aos-seus-criticos  
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Margarita Díaz-Andreu simplifica ao escrever sobre a multidiversidade e 

múltiplas dimensões das identidades de gênero apontando que a humanidade se divide, em 

relação ao sexo, em quatro categorias: homens, mulheres, hermafroditas e indivíduos sem 

sexo (Silva et al, 2011, p.68).  

Sobre as atribuições de gênero, Díaz-Andreu afirma que “given the cultural basis 

of gender, there is no limit to the number of possible genders in each human group” (Díaz-

Andreu, 2005b. p.3)
37

. Um exemplo disso seria os/as Chukchi da Sibéria, que adotam 

quatro tipos de gênero para homens e três para mulheres.  

 

For the shamans of Siberia, gender is not a fixed category given by 

biology but something that emerges in some circumstances and that can 

change through the time (Harris; Robbs, 2013, p:3).
38

  

 

Em termos de alternativas metodológicas, Escoriza Mateu (2007) aponta a 

importância de uma aproximação da materialidade através da empírica do registro 

arqueológico. Esse empirismo feminista aplicado por várias autoras aqui citadas mantém, 

de acordo com Sandra Lozano Rubio (2011), laços com o positivismo. A autora considera 

que os erros que resultam numa hegemonia do viés androcêntrico na arqueologia se 

corrigiriam através de um estreitamento maior com as normas hipotético-dedutivas, não 

sendo considerado um erro do método, mas antes um mau prosseguimento de etapas que 

resultaria, por conseguinte, em uma “má ciência empírica” (Lozano Rubio, 2011, p.22). O 

empirismo feminista agregou também a ideia de que a ciência não é uma busca individual 

por saber , mas sim uma atividade comunitária que se vê afetada por circunstancias 

políticas, econômicas, éticas e sociais influindo em seu trabalho, acolhendo também as 

duas teses de Quine, que são basicamente a observação como ato dependente da teoria e a 

premissa da “infradeterminação dos fatos empíricos”, ou seja, um mesmo fato pode ter 

várias interpretações (Lozano Rubio, 2011, p.22). 

Tais estratégias feministas agrupam-se no campo denominado pela filosofia da 

ciência como “contexto de descobrimento” e, para lidar com os valores e aspectos 

enviesados que povoam este domínio, o empirismo feminista propôs algumas saídas, como 

o modelo de “ciência democrática” de Helen Longino, o qual consistiria primeiramente na 
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 “Dada a base cultural do gênero, não há limite para o possível número de gêneros em cada grupo 
humano.” Tradução própria. 
 
38

 “Para os Xamãs da Sibéria, gênero não é uma categoria fixa dado pela biologia, mas algo que emerge em 
algumas circunstâncias  e que pode mudar através do tempo.” Tradução própria. 
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necessidade de uma comunidade científica diversificada composta por indivíduos de 

diferentes origens e identidades (de raça, classe, gênero e orientação sexual). Com vistas a 

neutralizar os valores e preconceitos, todo(a)s deveriam ter livre acesso para avaliação dos 

trabalhos d(o)as demais. Por outro lado, Lynn Nelson, ao acreditar que é impossível nos 

desfazermos dos valores que nos influenciam, propõe que os valores do contexto de 

descobrimento deveriam ser submetidos a uma crítica empírica, afim de ser filtrado o que 

seria ou não um ponto positivo para a ciência (Lozano Rubio, 2011, p:23). 

Assim como as demais críticas pós-modernas ao positivismo, o empirismo 

feminista contribui para expor ainda mais a debilidade desse modelo ao originar as 

standpoints theories, ou teorias do ponto de vista, “según las cuales todo conocimiento es 

situado y creado desde una perspectiva concreta”, sendo necessário, portanto, sempre 

explicitar de qual perspectiva se parte o trabalho produzido, para que este seja avaliado nos 

seus interesses e valores éticos, políticos ou morais  (Lozano Rubio, 2011, p.24). 

Segundo a autora, se desejarmos realmente que à sociedade como um todo sejam 

apresentadas pessoas do passado sem tópicos ou estereótipos, é importante que extirpemos 

os vieses que penetram sorrateiros os resultados e, para isso, é imprescindível contar com 

perspectivas críticas como a feminista e alimentar perspectivas que analisem as sociedades 

do passado a partir de pontos de vista situados às margens sociais. Só assim teremos uma 

disciplina mais plural e mais imune às demandas do presente (Lozano Rubio, 2011, p.26). 

 

 

2.2 “Cada um no seu quadrado”? Feminilidade e masculinidade entre os povos 

amazônicos 

 

A antropologia tem se preocupado atualmente com a pertinência analítica e 

política das categorias universalizantes como gênero e sexualidade em relação às formas de 

pensar indígenas, uma vez que estas não seguem os mesmos pressupostos sobre os quais se 

edificam tais categorias. Carvalho (2014)
39

 acusa particularmente a antropologia de gênero 

de ter “desconsiderado os pontos de vista locais, assim como uma perspectiva relacional 
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 A questão de gênero em contextos indígenas. Disponível em:    
http://www.coletiva.org/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=38:a-quest%C3%A3o-do-
g%C3%AAnero-em-contextos-ind%C3%ADgenas&tmpl=component&print=1 
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que considerasse homens e mulheres como interdependentes”, o que MacCallum (2013) 

classifica como “violência epistemológica”.  

Enquanto que nas sociedades ocidentais, segundo nosso aparato conceitual, o 

corpo seria uma entidade interrelacional e o invólucro individual do ego (Le Breton, 2006), 

nas sociedades ameríndias o corpo é o eixo central da cultura. Assim, conforme Seeger et 

al (1979, p.4), “O corpo, afirmado ou negado, pintado ou perfurado, recluso ou devorado, 

tende sempre a ocupar uma posição central na visão que as sociedades indígenas tem da 

natureza do ser humano.”  

Contrariado o dualismo corpo/mente e o multiculturalismo da metodologia 

ocidental, em prol do multinaturalismo do pensamento indígena e a fabricação contínua 

dos corpos (Seeger et al, 1979; Viveiros de Castro, 1986; Vilaça, 2000; Descola, 2001), 

caberia uma colocação sobre como se articularia entre as populações indígenas das terras 

baixas sul-americanas a concepção de gênero. 

Há alguns anos, pesquisadore(a)s da escola britânica de diferentes correntes 

teóricas, dialogando com etnografias melanésias e amazônicas, utilizando apenas o método 

etnográfico e o ponto de vista dos nativos em seus estudos, reformularam a etnologia das 

terras baixas ao enfatizar a questão de gênero
40

 nos estudos etnográficos (MacCallum, 

2011). 

A noção de gênero foi proposta por antropólogos e antropólogas para discussão da 

ideia primeva segundo a qual as diferenças de constituição e de funções biológicas entre os 

sexos determinam inevitavelmente a desigualdade, em termos de poder, entre homens e 

mulheres. Alguns  desses autores, segundo escreve o antropólogo italiano Alessandro 

Mancuso (2007)
41

, se propuseram a negar que fatores biológicos tivessem alguma 

prioridade na construção das categorias de gênero e outros fizeram, segundo ele, avaliações 

igualmente reducionistas, porém ao se referir ao papel da cultura. 

As práticas matrimoniais constituíram um campo estratégico para abordar a 

questão de gênero nas sociedades ameríndias. Na maior parte dessas sociedades, ainda de 

acordo com Mancuso, prevalece a prática do “matrimônio por serviços” (brideservice) ao 

passo que o “preço da noiva” (bridewealth) está quase ausente (Shapiro apud Mancuso, 

                                                 
40

 Mais que uma simples coleta de dados, o ideal de “levar a sério a questão de gênero”, empregado por 
Cecilia MacCallum, deve ser buscado tanto no momento da reflexão teórica quanto no processo de 
construção do texto etnográfico.

 

   
 

41
 MANCUSO, A. Relaciones de género entre los Wayúu: Estado de la investigación y otros campos de 

análisis. Disponível em: http://jieyuuwayuu.blogspot.com.br/2007/09/relaciones-de-gnero-entre-los-wayu.html 
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2007). Isso torna a América do Sul indígena uma área privilegiada para sondar as teses de 

Collier e Rosaldo (1981), segundo a qual, nas sociedades nas quais funciona um sistema de 

brideservice, a política assume a forma de “política sexual” que gira em torno da política 

matrimonial. Nessa classe de sociedades, a desigualdade (inequality) entre os sexos se 

encontra estreitamente conectada com a estrutura geral de desigualdade social. Esta se 

expressaria na assimetria que se instaura entre homens casados que podem pretender 

serviços e prestações laborais e entre as mulheres e homens solteiros (bachelors), 

desprovidos de tal “recurso”. Nesta situação, um homem presta serviços laborais aos 

parentes de sua mulher para adquirir, com o passar do tempo, plenos direitos sobre ela e 

“compensá-los” pela perda de controle sobre a capacidade laboral de sua filha. No entanto, 

foi observado que o modelo de Collier e Rosaldo considera as mulheres como 

 

passive valuables, rather than seeing valueas being constituted by desire, a 

mutually lived experience for both men and women(...) These paradigms 

misleadingly regard women's matrimonial roles simply as enthralment, rather 

than seeing these roles in terms of their potential for active political engagement 

(Dean apud Mancuso, 2007)
42

. 
 

Por outro lado, na Amazônia indígena é frequente encontrar um discurso no qual 

as mulheres se representam como “objetos” para intercambiar através do matrimônio 

possuindo notáveis espaços de autonomia e de manejo dessas situações, as que em muitos 

casos se apoiam também sobre normas, práticas e discursos socialmente legitimados. 

Mancuso, estudioso dos Wayú, escreve que pode-se concluir entre esse grupo que a 

existência de uma hierarquia fundamentada no nível de riqueza material não só intervém 

na forma que tomam as relações de subordinação e controle entre as pessoas, como 

também influi de maneira importante na configuração das relações de gênero, as quais se 

manifestam sobretudo nas relações matrimoniais. Estas últimas se configuram de maneira 

diferente, em termos dos papéis e dos poderes que tem o homem e a mulher, dependendo 

do status econômico e social dessa última, ou seja, de sua menor ou maior condição de 

autonomia econômica. No entanto, a relação entre hierarquia e gênero entre os Wayú é 

particularmente complexa, porque os outros elementos da organização social que em outras 

grandes áreas culturais a intermediam e a conformam segundo determinados padrões, não 

se apresentam tão definidos. 

                                                 
42

 “Bens passivos, ao invés de ver valores sendo constituídos por desejo, uma experiência mutualmente 
vivida por homens e mulheres (...) Esses paradigmas erroneamente consideram os papéis matrimoniais das 
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A antropóloga Maria Rosário de Carvalho (2014) cita Peter Gow e Cecilia 

McCallum como exemplos de autores que, através de uma nova abordagem analítica, re-

orientaram a etnologia indígena por meio de suas pesquisas, respectivamente entre os Piro 

e Kaxinawá. Segundo Carvalho, Gow e McCallum demonstraram uma organização social 

dependente de processos generizados envolvidos na produção, distribuição e troca, ou seja, 

a produção de gênero estaria intimamente relacionada à economia, uma vez que apenas 

adultos produtivos são completamente generizados e apenas adultos generizados são 

pessoas completas. 

Em artigo de 1989 para a revista Man, Gow demonstrou que entre os Piro da 

Amazônia peruana, o ciclo econômico é concebido em estreita analogia ao ciclo sexual. 

Seriam as pequenas transações econômicas cotidianas que reforçam a memória, e esta 

memória, acumulada do zelo na teoria indígena, é que sustenta o parentesco (McCallum, 

1999). A base do processo social entre os Piro seria, deste modo, a relação homem-mulher, 

e esta relação teria por eixo as capacidades produtivas e reprodutivas de cada  um:  sua 

agência (agency). 

Entre os Kaxinawá, as crianças são sexuadas por volta dos sete anos, em uma 

cerimônia denominada nilxo plma, onde recebem um nome, mas ainda não podem ser 

generizadas por serem apenas consumidoras e não participarem da cadeia produtiva, não 

tendo ainda autonomia para produzir e sustentar o consumo de outro/as (filho/as). Neste 

princípio econômico consistiria o fundamento da construção de parentesco para o povo 

Kaxinawá, segundo descreve Cecilia MacCallum (1999). 

De acordo com a autora citada, tanto entre os Piro como entre os Kaxinawá, o 

fundamento de sua cosmologia está no corpo, na junção entre as tríades 

produção/distribuição/consumo e sexo/procriação/reprodução.  

No tocante à reprodução, Luisa Belaunde (1998), inspirada nas propostas 

analíticas de Marylin Strathern, diz que “para compreender a corporalidade amazônica 

tem-se que compreender o jogo da reprodução paralela e a reprodução cruzada”, 

coexistindo ambas as concepções no tecido social amazônico
43

. 

                                                                                                                                                    
mulheres simplesmente como um encantamento, ao invés de ver essas funções em termos de seu potencial 
para o engajamento político ativo " tradução própria. 
43

 A concepção de que homens e mulheres seriam seres humanos distintos e que, portanto, o pai gerava 
filhos e a mãe à filhas, denomina-se reprodução paralela. Na reprodução cruzada, homens e mulheres são 

um mesmo ser humano que produzem outro ao cruzar-se, contribuindo cada qual com seus saberes para 
uma vida comum (Belaunde, 2008, p.17-18). 
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Ao analisar a estética das relações conjugais dos índios da Amazônia peruana, 

Belaunde escreve que na mitologia dos Airo-pai, os deuses concebem os humanos como 

pássaros, sendo que as mulheres seriam vistas como entidades celestes, como papagaios, e 

os homens como japus. Nesse sentido, para os Airo-pai, a reprodução seria paralela: 

mulheres gerando meninas e homens a meninos. 

Outros grupos apresentam uma concepção de reprodução paralela menos fechada, 

atribuindo ao pai e a mãe maior ou menor grau de participação na geração de meninos e 

meninas. Nestes casos, a reprodução paralela se tornaria explícita extra-ventre, ou seja, nas 

recomendações aos meninos e meninas, estas devem imitar à mãe e àqueles ao pai. 

Esse tipo de dependência socialmente construída seria um vínculo que sustentaria 

a reciprocidade entre os gêneros, além de chave para a construção de relações igualitárias. 

Mulheres sentem orgulho de suas capacidades produtivas e reprodutivas, e os homens de 

sua capacidade depredatória, expressa na caça e na guerra. 

 
Vistos desde cierto ángulo, los géneros son totalmente diferentes, desde 

outro ángulo, son similares. Algunos pueblos destacan las diferencias; 

otros, las semejanzas. Aunque parezca contradictorio, en muchos casos es 

justamente porque las personas se diferencian por líneas de género, y 

constituyen bloques de solidariedad de género, que también son 

concebidas como similares (Belaunde, 2008, p. 24).  

 

Vanessa Lea (2000), citando o caso Mebengokre, diz que as mulheres são 

responsáveis pela “transformação da carne crua em carne cozida” e por sua distribuição 

aos demais membros da aldeia e visitantes. Segundo ela “boas cozinheiras não podem ser 

boas caçadoras e bons caçadores não podem ser bons cozinheiros” (Lea, 2000, p.2). Um 

gênero depende da agência do outro se quiser usufruir de suas habilidades na totalidade. 

Caso invadam o domínio de atuação de um ou outro, o homem envolvendo-se com o 

sangue da caça e a mulher com a atividade da caça e do mundo dos espíritos, a agência 

generizada é bloqueada; “o homem se torna yupa, sem sorte na caça, e a mulher perde a 

capacidade de produzir bebês humanos” (Lea, 2000, p.2). 

Ante os variados estudos sobre a corporalidade masculina e o viés político da 

dominação de gênero, Belaunde reivindica mais estudos sobre a formação do corpo 

feminino na cosmologia indígena e etnografias que outorguem à mulher o papel de sujeito 

central, uma vez que o estudo dos fluídos corporais femininos (o sangue menstrual, 

principalmente), sempre estiveram associados à estudos etnográficos sobre a superioridade 

masculina em relação à mulher. A predominância do viés androcêntrico nos estudos de 
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gênero na Amazônia são, de acordo com Belaunde, decorrentes da combinação entre as teorias 

feministas sobre a universalidade da opressão patriarcal e a teoria da aliança, de Lévi-Strauss. 

Segundo essa teoria, circulam três tipos principais de signos no grande sistema de 

comunicação que define a sociedade humana: as palavras, através de mensagens linguisticas; 

os objetos, por meio de transações econômicas e as mulheres, trocadas em arranjos 

matrimoniais. Esse intercâmbio de mulheres corresponde à realidade observável na maior parte 

das sociedades e enquanto marco conceitual é neutro em relação aos sujeitos e independe de 

gênero (Belaunde, 2008, p.27). Contudo, as mulheres não seriam meros signos passivos nessa 

teoria, mas ativas na produção e portabilidade de objetos e palavras, o que foi pouco 

demonstrado nas etnografias publicadas, estas ainda majoritariamente com marcado viés 

androcêntrico, as quais mascaram as experiências, os discursos e o lugar das mulheres 

ameríndias. 

Belaunde (2008) encara a violência doméstica, assim como o alcoolismo, as mães 

solteiras e as doenças venéreas, como um resultado da interferência dos modos de vida 

exteriores e seu particular sistema de mercado no mundo indígena, desarticulando a relação 

entre os indivíduos e remodelando a configuração social. 

Em razão deste trabalho não objetivar sintetizar as amplas discussões a respeito das 

restrições femininas no espaço comunal sob a ótica da teoria feminista e das velhas dicotomias 

da teoria social, ou mesmo esmiuçar o debate sobre complementaridade de gênero na teoria 

indígena, não nos aprofundaremos sobre essas questões. No entanto, cabe nota que na 

atualidade houve um aumento considerável do número de associações de mulheres indígenas 

com pautas reivindicativas próprias, um fato que definitivamente tem se mostrado um desafio 

ao movimento feminista (mesmo a própria aproximação com este movimento), uma vez que a 

máxima da equanimidade tem sido objeto de reflexão em um contexto onde se aspira direitos 

básicos diferenciados e onde as representações de corpo, gênero e sexualidades possuem 

fundamentos distintos. 

Como mencionado no início desse tópico, a concepção de corpo nas sociedades 

indígenas compreende uma lógica distinta da ocidental, possuindo a mulher indígena um papel 

diferenciado nas relações coletivas, o que se choca inevitavelmente com a ideia feminista de 

emponderamento e autonomia da reprodução concebida numa matriz individualista. 

Tal questão gera uma dialética de enriquecimento de ambos os lados, já que o 

movimento feminista começa a repensar a condição da mulher em contextos culturais distintos, 

sob uma abordagem interseccional, fortalecendo a militância em prol da articulação de 

políticas públicas que atendam as reivindicações particulares dos coletivos indígenas. 
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CAPÍTULO III - O OBJETO E A ARQUEOLOGIA 

 
"Para além da orelha existe um som, à extremidade do olhar um aspecto, às pontas dos dedos um objeto - é 

para lá que eu vou." - Clarice Lispector 

 

 

A arqueologia é uma disciplina que investiga a emergência, a manutenção e a 

transformação dos sistemas socioculturais através do tempo por meio da cultura material 

(Lima, 2011, p.12), e essa cultura material é significativamente constituída. Isso implica 

dizer que a materialidade está imersa em uma dimensão simbólica e interrelacional onde a 

relação entre pessoas e objetos é, em parte social, e, em parte, dependente de um conjunto 

de aspectos culturais que não pode ser preditos ou reduzidos ao meio do qual fazem parte 

(Hodder, 2003, p.23). 

De acordo com Deetz, a cultura material é "qualquer segmento do meio físico 

modificado por comportamentos culturalmente determinados (Lima, 2011, p.13). Essas 

modificações do meio resultam em objetos produzidos pela engenhosidade humana, quer 

seja uma ponta lascada em osso, uma caixa de biscoitos ou um computador, possuindo 

cada qual uma história (Escalona, 2009, p.190). Ao passarem-se os dias, meses ou anos, 

suas funções podem mudar. Um pacote de biscoitos circula de mãos em mãos, muda de 

contexto do mercado para casa, da sala para a cozinha e é naturalmente descartado depois 

de concluído o consumo, mas pode tornar-se bolsa ou mesmo caixa de som após um 

processo denominado upcycle; o versátil computador de colo, extensão do corpo após a 

Revolução Cibernética dos séculos XX e XXI, terminada a sua vida útil, pode tornar-se 

desde uma escultura de cobra feita por algum artista oriental, ou carcaça exposta em uma 

vitrine do Computer History Museum, ou mesmo, quem sabe, tornar-se um objeto de culto 

no futuro. Os artefatos citados, não obstante continuarem sendo o que foram criados para 

ser, "ahora acarrea(n) un montón de posibles relaciones sociales y actividades nuevas" 

(Gamble apud Escalona, 2009, p.190).  

Para Leslie White, a cultura é dividida estratigraficamente em três aspectos 

essenciais: Sociológico, onde coloca os meios de interação social; Ideológico, o campo dos 

saberes e das crenças; e Tecnológico, da cultura material (Escalona, 2009, p.190). Segundo 

White, não há, porém, relação de independência nessas categorias, podendo um dado 

artefato (aspecto tecnológico) trafegar pelas outras duas. No entanto, "para ele, existe um 

tipo de filosofia apropriada para cada tipo de tecnologia. O determinismo tecnológico é, 

portanto, um ponto central do pensamento de Leslie White, de onde ele conclui que 
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dispunha de uma chave para a compreensão do crescimento e do desenvolvimento da 

cultura: a tecnologia" (Neves, 2002, p.27). 

Lewis Binford, por sua vez, considerava as culturas como sistemas adaptativos e 

as subdividiu em três subsistemas: Tecno-económicos, relacionados ao modo como os 

artefatos eram utilizados no meio; Sócio-técnicos, que diziam respeito à interactuação entre 

os individuos no contexto social; e Ideo-técnicos, que fazem referência à ideologia. 

Segundo Binford, os artefatos não interagiriam com apenas um desses subsistemas, mas 

refletiriam todos os três (Trigger, 2004, p.151). 

Já, Dolores Newton, coloca que "os fenômenos culturais se apresentam segundo 

três modalidades distintas: a das ideias, a do comportamento e a dos objetos físicos" 

(Newton, 1986, p.15). Ela escreve que para Bohannan, a cultura material é o único 

fenômeno cultural que se codifica duas vezes: primeiramente na mente da(o) artesã(o) e 

por fim nas formas do artefato, permitindo comparar os três fenômenos culturais 

supracitados. 

Crítico das reflexões economicistas do historiador Fernand Braudel (1902-1985), 

o italiano Andrea Carandini, numa análise histórica da cultura material, escreve que  

 

la historia de la cultura material se ocupa de la actividad laboral y de las 

relaciones sociales, yendo desde los objetos de trabajo (o materias primas), a los 

médios de produccion y de comunicación, a los médios de consumo. Sin 

embargo [acentua] es necesario añadir inmediatamente que tales distinciones se 

refieren no solamente al proceso inmediato de producción sino, sino también al 

conjunto de actividades que utiliza la producción en general, digamos a la 

generación total de una determinada sociedad (Carandini apud Ramírez, 2007, 

p.218). 

 

Ou seja, para além dos meios de produção e das relações produtivas, a história da 

cultura material abarcaria também todo o emaranhado da teia social numa relação em 

cadeia. 

Como visto, as perspectivas sobre a cultura material são variadas e ilustram os 

múltiplos significados externalizados pelos objetos, sejam os que dizem respeito aos 

aspectos sociais e culturais traduzidos na materialidade, seja aos que dizem respeito aos 

olhares ressignificadores do(a)s investigadore(a). 
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3.1 Luz, Signo, Ação: Simbolismo e agência dos objetos  

 

 
“Decir que no vivimos porque somos de madera piedra o bronce es una infame calumnia.” 

“Estatua Viva”, Mario Vargas Llosa 

 

“Os sujeitos se criam ao criar os objetos, a materialidade tangível, que, mesmo assumindo vida  

própria,  não  deixa  de  marcar  as  relações que  os  constituíram. [...]  A  cultura  material surge  

como  um  lugar  privilegiado  para  se observar  como  se  cristalizam  as intencionalidades 

humanas, [...]. Um paradoxo, portanto,  se  faz  necessário:  a  materialidade  é tão  importante  

justamente  porque  ela  é  o cultivo  da  imaterialidade.”  

 Bruno Aroni (apud Merencio, 2013) 
 

 

"O que é isso?" Pergunta o professor Vinicius Romanini exibindo uma caneta aos 

presentes durante palestra de introdução à semiótica de Pierce na UFPR litoral, em agosto 

de 2013. "Uma caneta, né?" Ele troca a posição da tampa da caneta e emite um chiado 

grave enquanto desenha com ela um semi círculo no ar. Novamente a pergunta "o que é 

isso?" A classe responde em uníssono: "um míssil!" Romanini prossegue:  

 

então eu transformei uma caneta em um míssil (...) as leis que regem o 

pensamento cientifico atual não explicam isso. Não há leis ou um conjunto de 

equações que consigam explicar como eu posso transformar uma caneta em um 

míssil. Ou seja, eu transformei esse objeto aqui em um signo.
44

 

 

Segundo Charles Peirce (1839-1914),  

um signo, ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa 

algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente desta pessoa, um 

signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado 

denomino interpretante do primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu 

objeto. Representa esse objeto não em todos os seus aspectos, mas com 

referência a um tipo de idéia que eu, por vezes, denominei fundamento do 

representamen. (Pierce
45

 apud Laruccia, 2003). 

 

Decorre daí a lógica complexa da relação triádica composta por signo, objeto e 

interpretante, sintetizada por Farias (2002, p.14) da seguinte forma: "um signo (ou 

representamen) é o 'primeiro' que estabelece algum tipo de relação genuína com um 

'segundo' (seu objeto), de modo a determinar um 'terceiro' (seu interpretante)." Signo é a 

parte do signo imediatamente perceptível; o objeto, a secundidade, consistiria na 

experiencia existencial, quando o interprete envia o signo em um processo de semiose; o 

                                                 
44

 Palestra disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zV9TDhGeDBw.  
45

 PEIRCE, C. Sanders. Collected papers of Charles Sanders Peirce. 8 v. C. Hartshorne, P. Weiss e A Burks 

(Eds.) Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zV9TDhGeDBw
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interpretante seria, por fim, o signo mediador do pensamento, o qual permite relacionar o 

signo apresentado ao objeto que ele representa (Grimm, 2013)
46

. 

Ferdinand de Saussure (1857-1913), conhecido como o pai da linguística 

moderna, chama de imagem acústica a criação da imagem mental de qualquer objeto e sua 

relação com a ideia que o representa. Essa imagem acústica, de acordo com Roland 

Barthes (apud Escalona, 2009, p. 178), denomina-se significado, ou seja, “a representação 

psíquica da coisa”, a qual se opõe à representação sensorial concreta do objeto: o 

significante. A junção entre significado e significante configura o signo. 

Lucia Santaella, maior referência em semiótica no Brasil, escreve em seu livro "O 

Que é Semiótica?" que, muitas vezes, o conforto proporcionado pelo domínio de 

linguagem verbal nos impede de perceber que a sociabilidade 

 

é mediada por uma rede intrincada e plural de linguagem, isto é, que nos 

comunicamos também através da leitura e/ou produção de formas, volumes, 

massas, interações de forças, movimentos; que somos também leitores e/ou 

produtores de dimensões e direções de linhas, traços, cores... Enfim, também nos 

comunicamos e nos orientamos através de imagens, gráficos, sinais, setas, 

números, luzes... Através de objetos, sons musicais, gestos, expressões, cheiro e 

tato, através do olhar, do sentir e do apalpar. Somos uma espécie animal tão 

complexa quanto são complexas e plurais as linguagens que nos constituem 

como seres simbólicos, isto é, seres de linguagem (Santaella, 1983, p.3). 

 

A semiótica, por ultrapassar as fronteiras da verbalidade, seria então "a ciência de 

toda e qualquer linguagem", ou a ciência que pretende conhecer os signos e decifrar as 

relações que permeiam as interpretações das materialidades que apreendemos por meio de 

nossos sentidos e seus processos de comunicação, sendo imprescindivel para entendermos 

o simbólico e o representacional do objeto. 

No que tange às estatuetas antropomorfas, Escalona Villalonga (2009, p. 194) 

entende a partir de María Magdalena e Andrej Antczak, que essas figurações se 

compreendem por três momentos dialéticos cruciais da realidade social: exteriorização, 

objetivação e interiorização. 

 

La exteriorización sugiere que las figuraciones han sido creadas por gente 

específica para expresar algo. La objetivación indica que las  figuraciones, 

previamente producidas, usadas, desechadas, y posteriormente, excavadas, 

todavía existen hoy en día y afectan nuestro entendimiento de la vida de las 

sociedades pasadas. La interiorización implica que  la gente prehispánica había 

tenido y la gente moderna continúa teniendo percepciones e interpretaciones 

sobre la figuración”  (Escalona Villalonga, 2009, p.195). 

                                                 
46

 GRIMM, G. Introdução à Semiótica Peirceana. Tricotomias. Disponível em: 
http://pt.slideshare.net/gabigrimm/introduo-semitica-peirceana-apresentao-tricotomias 
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Sob uma perspectiva binária lévistraussiana, o(a)s autore(a)s colocam que para 

compreender qualquer representação, se faz antes necessária separá-las primeiramente no 

plano físico, entendido como a realidade concreta, e, posteriormente, no plano simbólico, 

ou seja, na realidade representada ou no simbolismo do objeto (Escalona Villalonga, 2009, 

p.195). No entanto, para Marc Augé, faz-se sumamente necessário o rompimento com o 

binarismo em prol de uma unicidade da realidade simbólica, já que: 

 

En el momento en que existe un sistema simbólico, la realidad social y la 

realidad física se conciben sin embargo en términos análogos o idénticos: 

propiamente no están la una en relación con la otra, sino que, así como la 

perciben los hombres de una cultura dada, para quienes la condición de todo 

pensamiento es que la naturaleza sea socializada y la sociedad sea natural, ambas 

realidad constituyen una misma realidad simbólica” (Augé apud Villalonga, 

2009, p. 195). 
 

Nos anos 60, James Deetz, valendo-se de uma abordagem linguística, tentou 

aplicar os conceitos de fonema e morfema aos artefatos. Sua argumentação era que assim 

como “os linguistas descrevem a estrutura de diversas línguas e definem as regras para 

combinar essas unidades em construções maiores, tais como a palavra e sentenças (Deetz 

apud Ribeiro, 1986, p.16)”, de igual modo o(a)s arqueólogo(a)s poderiam encontrar regras 

semelhantes na cultura material. Ele classificou como factemas objetos que caracterizariam 

um determinado sistema cultural, sendo esses definidos como uma “classe mínima de 

atributos que afeta o significado funcional do objeto (Ribeiro, 1986, p.16). 

 

Deetz exemplifica um factema pelos atributos gerais de forma de uma 

ponta de flecha de pedra e um alofacto pelas variações no entalhe 

presentes nessa mesma ponta. Os alofactos, tal como os alofones (variante 

de pronunciação do fonema), não afetam o significado funcional do 

artefato.  
 

Nessa mesma linha de raciocínio, ele encontra uma “unidade estrutural 

comparável ao morfema no material artefatual”, ao que denomina formema, definindo-o 

como “a classe mínima de objetos que possuem uma significação funcional” (Ribeiro, 

1986, p.16). Assim, uma flecha consistiria na junção de cinco morfemas: haste, ponta de 

pedra, pena, adesivo fixador e desenho da haste. 

Deetz propõe que haja uma análise formal dos artefatos, uma tipologia que, da 

mesma forma como os linguistas fazem com a língua, separando-as pela forma e 

classificando-as em famílias, se possa comparar as formas artefatuais, inferindo 

empréstimos e correlações. Ainda nessa analogia, Deetz argumenta que:  
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artefatos, tal como palavras, são produtos de atividade motora 

humana, produzida através da ação de músculos guiados mentalmente 

sobre a matéria-prima envolvida. A forma resultante de qualquer 

artefato é a combinação de unidades estruturais – atributos – que, em 

qualquer combinação particular, produzem um objeto com uma 

função específica na cultura que o engendrou (Ribeiro, 1986, p.16).  
 

Segundo ele, existem nos artefatos unidades estruturais similares às da linguística 

que vão além de uma mera analogia, refletindo mesmo uma “identidade essencial entre 

língua e objetos num sentido estrutural”. 

Resgatando a ideia de Saussure sobre o significado (representação mental do 

objeto) e significante (objeto palpável), Barthes aventa que os objetos não só transmitem 

informações, como também “sistemas estructurados” (Barthes apud Escalona, 2009, 

p.196).  

O arqueólogo argentino Alberto Rex González, grande estudioso da iconografia 

do noroeste do seu país, buscou modelos interpretativos capazes de “... começar a 

estabelecer uma certa sistematização dos signos que permitissem, no futuro, elaborar uma 

verdadeira semiologia arqueológica desses materiais” (González apud Ribeiro, 1986, p.17). 

Observando uma oposição dual homem-felino em vários conjuntos de artefatos, ele associa 

essas representações imagéticas anatrópicas
47

 encontradas, a fenômenos de caráter social e 

mágico religioso, não obstante os parcos dados etnohistóricos e etnográficos que dispunha, 

inferindo que os recipientes que portavam essas representações estavam relacionados ao 

domínio do sagrado (Ribeiro, 1986, p.17), possivelmente aos xamãs. 

 

 

Figura 4: Ñawi Unkuy (Cultura La Aguada) - Figura 

anatrópica do NO argentino.  Fonte: 

marcasdelpasado.blogspot. Acessado em 19 de janeiro 

de 2015. 

                                                 
47

 As quais apresentam duas possibilidades de figuras que podem ser visualizadas ao mudar-se o ângulo de 

observação. 
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A proposta de González foi uma investigação que abarcasse “… mais que uma 

estrita análise estrutural, a descrição de um determinado grupo de signos arqueológicos e 

suas relações, de significantes mais do que de significados” (González apud Ribeiro, 1986, 

p: 17). Usando o conceito de Saussure, o autor explicita que o signo arqueológico, portanto 

o artefato, só poderia ser interpretado pelo lado sensorial.  

Ao contestar as dicotomias características do processualismo, os pós-

processualistas projetaram seus interesses de estudo para além das oposições intencionando 

superá-las ao buscar compreender a dialética dessas relações, principalmente no que 

concerne ao sujeito e ao objeto, o que implica voltar-se para o(a) pesquisador(a) como 

um(a) atribuidor(a) de significados fundamentados no contexto sociopolítico e econômico 

no qual se insere (Andrade Lima, 2011; Hernando Gonzalo, 1992). Assim, de acordo com 

Roland Barthes: “los significados (…) dependen mucho [pero no del todo] no del emisor 

del mensaje sino del receptor, es decir, del lector del objeto” (Barthes apud Villalonga, 

2009, p:197). Na mesma direção, Tânia Andrade Lima afirma o seguinte: 

  

Na transmissão e reprodução do significado cultural, os símbolos são agentes 

ativos. São eles que ordenam a vida social, recriando-a continuamente, de tal 

forma que esta é uma dimensão da cultura material que não pode ser ignorada. 

Esses significados não derivam simplesmente da sua produção, mas também do 

seu uso e da sua percepção pelos outros (Andrade Lima, 2011, p.17).  

 

É importante deixar claro que a percepção mencionada pela arqueóloga citada 

altera conforme demudam os contextos históricos. A respeito da não-passividade dos 

artefatos, a mesma autora, ancorada em Hodder e Tilley, argumenta que:  

 

A cultura material é produzida não por um sistema, mas por indivíduos com 

escolhas ideologicamente determinadas. Longe de ser apenas um reflexo da 

cultura, ela a constitui ativamente do mesmo modo, mais que um reflexo direto 

do comportamento, ela age de volta sobre ele, com seu poder transformador, 

como parte das estratégias de negociação social. As formas materiais não 

espelham simplesmente distinções sociais, ideias ou sistemas simbólicos. Ao 

contrário, elas são o meio efetivo por onde esses valores, ideias e distinções 

sociais são constantemente reproduzidos e legitimados, ou transformados de 

modo que toda uma trama de relações sociais se instala a partir da cultura 

material  (Andrade Lima, 2011, p.17).  

 

Autores como Pierre Bourdieu e Marshal Sahlins, não obstante suas abordagens 

tenderem a priorizar a estrutura na relação dialética, direcionam o olhar também para a 

agência do indivíduo, desvelando sua intencionalidade e capacidade de modificar a 

estrutura. No entanto, corroboram com as dicotomias por considerarem as produções 
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humanas, os objetos materiais, por não serem vivos, como não atuantes, resultante, de 

acordo com Bruno Latour, de uma “concepção assimétrica de ator”, a qual pode ser 

observada no discurso durkheiminiano de que as coisas materiais e imateriais, por não 

possuírem  um “poder de motivação” (puissance motrice) e por não liberarem “energia 

social” (aucune force vive), não poderiam ter poder de transformação social (Merencio, 

2013, p.186-87).  

No entanto, nossas ações não são motivadas apenas por agentes humanos. 

Segundo Fabiana Merencio, corroborando com as ideias de Alfred Gell e Latour:  

 

Elementos materiais, não humanos ou objetos também podem ter o 

mesmo poder de indução de ação, como os objetos religiosos, que 

motivam determinadas  condutas,  como dar  banho e ofertar  alimentos a 

estatuetas de entidades religiosas, ou  equipamentos dispostos emuma sala  

de aula ocidental,  como projetores  ou quadros-negros, que direcionam e 

possibilitam a ação de um sujeito. Assim, não levar  em conta  a  agência  

dos objetos, principalmente se se considerar a grande presença destes em  

nossas relações, não só na  atualidade, como também no passado, é 

eliminar e obscurecer uma grande parcela do entendimento das 

motivações e ações nossas e dos demais” (Merencio, 2013, p.187). 

 

Tal linha de pensamento teve, no final dos anos 40, o filósofo fenomenólogo 

Merleau-Ponty como seu precursor. Como escreve Merencio (2013), Merleau-Ponty já 

apontava os objetos como indutores de sentimentos e ações, e o seu papel em evocar 

“reações favoráveis ou desfavoráveis”, bem como na formação dos gostos e mesmo do 

caráter, diante da escolha dos objetos, os quais, por sua vez, comunicam ao mundo suas 

preferências (Merleau-Ponty apud Merencio, 2013, p.188). O filósofo não só considerava 

os objetos como pessoas, como alegava a necessidade de se compreender as relações que 

possibilitavam atribuir qualidades estéticas aos objetos em um dado contexto (Merencio, 

2013, p.188). 

De igual modo, o antropólogo Alfred Gell, cujo interesse se centrava na 

antropologia da arte, em objetos produzidos e significados em contextos não-ocidentais, 

elaborou uma teoria na qual a “natureza de um objeto de arte adquire um caráter totalmente 

relacional”, não sendo possível concluir se ele se trata ou não de um objeto artístico sem 

antes considerar a “matriz social/relacional” no qual se insere. Assim, 

 

O principal ponto de sua abordagem é a aproximação das noções de 

pessoa e objeto, e o consequente tratamento de objetos como pessoas  a 

partir  da constatação de que eles também  são destino e origem  de 

agência  social (...) Assim, a definição de agência para Gell envolve a 
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concepção de um agente que é a fonte de sequências de ações” (Merencio, 

2013, p.189). 

 

Apesar de Gell teorizar sobre a agência dos objetos, ele não se desvincula 

completamente das dicotomias, uma vez que sua concepção de agência nessa trama de 

relações ainda refere-se à pessoa. Quem por fim evoca um caráter hibrido das relações 

entre pessoas e coisas é Bruno Latour, através da Teoria do Ator-Rede (actor-network 

theory- TAR), uma nova proposta metodológica que tem por pressuposto base a máxima 

de que “objetos podem ser sujeitos, assim como sujeitos podem  ser  objetos” (Aroni apud 

Merencio, 2013, p.192). No entanto, a TAR não foi criação original de Latour e sim um 

resgate e reformulação da hipótese das mônadas lançada pelo (hoje) obscuro filósofo e 

sociólogo francês Jean-Gabriel de Tarde (1843-1904), um dos mais citados da França no 

final do século XIX e ferrenho opositor de Durkheim. Para De Tarde,  

 

no fundo de cada coisa, há toda coisa real ou possível’. Isso quer dizer que nem a 

sociedade constitui uma ordem mais alta e complexa que a dos indivíduos, nem 

os indivíduos são o fundamento das sociedades: indivíduos e sociedades, como 

células e átomos, são todos compostos e, como tais, imediatamente relacionais 

(Vargas, 2004). 

 

Isto é, sua proposta é a de uma substituição do termo social por “associação”, o 

qual melhor definiria as redes, as quais, por sua vez, seriam compostas por elementos 

heterogêneos, sujeitos e objetos.   

A Teoria Ator-Rede, como ressalta Latour é uma  alternativa  para  desenvolver  

a  Ciência  Social,  ao  focar-se  em uma perspectiva não antropocêntrica e na 

qual a agência possui um caráter relacional, estando distribuída em toda a rede. 

A definição de ator, para Latour, é democrática e traduz esse caráter híbrido, ao 

não fazer distinção entre sujeito e  objeto,  tudo  e  todos  são elementos/atores:  

desde  coisas  a  pessoas,  passando  por  sites, empresas  e  países (Merencio, 

2013, p.193). 

 

Os objetos também seriam atores, mas a agência, porém, não se definiria pela 

intencionalidade, mas pela capacidade de indução dos elementos da rede à ação. 

Reduzindo a dicotomia entre subjetividade e objetividade, Latour coloca que um objeto 

não é só ferramenta, “mas que ele também tem a capacidade de alterar os objetivos 

prévios, mediar ou subsidiar uma nova ação.” (Merencio, 2013, p.193). 

A partir das abordagens aqui apresentadas pode-se ter uma dimensão, ainda que 

limitada, das propostas que procuraram problematizar a agência do objeto, algumas delas 

buscando mesmo com um fervor ideológico, senão a dissolução, a minimização das 

dicotomias que relegam friamente os objetos ao mundo dos mortos.  
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3.2 O Corpo como Objeto 

 

“E formou o Eterno Deus o homem do barro, e soprou em suas narinas o alento da vida; e o homem foi 

feito alma vivente.”  

 Gênesis [Bereshit] 2:7 

 

Enquanto significados e significantes, portanto vetores de simbolismos correntes, 

tanto o corpo real/conotado quanto o corpo denotado/representado podem ser lidos como 

texto, um texto socialmente construído, o qual “não se diz o que é, dois pontos, segue-se 

uma definição”.
48

  

Deste modo, o corpo não é matéria-prima passiva moldada por relações de poder e 

sobre o qual se inscrevem peremptoriamente uma gama de símbolos, é ao contrário,  

 

agente activo en la sociedad dotado de una identidad individual no-pasiva que le 

permite negociar y reinterpretar las relaciones sociales y encontrar su lugar en el 

espectro social desde la auto-percepción y la auto-identificación (experiencia) en 

las configuraciones de autoridad y poder” (Castillo, 2012, p.62).  

 

Aliás, o que seriam as estampas de t-shirts, tatuagens, piercings e styles das 

cabeleiras tingidas da juventude com a qual compartilhamos a paisagem urbana, senão 

símbolos agregados, corpos editados, que dialogam tacitamente ao se cruzarem em cada 

bar, em cada esquina? 

Os corpos manifestam significados culturais através da indumentária e dos 

adornos, atuando mesmo como característica da ordem política para negociação de poder
49

. 

Além disso, mesmo completamente despido de símbolos agregados, o corpo fala. 

 Certa vez, uma colunista da revista Viagem descreveu sua experiência em uma 

taverna no interior da Rússia, e de como, apesar da completa ausência de um idioma em 

comum com a atendente, teve seu pedido para apaziguar a sede atendido. A autora passa 

algumas linhas enaltecendo a sorte de cerca de 60% da linguagem humana ser corporal - o 

que dezenas de best-sellers sobre comunicação interpessoal tem reforçado e destrinchado 

nos últimos anos.  

Gestos, mímicas e posturas, portanto, são códigos cujos significados são 

compartilhados por atores e atrizes sociais como um “registro somático comum”, para usar 

                                                 
48

 LEAL, Isabel. “O Corpo como texto e como discurso” in Análise Psicológica, 1990, p.308. 
49

 Cf: NAVARRO, A. “Los cuerpos como metáfora de negociación de poder político: el caso de los capitanes 
de Chichén Itzá” in Somos de piedra, somos de barro: arqueología del cuerpo en América Latina. Ediciones 

académicas españolas. Quito: 2012.  
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uma expressão de David Le Breton. O corpo fala, por inteiro, de si e do meio que o 

atravessa. 

Este trabalho monográfico, cujo eixo central são as estatuetas antropomorfas em 

cerâmica, utiliza a definição de Escalona Villalonga, entendendo as estatuetas “como 

miniaturas imitativas plásticas tridimensionais do corpo humano, real ou ideal, a qual se 

agregam conteúdos de maneira intencional para comunicar a outros, aspectos reais e 

simbólicos da cultura na qual se produziu a peça” (Escalona, 2009, p.192, tradução 

própria) entendendo-as também como “imagens performativas” já que se tratam de 

representações do corpo humano que requerem ações ou reações de outros corpos humanos 

(Castillo, 2012, p.63).  

Esses corpos de barro miniaturizados, longe de se restringirem à conformação 

rígida da materialidade, se articulam com as múltiplas dimensões do social, atuando como 

veículos de ideias, como interpretação/es ou construção/es da/s realidade/s.   

Como parte do processo de miniaturização, se faz necessário uma seleção 

abstrata, um processo de inclusão e exclusão seletiva de elementos corporais, o que altera 

radicalmente a compreensão do(a) observador(a) em relação ao objeto, “the abstraction of 

a miniature demands that the spectator draws inferences” (Bailey, 2005, p.118).  Tais 

escolhas de elementos a serem inseridos na figura durante sua modelagem não são feitas ao 

acaso. Ao contrário dos modelos, mesmo sendo representações diminutas da realidade, as 

miniaturas não buscam semelhanças exatas com o que se propõem a representar, elas são 

fruto das experimentações humanas no mundo físico, sendo, deste modo, criações culturais 

(Escalona, 209, p.207). 

Sabemos que o sistema cultural está amalgamado nestes pequenos humanos de 

barro  e que pode ser detectado vez ou outra, segundo Flannery e Gamble (2002), pelo(a) 

arqueólogo(a); mas e quanto aos indivíduos? É possível “lê-los” nessas peças?  

Para o Pós-Processualismo, a emergência do indivíduo
50

 dentro do registro 

arqueológico começa a se fazer importante, não no sentido de ignorar o estudo do sistema 

por uma busca de identidades pré-históricas, mas para a compreensão da “relação 

simbiótica indivíduo-indivíduos-sistema como formadora e transformadora da cultura” 

(Escalona, 2009, p.185), posição esta que fundamenta-se em autores como Foucalt, 

Giddens, Durkheim, entre outros, que elevam o individuo/ator social como protagonista de 

seus trabalhos. 
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No entanto, de acordo com Cristiana Barreto,  

 

reconhecer corpos em estatuetas não equivale a reconhecer personas, ou mesmo 

personagens representados na cerâmica, como é bastante comum nas análises de 

vasos escultóricos e na iconografia andina, por exemplo. Tampouco equivale 

reconhecer a forma de um corpo aplicada ao objeto cerâmico, ou mesmo a 

corporeidade de um objeto cerâmico em sua forma antropomorfa ou zoomorfa. 

Isto é, não se trata de reconhecer a representação de seres em corpos cerâmicos, 

mas sim a forma de corpos diminutos em cerâmica (Barreto, 2013, p.13).  

 

Como analisa Barreto, tal escolha se deve às particularidades das relações entre 

corpo e pessoa e à instabilidade das formas dos corpos entre as populações ameríndias  

(ibid, p. 13). Segundo Viveiros de Castro (2002, p.45), nestas populações onde os corpos 

são fabricados não é possível fazer uma distinção ontológica, tal como o fazemos, entre 

processos fisiológicos e processos sociológicos, ao nível do indivíduo.  

O corpo, usado como cenário de expressão de grafismos e marcas, seja de status, 

sexo ou papel cerimonial, se caracterizaria, entre os Yawalapiti, estudados por Viveiros de 

Castro, como o pátio da aldeia, a vida pública, em contraste ao corpo nu, livre de adornos 

da reclusão, que simboliza o domínio da casa, do privado. O corpo, portanto, se 

reconfigura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
50

 Neste sentido “indivíduo” não faz referência ao conceito de individualismo, mas a “indepêndencia de 
pensamento e ação”, como alerta Meskell (1999 apud Escalona, 2009, p. 185). 
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CAPÍTULO 4 – OLHARES SOBRE A PRÉ-HISTÓRIA AMAZÔNICA 

 

“As florestas tropicais guardam respostas às perguntas que ainda faremos.” - ditado surinamês citado por 

Mark Plotkin 

 

Mais de treze mil anos se passaram desde que os primeiros grupos humanos 

chegaram a Amazônia estabelecendo sociedades e imprimindo suas marcas na imensidão 

verde. Afim de (re)compor esse cenário, alguns pesquisadores como o manauara Bernardo 

Ramos, Ferreira Penna - criador da Sociedade Filomática, de Belém- e o alemão batizado 

Guarani-Ñandeva Curt Nimuendajú, iniciaram entre os fins do século XIX e início do XX 

os estudos primevos sobre a região amazônica. Estes primeiros escritos estavam, contudo, 

ainda entremeados por um enfoque integrador dos povos da floresta, cujos aspectos 

culturais, materiais e ambientais eram abordados de maneira holística (Lima, 2008). Ao 

longo do último século, o amazônida pré-colombiano foi quase sempre concebido como 

um selvagem acuado por uma natureza violenta e povoada de feras, condicionado ao 

regime implacável do clima e dos solos ácidos. A floresta tropical, numa perspectiva 

determinista, não forneceria proteínas suficientes para sustentar o sedentarismo e  por essa 

razão, a planície amazônica seria habitada unicamente por grupos semissedentários 

pequenos, ávidos por recursos fluviais, que se revezavam cronologicamente na ocupação 

dos espaços. Esse comportamento explicaria a gênese das longas e densas manchas de terra 

preta.  

Contudo, os relatos das expedições exploratórias iniciadas em meados do século 

XVI, descrevem o deslumbramento dos primeiros viajantes europeus ao se depararem com 

assentamentos contínuos de caráter urbano às margens lodosas dos rios amazônicos, 

densamente povoados por “gente vestida de muita razão e muito rica” (Altamirano apud 

Porro, 1995, 181-85). Tratavam-se de sociedades estratificadas, politicamente bem 

estruturadas e produtoras de excedentes que nutriam um intenso comércio de produtos 

primários e manufaturados. Dentre os bens comercializados, estavam belas cerâmicas 

policromas trabalhadas com perícia pelas artesãs indígenas, sobre as quais escreveu o frei 

espanhol Gaspar de Carvajal, quando da sua passagem pelos limites da ilha de Codajás: 

“tal cerâmica é a melhor que se viu no mundo” (apud Porro; 1995, p.181) 

Os muitos olhares sobre a duração dessas ocupações e sua configuração social 

diante das evidências materiais e das crônicas seissentistas, geraram dois modelos 

interpretativos sobre a pré-história da região, os quais esboçaram, cada qual a sua maneira, 
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os contornos de duas Amazônias controversas, tão essencialmente opostas quanto o inferno 

e o paraíso. 

O primeiro modelo foi apresentado pela arqueóloga estadunidense Betty Meggers 

em publicações como “Environmental Limitations  on the Development of Culture”, de 

1954, e o famigerado “Amazonia: Man and Culture in a Counterfeit Paradise”, de 1971, 

traduzido no Brasil como “Amazônia: A Ilusão de um Paraíso”. Meggers, segundo Tatiana 

Pedrosa (2008), foi muito influenciada pelas leituras de Franz Boas, Lewis White e Julian 

Steward, e partia primordialmente: 

1- Dos questionamentos boasianos a respeito das origens e da maneira que as 

leis universais que regeriam o desenvolvimento das sociedades humanas se afirmaram no 

meio das culturas. Isso não queria dizer, contudo, que houvesse por parte do antropólogo 

uma crença e uma busca pelas leis da evolução uniforme das sociedades, mas antes, na 

perspectiva boasiana, o objetivo da investigação antropológica deveria ser a busca pela 

história do desenvolvimento das sociedades, através da descoberta dos processos pelos 

quais se deram certas etapas culturais (Pedroza, 2008)
51

.  

2- Da proposição organizacional de White sobre as subdivisões do sistema 

cultural (tecnológico, sociológico e ideológico) e a predominância do tecnológico sobre os 

demais. Segundo ele, todo o sistema cultural gira em torno da necessidade primária do 

homem por obtenção de energia, logo, o desenvolvimento das tecnologias estaria associado 

à exploração eficiente de recursos energéticos. 

3- E, por último, principalmente, do ideário determinista ecológico do 

antropólogo evolucionista Julian Steward, um dos pais da Cultural Ecology, cujas 

proposições tiveram grande influência na investigação de Meggers desde as primeiras 

etapas. A teoria stewardiana possuía dois objetivos básicos: “Descrever a variedade de 

cultura existentes no mundo e explicar seu desenvolvimento” (Pedrosa, 2008, p.26).  

A tentativa de explicação da organização social das populações ameríndias na 

América do Sul ganhou formas com o conceito de Áreas Culturais, urdido nas entranhas da 

escola ecológica cultural. Esse conceito propunha uma tipologia sobre a relação simbiótica 

entre estruturas sócioculturais e tipos de ambiente, sendo a questão ambiental a variável 

determinante do grau de desenvolvimento social. Baseado em dados históricos e 

etnográficos, Steward repartiu, categorimente, as populações sulameríndias em zonas de 
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 Para Boas, o ambiente não seria limitador apesar de sua influência sobre as culturas.  
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adaptação, estando a floresta amazônica nesse esquema categorizada como o berço da 

Cultura de Floresta Tropical. 

Segundo Julian Steward, haveria surgido em algum momento do Período Arcaico 

nas terras baixas sul-americanas, um padrão geral de adaptação humana à floresta tropical, 

cujos traços distintivos seriam o uso da rede de dormir, da navegação fluvial, da cerâmica e 

do cultivo da mandioca, bem como a ausência de elementos arquitetônicos e metalurgia 

(Neves, 2000).  

Por outro lado, a faixa litorânea do mar do Caribe foi classificada como Cultura 

Circum-Caribe, lar de fabulosas chefaturas; e o altiplano andino, nascedouro do império 

incaico, como Civilização Andina.  

Esses termos foram aplicados às terras baixas pela primeira em 1949, um ano após 

a publicação do modelo de Steward no Handbook of South American Indians, por Kalevo 

Oberg, que discutia a organização política das populações índigenas do Brasil Central. 

Anos mais tarde, nos anos 60, Elman Service anexou ao modelo stewardiano uma 

formatação tipológica de níveis de desenvolvimento sóciopolítico: bando, tribo, cacicado e 

estado. Bando, corresponderia a um tipo de organização circunscrita aos grupos de 

caçadores-coletores e compreenderia o estágio mais precário de organização social. Tribo, 

propunha aos ameríndios amazônicos uma estrutura social simplista e estagnada sob a 

imposição da floresta tropical. O Cacicado teria por característica principal a centralização 

política e religiosa, a sofisticação da administração pública, estratificação de classes e a 

fortificação da economia, combinando a expansão da produção agrícola e a criação 

extensiva de animais. O Estado, por fim, a quintessência evolucionista, seria politicamente 

centralizado e produtor de excedentes.  

A presença de culturas tribais, em sentido stewardiano, na região amazônica era 

explicada como “uma combinação de processos adaptativos (evolucionismo) com 

influências externas (difusionismo)” (Heckenberger et al, 1998).  Teria havido, segundo  

Steward e sua seguidora Meggers, uma leva migratória de populações sub-andinas que se 

deslocaram através do Andes Centrais e Setentrionais até atingir a zona do circum-Caribe e 

por fim, se estabelecerem na Amazônia. Na ótica dos propositores, em face dos solos 

pobres e ácidos que desvaneciam qualquer possibilidade de expansão agrícola, esses 

grupos migratórios foram fadados à categoria de tribos.  

Foi objetivando comprovar empiricamente tal modelo que Betty Meggers e o 

marido, Clifford Evans, iniciaram, nos fins do anos 1940, na foz do amazonas, várias 
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pesquisas arqueológicas alicerçadas no determinismo ecológico e na difusão cultural. Os 

fragmentos cerâmicos que encontraram em grande profusão nas escavações eram 

rigorosamente analisados e categorizados por modelagem, decoração, antiplástico e 

queima para que se pudesse mapear a distribuição espacial e temporal da tecnologia 

cerâmica - eleita como elemento cultural distintivo graças à sua durabilidade - por toda a 

bacia amazônica. Meggers e Evans, utilizando em sua metolodologia de seriação cerâmica 

o Método Ford, estabeleceram para todo o material arqueológico recolhido unidades 

classificatórias denominadas como tradições e fases
52

. Através da análise da mobilidade 

dessas tradições e fases no tempo e no espaço, buscava-se reconstruir as rotas de dispersão 

dos grupos ceramistas. 

A Amazônia de Meggers foi previamente fatiada para fins analíticos em dois 

ecossistemas: A Terra Firme, alta em relação ao rio e pobre de víveres, compunha 98% 

das terras amazônicas; e a Várzea, os 2% restantes, uma área sujeita a alagações anuais, 

com solos enriquecidos pelos depósitos aluvionais andinos e bastante favoráveis ao cultivo. 

Emilio Morán (1990), já alertava sobre a perda de particularidades regionais, em termos 

ecológicos, que essa generalização promovia, visto que longe de ser uma zona homogênea, 

a Amazônia congrega em um mesmo ambiente uma grande variedade de tipos de solos, 

regimes pluviais e tipos vegetais.
53

 

Igualmente diferenciados culturalmente, os povos que habitavam essas duas 

metades seriam projeções inequívocas dos efeitos ambientais sobre a configuração cultural. 

Meggers argumentava que os povos ocupantes das Terras de Várzea apresentavam em sua 

relação com o ambiente circundante e em conformidade com o período do ano, adaptação a 

                                                 
52 Tradição, de acordo com a definição do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA, 

1976), é “um grupo de elementos ou técnicas que se distribuem com persistência temporal”. Já Fase, 

“qualquer complexo de cerâmica, lítico, padrões de habitação, relacionado no tempo e no espaço, em um ou 

mais sítios”. 

 
53

 Numa contribuição ao debate, William Denevan propôs em“A bluff Model of Riverine Settlement in 

Prehistoric Amazon”, de 1996, o “modelo de barranco”. O autor demonstrou que os assentamentos 

populacionais se localizavam nas áreas adjacentes às elevações das margens do rio que não são atingidas 

pelas inundações, havendo por parte das populações nativas mobilidade e usufruto não só da Várzea, mas 

também da Terra Firme. Após exame acurado dos registros etnohistóricos, Denevan concluiu que os 

adensamentos populacionais retratados nas crônicas se localizavam precisamente nessas áreas, bem como as 

posteriores fundações jesuíticas no século XVII.  
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dois períodos sazonais, sendo um caracterizado pela facilidade na captura de alimentos e 

outro de escassez. A abundância de víveres se dava em concomitância com o período em 

que o rio baixa o seu nível, na estiagem, o que possibilitava a agricultura no solo 

enriquecido pelo limo; por outro lado, no período de cheia, haveria a perda dos cultivos e o 

alagamento das casas. Grande escassez marcaria esse período, segundo Meggers. Já os 

povos de terra firme, embora tivessem uma situação de oferta constante de alimentos 

durante o ano inteiro, não obtinham, em relação aos povos de várzea, uma vantagem que 

possa ser considerada significativa, pois embora haja esta condição de estabilidade na 

Terra Firme, ainda era insuficiente para a manutenção de grupos maiores, restando a estas 

populações o caminho da subsistência através da caça e da coleta. 

Visando estudos de caso, Meggers realizou análises de etnias por meio de idas a 

campo e pesquisa bibliográfica, nas quais selecionou alguns grupos indígenas para fins 

comparativos. Representando a Terra Firme, foram eleitos os Kayapó, os Kamayurá, os 

Sirionó, os Jívaro, e os Waiwai; e da Várzea, os Omágua e os Tapajós.   

Na análise de Meggers, os Omágua e os Tapajós teriam um maior grau de 

desenvolvimento cultural. Usando os relatos dos cronistas, Meggers argumentava que:  

 

Apesar das deficiências, entretanto, as primeiras crônicas atestam com clareza 

que a densidade demográfica e o nível de desenvolvimento cultural eram bem 

maiores na várzea do que na terra firme  ao tempo do primeiro contato dos 

europeus.  

 

Os povos habitantes da área de Várzea possuíam algumas semelhanças com os de 

Terra Firme, a exemplo das casas comunais e manufaturas variadas. Sendo, no entanto, 

bem mais avançados em outros setores, o que se expressa, por exemplo, nos recursos 

bélicos e na organização social, política e religiosa, chegando a se assemelharem, segundo 

ela, às populações andinas (Meggers, 1987, p. 194-5). Não obstante, esse índice de 

complexidade não era significativo o suficiente para uma transição de categorias 

sociopolíticas no esquema norteador de Steward, explicava ela: 

 

Durante bilhões de anos, os organismos se conservaram simples, pequenos e 

sofreram poucas alterações. Da mesma forma, durante milhares de anos, as 

culturas não demonstram nenhum desenvolvimento importante em termos de 

complexidade” (Meggers, 1987, p.24-5). 

 

Cacicados na Amazônia eram ilusórios, pois o regime de cheias e secas anuais 

impossibilitava a ocorrência de um processo de desenvolvimento das forças produtivas 
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destes povos. Partindo do modelo evolucionista de Steward, a autora defendia que as cinco 

etnias elencadas “podem ser dispostas numa ordem de complexidade gradativa”. 

Os registros arqueológicos recuperados na ilha de Marajó, porém, representaram 

uma anomalia diante do modelo explicativo proposto por Steward e Meggers. Indícios de 

uma potencial complexidade, como cerâmicas de alto apelo estético e aterros artificiais 

engenhosamente construídos, foram associados à uma possível migração andina afim de 

não destoarem da hipótese determinista. A população andina recém-chegada a Marajó 

havia sido incapaz de manter sua organização sóciopolítica em um ambiente tão adverso, 

entrando logo em decadência e degeneração social (Meggers, 1987).  

Nos últimos vinte anos, as concepções que outrora vigoraram sobre o passado 

amazônico sofreram grandes abalos. Segundo Souza (2009, p.33), isso ocorreu graças a 

forte repercussão gerada pelas investigações de Anna C. Roosevelt, justamente em Marajó 

e em outras áreas da bacia amazônica
54

.  

Inicialmente considerado um local de parcos recursos para a sobrevivência de 

sociedades sociocultural e políticamente complexas, a Amazônia passou pouco a pouco, 

numa perspectiva inversa, a ser ilustrada como um El Dorado. 

Roosevelt, entretanto, foi precedida por outro nome. O estadunidense Donald 

Lathrap, também inspirado sobretudo por Kroeber e Sauer, debruçou-se sobre os trópicos 

desde a juventude, dedicando especial atenção aos debates a respeito da Pré-História 

amazônica. Após trinta anos de intensas pesquisas, publicou o fermento de suas hipóteses 

em 1970, em “The Upper Amazon”. A proposta de Lathrap era de que o desenvolvimento 

autóctone de populações ceramistas na Amazônia não somente era possível, como também 

natural. Expôs, ainda, um modelo alternativo para a distribuição da cerâmica e das línguas 

de tronco Tupi e Arawak, o qual preconizava que as populações das áreas ribeirinhas da 

Amazônia Central - região que considerada como pólo mais antigo de agricultura e 

sedentarismo do continente - haviam escoado a língua e a tecnologia cerâmica através do 

poderoso e abrangente sistema fluvial. Este modelo foi apelidado de “Cardíaco”, pela 

circulação de cultura bombeada tal qual o sangue por um intricado sistema de vasos e 

artérias fluviais, tendo por coração a Amazônia Central. 

                                                 
54

 De acordo com o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, em “A inconstância da alma selvagem” (2002), 
tanto C. Lévi-Strauss quanto R. Carneiro, já chamavam a atenção para os “falsos arcaísmos” e anacronismos 
evidentes na interpretação de Steward-Meggers sobre as formas sociais amazônicas. O antropólogo também 
evidencia em sua análise as “projeções etnográficas” realizadas por Meggers - e também por Roosevelt -, 
afirmando que tais projeções são “teoricamente problemáticas e etnologicamente improváveis” (Viveiros de 
Castro, 2002, p. 331). A crítica do antropólogo a ambas as autoras a respeito da rotulação sumária das 
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A hipótese de Lathrap foi posteriormente expandida através das teses de 

doutorado de dois de seus orientandos, o brasileiro José Brochado e o porto-riquenho José 

Oliver. Brochado (1984), refinou os componentes de expansão das culturas Guarani e Tupi 

pelo leste e sul do Brasil, ao passo que Oliver deu atenção à expansão Maipure pela 

América Central. Há poucos anos, a questão da expansão Tupi e Guarani foi revisitada por 

um dos alunos de Brochado, Francisco Noelli, que reelaborou engenhosamente o modelo 

de Lathrap, e inclusive, a “Teoria de Pinça”, apresentada por Brochado em sua tese, que 

consistia na metáfora de um grande jacaré, cujo maxilar corresponde ao baixo Amazonas e 

a mandíbula, ao rio Madeira, numa alegoria à expansão de populações Tupi, 

especificamente as falantes do tupinambá, que teriam colonizado a costa brasileira, 

partindo da foz do Amazonas (Fausto, 2005).  

Segundo Noelli, as pesquisas arqueológicas em conjunto com os dados regionais  

e dados linguisticos tornaram possível a localização do centro de dispersão Tupi, que se 

encontraria entre a margem direita do médio e baixo Amazonas a norte, e a bacia do 

madeira e baixo-médio Guaporé a oeste até as proximidades da foz do Araguaia, no 

Tocantins (Zuse, 2014, p.35).  

Fernando Almeida, em sua tese de doutorado, defendida em 2013, apresenta uma 

visão alternativa à de Lathrap e Brochado, utilizando o contexto do leste amazônico como 

referência visto que há nessa área uma divisão ecológica mais clara entre os tupinambá 

amazônicos habitantes dos trechos encachoeirados e os produtores da TPA, situados às 

margens dos grandes rios da Amazônia. Segundo o autor, os grupos da TPA se expandiram 

por vias fluviais e os povos Tupinambá fizeram sua expansão principalmente por terra, na 

periferia meridional da Floresta Tropical, possuindo assim, muitas particularidades com 

diversos grupos do tronco Tupi, habitantes de Terra Firme, localizados atualmente no 

sudoeste amazônico. 

Contrapondo os dados anteriores de Meggers e Evans e de Lathrap e Brochado, 

Almeida, munido de dados atualizados sobre a distribuição cerâmica, marcadores 

geoquímicos de solo e dados etno-históricos, mostra uma diferenciação entre o padrão de 

assentamento de populações relacionadas à TPA (Subtradição Guarita) e os grupos da fase 

Paredão, que teriam construído aldeias circulares na Amazônia Central diferentemente dos 

grupos Guarita, que teriam optado por uma forma linear. O autor também aponta a 

possibilidade de grupos anteriores à Subtradição Guarita terem tido ocupações estáveis e 

                                                                                                                                                    
estruturas sociais amazônicas como “complexas” e “simples” (evolucionismo social) também está presente 



76 

 

 

longas, gerando grandes pacotes de terra preta, ao passo que os sítios propriamente Guarita 

apresentam apenas finos estratos de sedimento antropogênico. O aparecimento de valas e 

paliçadas e a mudança abrupta no registro podem indicar dentre outros fatores, disputas 

pela abundância de recursos gerada pela Terra Preta em alguns casos. Por outro lado, a 

presença de urnas funerárias com características estéticas que compartilham 

particularidades nos sítios associados a TPA, corrobora com a ideia de unidade 

cosmológica destes povos (Almeida, 2013). 

Roosevelt mal havia começado o projeto arqueológico do Marajó e já considerava 

ser o momento propício para contrapor a hipótese do inferno verde nas terras baixas. Havia 

a necessidade de craquelar paradigmas e desconstruir processos. O início da escavação dos 

tesos marajoaras e os primeiros indícios de diferenciação, em conjunto com o fascínio 

provocado pelo simbolismo da cerâmica, foram aliados fortes de refutação. Baseada em 

evidencias empíricas, Roosevelt rejeitou a hipótese de baixa produtividade da região 

apontando para a enorme variabilidade de recursos faunísticos das planícies inundáveis e o 

represamento de recursos lacustres durante o período de seca, além do cultivo de grãos e 

tubérculos que, armazenados, proveriam a população nativa proteínas no período das 

cheias quando do escasseamento de proteína animal. Estava aberta outra possibilidade de 

interpretação, outra leitura de uma realidade dinâmica e complexa do registro parcial e 

fragmentário.  

Foi definitivamente na década de 1990 que Roosevelt consolidou sua dicotomia. 

Propunha, além de trabalhos de campo, a reavaliação dos antigos. Para ela, a região 

amazônica tinha um passado complexo e de longa duração, ao contrário de Meggers, para 

quem este seria uma totalidade simples, derivada e de curta duração (Pedrosa, 2008, p. 87). 

A complexidade social e tecnológica na Amazônia, em face dos dados arqueológicos 

apresentados, é um fato, conforme Roosevelt (1992).  

Ao longo das duas últimas décadas, as análises de padrões de assentamentos pré-

coloniais comprovaram que agrupamentos com alta densidade populacional
55

 perduraram 

por mais de um milênio, promovendo modificações no ambiente que iam desde a 

constituição de pequenas ilhas de recurso (Silva, 2009; Politis, 1996) a canteiros drenados, 

                                                                                                                                                    
nessa obra. 
55

 De acordo com Schaan (1996), o processo de dissolução das sociedades igualitárias e a organização 

centralizada pode estar associado à restrição de determinados recursos e a necessidade de construção de obras 

de vulto visando a sobrevivência do grupo. Nesse ínterim, destacam-se indivíduos que constituiriam clãs e 

que chamariam a si o poder político. 
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zanjas, estruturas de defesa, tesos e geoglifos (Schaan, 1996; 2010; Schaan et al, 2007; 

Heckenberger et al, 1998; Heckenberger, 2003), e que a interpretação do registro 

arqueológico por termos binários é arbitrária e limitadora. 

 

 

3.2 Breve histórico da arqueologia no sudoeste amazônico 

 

Não obstante as primeiras pesquisas arqueólogicas terem sido desenvolvidas na 

Amazônia a partir do século XIX, os estudos arqueológicos modernos na região iniciaram 

no âmbito do PRONAPA (Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas). Criado em 

1965, este programa permitiu pela primeira vez uma visão integrada da arqueologia 

brasileira tendo em vista que todos os dados arqueológicos levantados nas regiões 

designadas aos pesquisadores eram discutidos em conjunto nas reuniões anuais bem como 

as análises interpretativas (Dias, 2014) 
56

. 

Em 1977, como continuidade do PRONAPA na região Amazônica, teve início o 

PRONAPABA (Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia Amazônica) que 

propôs por fim uma cronologia de ocupação da região amazônica (Lima, 2009, p.15). O 

objetivo do programa, segundo Ondemar Dias (apud Schaan, 1996, n.p), era “estabelecer 

os padrões de povoamento, as rotas de difusão das antigas populações pré-históricas e as 

características culturais” na Amazônia. 

Escalados pelos coordenadores do PRONAPA, Betty Meggers e Clifford Evans 

para atuarem na Amazônia, os pesquisadores Eurico T. Miller e Ondemar Dias, com 

experiência respectivamente nas regiões Sul e Sudeste, empreenderam marcha rumo ao 

sudoeste amazônico, trazendo consigo a metodologia do projeto.  

Em Rondônia, no âmbito do Programa Paleoindigena (PROTA MT/RO 1970-74), 

do PRONAPABA e do Programa arqueológico de Rondonia (PAR- SECEL – RO), Eurico 

Milller desenvolveu os primeiros estudos arqueológicos sistemáticos nas bacias dos rios 

Madeira, Guaporé, Ji-Paraná e Jamari estabelecendo as primeiras teorias de ocupação da 

região. Através de seus vários levantamentos realizados, a partir dos anos 70 na bacia do 

Madeira, Miller associou os vestígios encontrados na região a tradições e fases 
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 Ondemar Dias em entrevista concedida a Jandira Neto, em janeiro de 2014, publicada na “Série-história da 
arqueologia” pelo Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB), em maio de 2014. Disponível em:  
www.arqueologia-iab.com.br/publications/download/28.  
 

http://www.arqueologia-iab.com.br/publications/download/28
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arqueológicas referentes a uma ocupação de longa duração que abrangia do Pleistoceno  

Final a todo o Holoceno (Zuse, 2014, p, 64). 

Por sua vez, Ondemar Dias fez pesquisas nas bacias dos rios Iquiri, Abunã, Juruá 

e Purus no estado do Acre, traçando as primeiras cronologias e criando além de várias 

fases as duas principais tradições da região: a Tradição Quinari, na bacia do rio Purus, e a 

Tradição Acuriá, na bacia do rio Juruá (Schaan, 2007) 
57

. Em um levantamento inicial dos 

sítios arqueológicos da região no final dos anos 70, foram descobertas grandes e médias 

estruturas de terra formando valas que podem chegar a 8 metros de largura e 4 metros de 

profundidade, com dimensões de até 50 metros de diâmetro e 300 metros de largura 

(Trindade, 2012, p.48). 

Divulgados  pela primeira vez nos anos 80 pelo paleontólogo Alceu Ranzi, essas 

estruturas ficaram posteriormente conhecidas como geoglifos, sendo investigados a partir 

da década seguinte através de incentivos internacionais. Seu estudo é de vital importância 

para a compreensão das ocupações humanas pretéritas da Amazônia Ocidental, suas 

estratégias de subsistência na terra firme e organização sóciopolítica (Schaan et al, 2010).  

Geoglifos e outras estruturas monumentais, como as zanjas e as lomas, podem ser 

encontradas no sudoeste amazônico em um raio de 600 quilômetros, nos estados do Acre, 

Amazonas, Rondônia e nas regiões do Beni e de Riberalta, na Bolívia, em ambientes 

bastante diversificados, o que teria despertado mais uma vez debates sobre a problemática 

determinista (Trindade, 2010). Todos os sítios com estruturas apresentam vestígios 

cerâmicos. No Acre, estão associados à Tradição Quinari, tendo carvão e cariapé como 

principais antiplásticos e datações entre 2250 e 650 AP; e em Riberalta, à Tradição 

Barrancóide, com datações que variam entre 1940 e 600 AP, segundo estudos de S. 

Saunaluoma (Trindade, 2010, p.50).  

A ocupação da bacia do rio Madeira e seus afluentes remonta 14 mil anos de 

acordo com estudos realizados no abrigo do Sol, localizado no rio Guaporé, próximo à 

fronteira de Rondônia com o  Mato Grosso, local sagrado para os Nhambikwara-Wasússu. 

Em se tratando do Alto Madeira, os primeiros indícios de remontam o final do 
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 As análises cerâmicas no PRONAPABA foram, contudo, bruscamente interrompidas nos anos 90 com a 
morte da pesquisadora Mauricélia Barroso. Denise Schaan (2007) sintetiza todas as cinco fases cerâmicas 
da Tradição Quinari - na ausência de dados sobre a Tradição Acuriá - disponíveis na literatura do 
PRONAPABA e esmiuça o histórico de pesquisas arqueológicas no estado do Acre no artigo “Arqueologia do 
Acre: do Pronapaba às pesquisas sobre os geoglifo, parte 1”. Disponível em: 
http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=arqueologia&id=16 
 

http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=arqueologia&id=16
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Pleistoceno
58

. No município de Porto Velho, foram encontrados percutores, lascas, um 

artefato com lascamento bifacial dentre outras alterações antrópicas caracterizadas por 

Miller como Complexo Cultural Periquitos, do qual possíveis remanescentes ósseos foram 

identificados há alguns anos por garimpeiros e considerados como testemunho das 

ocupações mais antigas do Madeira (Zimpel, 2009; Almeida, 2013; Zuse, 2014).  

Segundo Miller, grupos paleoindígenas teriam sido seguidos pelos grupos pré-

ceramistas oriundos principalmente da bacia do rio Jamari (cuja ocupação remonta 8 mil 

anos) e do Alto Madeira, caracterizados pelo Complexo Girau, e que teriam persistido na 

região até a chegada de grupos ceramistas. Miller descartava a possibilidade de uma 

persistência temporal destes mesmos grupos e a possibilidade destes dominarem a 

tecnologia cerâmica e serem responsáveis pelos vestígios encontrados (Noleto, 2012). 

Nessa hipótese, grupos ceramistas que sucederam os pré-ceramistas teriam trazido 

a cerâmica classificada por Miller como (Subtradição) Jatuarana (2730+/-75 – 2340+/-90 

AP) sendo essa subtradição componente de uma das maiores tradições cerâmicas da 

Amazônia, a Tradição Polícroma. 

Composta por 32 sítios-habitação que marginam o alto e médio Madeira numa 

extensão de 550 km, a Subtradição Jatuarana tem por características a pasta levemente 

arenosa cujos conjuntos de antiplásticos são o cariapé, cariapé e carvão, cariapé e cauxi e 

cauxi, com elaborado tratamento de superfície ora alisado, brunhido, polido e envernizado 

com resina de jatobá. A decoração plástica diversificada, com ou sem engobo, associada ou 

não a apliques zoomórficos e antropomórficos por vezes está associada a uma variada 

decoração crômica e a motivos combinados em linhas retas, faixas e campos curvilíneos, 

geométricos, zoomorfos e antropomorfos (Zimpel, 2009, p.45). 

Os vasilhames apresentam formas variadas de simples circular à curvilínias 

complexas, profundos e rasos, as vezes portando pedestais bicônicos. Nos sítios-cemitério, 

um tanto afastados dos sítios-habitação, puderam ser encontradas urnas funerárias 

antropomorfas  de até 69 centímetros de altura (Zimpel, 2009, p.45). Diferentemente dos 

sítios-habitação, que encontram-se vinculados a pacotes de terra preta que chegam a 210 

centímetros (Almeida, 2013, p.108). 
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 Os primeiros indícios cerâmicos no estado de Rondônia são atribuídos à fase Bacabal (3920+/-85 - 3580+/-
105) no pantanal do Guaporé,  que estaria, de acordo com Zimpel (2009, p. 44), associada à um fenômeno 
culturalmente distinto dos demais sítios investigados. Estas seriam sociedades sambaquieiras, 
especializadas na exploração de recursos lacustres. Eurico Miller não acreditava que a cerâmica da fase 
Bacabal houvesse sido desenvolvida no Guaporé e sim chegado a região através dos llanos de moxos, na 
Bolívia, vinda do litoral colombiano. Os sambaquis habitados pelo/as ceramistas de Bacabal teriam sido 
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As datas relacionadas à Subtradição Jatuarana são as mais recuadas atribuídas à 

Tradição Polícroma da Amazônia, o que tem gerado intenso debate entre o/as 

arqueólogo(a)s. Até então, o ano 1000 A.P obtido na fase Marajoara, na ilha do Marajó 

(PA), vigorava como a mais antiga data relacionada à TPA. Com as datações do Alto 

Madeira, a hipótese de centro de dispersão da Tradição Polícroma da Amazônia desloca-se 

da Amazônia Central para o Alto Madeira que passa a ser alvo de inúmeras pesquisas 

como as desenvolvidas no âmbito do Projeto Alto Madeira (PALMA).  

Para o Alto e Médio Guaporé, Eurico Miller (1983) descreve duas fases: 

Corumbiara e Pimenteiras (1050 AP – contato europeu [1741]). Os sítios a elas associados 

são, segundo o autor, muito similares aos encontrados na região de Llanos de Mojos, 

elipsóides e com presença de Terra Preta. 

No que tange ao médio e baixo curso do rio Jamari, Eurico Miller definiu para a 

região 3 fases pré-cerâmicas e uma tradição cerâmica a partir de 96 sítios dispersos ao 

longo de 340 km desde a margem direita do coletor do Jamari, o rio Madeira, ao seu 

tributário o rio Massangana (Zimpel, 2009, p.47). Segundo Miller (1983), alguns dos sítios 

identificados são acampamentos de caçadores-coletores associados às fases Itapipoca 

(8320 +/- 100 – 6970 +/- 60 AP) e Pacatuba (6090 +/- 130 – 5210 +/- 70 AP).  

Acima dos sítios Pacatuba estão os sítios-habitação da fase Massangana (4780 +/- 

90 – 2640 +/- 60 AP) com material lítico associado à terra preta, incluindo pilões, mão-de-

pilões e moedores com marcas de corantes, pedras corante (hematita) e lascas de quartzo 

com microlascamento que indicariam, de acordo com a autora que parte das proposições de 

Miller, a prática da agricultura no Óptimum Climático. 

Com duração de aproximadamente dois mil anos e sítios-habitação fixados em 

barrancos altos na terra firme, adjacentes ao rio Jamari e ao rio Massangana, a fase 

Massangana apresenta a datação mais antiga para terras pretas arqueológicas na Amazônia 

(Zimpel, 2009, p.38): 4780 AP, o que denotaria a antiguidade de práticas agrícolas e o 

início do sedentarismo na região.  

Sobre essas ocupações ocorre a Tradição Jamari, subdividida em quatro fases: 

Urucuri (a mais antiga 2500+/-90 – 2230 +/- 50), Jamari, Cupui e Matapi (a mais recente 

420 – 230 +/- 80), cujos traços diagnósticos são cariapé e areia como tempero e rara 

decoração de engobo e banho vermelho em suas tigelas, assadores e vasos hemisféricos e 

globulares sendo os acabamentos plásticos incisos, ponteados, roletados e por vezes 

                                                                                                                                                    
construídos pelos povos pré-ceramistas da Tradição Sinimbu, cuja única datação relacionada é 6315+/-105 
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excisos, incisos e apliques mais frequentes na porção antiga da sequencia (Zuse, 2014, p. 

69). 

Zimpel (2009, p.61), descreve a diversidade arqueológica encontrada no contexto 

de projetos de arqueologia de licenciamento ambiental na bacia do rio Ji-Paraná, a partir 

dos anos 2000. Para os sítios encontrados na área foram estabelecidas 14 fases cerâmicas 

(em parte relacionadas à Subtradição Jatuarana, da TPA e a fase Guarita, da Tradição 

Polícroma Amazônica. As sete fases dessa Tradição no Ji-Paraná, caracterizadas pelo 

roletado, inciso, corrugado e ungulado, são estabelecidas e discutidas por Miller em 1987. 

Outras seis fases foram definidas para a região e apontadas pelo mesmo pesquisador, de 

acordo com Zimpel, como não-tupis.  

A grande concentração de falantes de línguas do tronco Tupi aglomeradas muito 

próximas umas as outras no atual estado de Rondônia indicariam, segundo alguns modelos 

linguísticos, uma profundidade temporal que possivelmente fariam da região um centro de 

origem desse tronco linguistico (Rodrigues, 1964; Cruz, 2009). Tais dados inspiraram 

vários modelos arqueológicos, que associaram língua a cultura material, consideraram o 

sudoeste amazônico também como centro de dispersão da cerâmica Tupiguarani. 

Cabe citar que estudos paleobiolinguísticos e de genética molecular apontam 

como centro de domesticação da mandioca (manihot esculenta) o sudoeste amazônico 

(Rondônia, noroeste do Mato Grosso, Acre oriental e adjacências bolivianas), uma área 

tradicionalmente associada ao berço Tupi. A reconstrução do termo “mandioca” pela 

paleobiolinguistica com o intuito de alcançar sua profundidade temporal apontou que no 

Proto-Tupi esse termo é um pouco recente (3585 AP) em relação as datações de outros 

grupos, especialmente os Aruak (4461-4085 AP). No entanto, os autores do estudo 

ponderam que não haveria indicações diretas a partir destas análises de que falantes de 

determinadas proto-línguas sul-americanas sejam responsáveis pela domesticação da 

mandioca (Brown et al, 2013)
59

. 

Em sua tese, Fernando Almeida (2013), apresenta uma segunda alternativa para a 

compreensão dos grupos ceramistas no Alto Madeira (em contraponto, ou não, à hipótese 

multi-estilística). Conforme aponta o autor, diante dos dados da presença de grupos 

Arawak tanto na região do Guaporé, no Alto Madeira, quanto em território boliviano, e da 

                                                                                                                                                    
AP. 
59

   As mais antiga evidências arqueobotânicas do cultivo da mandioca são datadas em 8000 AP, na costa 
pacífica do Peru e em 5000 AP, na Amazônia Colombiana. Outro centro de dispersão de diversidade da 
mandioca é a Mesoamérica, com 17 espécies (o Brasil, 80) com datações de 7000 AP para o Panamá e 6500 
AP para o México (Brown et al, 2013, p. 2). 
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variedade estilística da TPA na área da pesquisa, assim como na cerâmica Shipibo-Conibo 

(fase Cumancaya, do Alto Amazonas), tal variabilidade exemplificaria, talvez, contatos de 

grupos ‘autóctones’com os ‘migrantes’ Arawak, possuidores de uma sofisticada industria 

cerâmica, que teriam estabelecido redes de troca em áreas vitais como os trechos 

encaichoeirados. 

De acordo com Almeida (2013), o sítio Teotônio, localizado junto à cachoeira 

homônima, é tão estrategicamente posicionado em uma região com vastos recursos 

lacustres que o autor apresenta o argumento de que talvez os grupos que ali habitaram não 

praticavam a agricultura, vivendo tão somente de recursos aquáticos.  

No ano seguinte, Silvana Zuse (2014) discute em sua tese a variabilidade 

artefatual de quatorze sítios arqueológicos através de acurada análise da cerâmica e dos 

contextos destes sítios que estão inseridos no intremeio das cachoeiras de Santo Antônio e 

Caldeirão do Inferno, na foz do rio Jaciparaná. Sua análise possibilitou a diferenciação de 

cinco conjuntos tecnológicos que representariam, segundo a autora, diferentes identidades 

sociais e culturais. 

Nas cercanias dos trechos encaichoeirados se concentraria em camadas 

arqueológicas “mais espessas e escuras” as ocupações de matriz Arawak mais antigas 

(3000-1500 AP) até então encontradas, representadas pela presença de cerâmica antiga 

Açutuba/Pocó/Saladóide em sítios como Boa Vista, Foz do Jatuarana, Santa Paula, Vista 

Alegre, Garbin, Veneza e Ilha do Santo Antônio (Zuse, 2014).  

A partir de 1500 AP, as camadas arqueológicas aparecem bem mais densas, 

representando um significativo aumento demográfico, e estariam associadas à grupos 

produtores da cerâmica Barrancóide, que predominaria nos sítios Ilha do Santo Antônio, 

Brejo e Santa Paula. Zuse entende que tanto nos períodos antigos quanto nos mais recentes 

– e principalmente nestes- os grupos outrora habitantes dos referidos sítios situados nas 

adjacências das cachoeiras estabeleceram relações de troca, o que foi inferido a partir da 

observação da diversidade estilística da cerâmica nos níveis superficiais. As cachoeiras do 

Alto Madeira foram, portanto, possíveis grandes palcos de interação cultural e pólos de 

redes de circulação de artefatos, saberes e pessoas. 

Em “L’archeólogie du bassin de l’Amazone”, de 1930, o pesquisador sueco-

finlandês Erland Nordenskiöld levantou a hipótese de que no sul da Amazônia, 

principalmente na Bolívia, os vestígios arqueológicos  seriam de origem Aruak ou produto 
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de civilizações que tiveram influência de grupos Aruak (Nordenskiöld, 1930, p.3). O autor 

assevera nesta mesma publicação que:  

 

Au point de vue scientifique actuel, tout semble prouver que les arouwak 

ont été les principaux civilisateurs, non seulement aux Antilles, mais aussi 

en Amazonie, du moins dans les endroits où des vestiges ont été mis au 

jour par les archéologues  (Nordenskiöld, 1931, p.4).
60

 

 

Não só Nordenskiöld, mas Métraux (1942) entre outros autores, consideraram os 

mounds, canais e peças arqueológicas encontradas em Mojos, produções de povos Aruak. 

Wendell Bennett propôs, inclusive,  que as culturas Hernmarck e Velaverde Superior, 

significavam uma intrusão Aruak proveniente do Brasil (Portugal Ortiz, 1978, p.35).  

Nordenskiöld, em sua primeira viagem à Bolívia, com a Expedição Hernmarck 

(1908-1909), enviou ao Museu Nacional de Culturas do Mundo de Gotemburgo, na Suécia, 

algumas coleções cerâmicas provenientes dos rios Méquens e Machupo, afluentes do 

Guaporé, na região de Llanos de Mojos
61

. Compostas por fragmentos cerâmicos 

diagnósticos como rodas de fuso, figuras zoomorfas e antropomorfas, bordas e asas 

fragmentadas, fragmentos de bases com impressão de cestaria, apêndices e vasilhas 

antropomorfas, essas quatro coleções arqueológicas que compõem o acervo 

latinoamericano do museu foram analisadas pela arqueóloga boliviana Carla Jaimes 

Betancourt (2012).  

Dentre os sítios visitados por Nordenskiöld nesse momento (Aliansa, Montevideo, 

Las Petas e Matehua), dos quais foram coletados o material de superfície diagnóstico que 

compõe as coleções, o único posteriormente escavado foi o sítio Aliansa, na margem 

direita do Mamoré, estudado por Eurico Miller no âmbito do PRONAPA. O sítio Aliansa, 

formado por Terra Preta, faz parte da fase Corumbiara. 

As marcadas diferenças morfológicas e decorativas percebidas por Jaimes 

Betancourt em sua análise da cerâmica das coleções oriundas dos sítios Aliansa, Matehua e 

Montevideo, podem ser interpretadas, segundo a pesquisadora, como diferenças cronológicas, 

funcionais ou culturais (Jaimes Betancourt, 2012, p. 25). 

                                                 
60

 “Do ponto de vista científico atual, tudo parece provar que os aruaque foram os principais civilisadores, não 
somente nas Antilhas, mas também na Amazônia, pelo menos nos lugares onde os vestígios foram revelados 
pelos arqueólogos” tradução própria. 
 
61

 Após a passagem de Nordenskiöld pela região de Mojos, somente décadas mais tarde algumas pesquisas 
acadêmicas começam a ser empreendidas, em especial sob o viés da “arqueologia da paisagem” com foco 
nos campos elevados, diques, canais e demais “obras artificiais de terra” (artificial earthworks), sendo 
inicialmente capitaneadas ali pelo geógrafo norteamericano William Denevan e precedidas por C. Erickson e 
J. Walker (Prüemers, 2013, p.378). 
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A mesma autora, integrante do Projeto Boliviano-Alemão em Llanos de Mojos
62

, 

escreve no ano seguinte sobre a diversidade cultural em Llanos, mais especificamente 

sobre  as lomas Alta de Casarabe, Mendoza e Salvatierra
63

, montículos de origem antrópica 

erigidos sobre um terraço artificial elevado 1,5 mt da planície circundante e datados entre 

500 e 1400 D.C. Uma particularidade sobre esses sítios altamente complexos é um desvio 

de 30º para o oeste em relação aos pontos cardeais ,possível de ser observado nas plantas 

do Projeto, que muito provavelmente estão relacionadas à cosmovisão dos povos pré-

hispânicos (Prüemers, 2013, p.381-83). Ademais, os estudos que se seguiram apontaram 

que a Loma Salvatierra, com seus 120 enterramentos, seria na verdade o grande centro de 

um sítio muito maior delimitado por um aterro poligonal (Prümers e Jaimes Betancourt, 

2014, p.23). 

Em sua tese sobre a variabilidade cerâmica em Loma Salvatierra, Jaimes 

Betancourt (2010), demonstra a existência de uma tradição cerâmica, apontando diferenças 

estilísticas que refletiriam não somente câmbios cronológicos da história do 

desenvolvimento da tecnologia cerâmica na zona de Casarabe, em Llanos, mas também 

diferenças de “uso”.  

Nos vários enterramentos encontrados, algumas das vasilhas de até 1 metro de 

altura associadas ao preparo da chicha de milho ou yuca, estão também associadas ao 

enterro de adultos e crianças, nas fases 2, 3 e 4. Nas fases 4 e 5, a autora registra a 

existência de enterros de crianças, principalmente do gênero feminino, em vasilhas. 

De acordo com Jaimes Betancourt (2013, p.28) é possível afirmar com certeza uma 

ocupação contínua e prolongada na região central de Mojos. A análise cerâmica 

demonstrou uma contínua tradição cerâmica, a qual pode, a partir dos câmbios estilísticos, 

ser dividida em cinco fases cerâmicas, ao passo que escavações realizadas em sítios 

habitação na mesma região sugerem uma ocupação única. Saunaluoma (Jaimes Betancourt, 

2013, p.29), ao associar a ocupações esporádicas as finas camadas culturais relacionadas às 

zanjas do norte de Llanos, na confluência do rio Beni e Madre de Dios, propõe, baseado 

em 18 datações, dois períodos de ocupação: de 100 a 400 DC e de 1200 DC a época do 

                                                                                                                                                    
 
62

 “Llanos (planícies) de Mojos é uma savana tropical na Amazônia boliviana, moldada por ciclos de seca e 
inundações e pelo labor de gerações de agricultores.” John H. Walker, tradução própria.  
 
63

 Esses montículos foram escavados pela primeira vez pelos argentinos Bernardo Dogherty e Horacio 
Calandra, do Museo de la Plata, a partir dos anos 70, com subsídios do Smithsonian Institution, de 
Washington. Contrariamente ao defendido pelo Projeto Boliviano-Alemão e a hipótese primeva de 
Nordenskiöld, os autores consideravam que os montículos eram formados em grande parte por processos 
naturais (Prümers, 2013, p. 380).  
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contato europeu. Os complexos cerâmicos destes períodos foram vistos por Sanauloma 

como bastante similares às grandes tradições amazônicas Inciso Ponteada e Polícroma, 

devido aos antiplásticos e ao emprego de decorações incisas e unguladas. Jaimes 

Betancourt (2013), por sua vez, discorda, em grande parte, dessas similitudes, tanto em 

termos tecnológicos quanto morfológicos, para associá-los a uma unica tradição cerâmica 

com “diferentes subestilos cronológicos”, argumentando também que se faz necessário 

estudos mais abrangentes na região a fim de se obter um maior respaldo para tanto. 

No artigo intitulado “Sistemas Agricolas Prehispánicos en Llanos de Mojos”, publicado na 

revista América Indígena, em 1980, Clark Erickson coloca que as áreas de maior 

concentração de vestígios arqueológicos são: a zona ao redor da cidade de Trinidad e do 

rio Mamoré, na borda oriental dos Llanos de Mojos, e a zona próxima de El Perú e de La 

Esperanza, na parte norte de Llanos. Décadas mais tarde, o projeto agro-arqueológico do 

Beni, dirigido por Erickson na região de Baures, registrou e mapeou 35 zanjas e estruturas 

de terra associadas. Tais sítios foram interpretados ao longo do tempo como armadilhas de 

animais, fronteiras territoriais, comunidades e campos de cultivo, cemitérios, espaços 

cerimoniais e públicos, além de estruturas para manejo da água (Erickson, 2007). Porém 

nenhuma das explicações dá conta da grande variabilidade da estruturas, apesar de a 

hipótese mais popular, adotada, inclusive, para a maior parte dos sítios abordados pelo 

projeto agro-arqueológico do Beni, ser a de estruturas construídas para fins defensivos, a 

qual tem respaldo em crônicas e relatos de jesuítas. 

A partir das investigações levadas a cabo em Baures, se presume que a maioria das fossas 

circulares tinham assentamentos circulares que se dispunham ao redor de uma praça 

central, tendo sido construídas em um período de adensamento demográfico, em uma 

paisagem pontilhada de hortas e bosques antropogênicos. Provavelmente ocuparam um 

papel importante na demarcação de espaços e na simbolização das identidades das 

povoações (Erickson, 2007). 
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CAPÍTULO 5 – HUMANOS DE BARRO NO SUDOESTE DA AMAZÔNIA 

 

 

 “Esse corpo de lama que tu vê é apenas a imagem que sou; esse corpo de lama que tu vê é apenas a imagem 

que é tu” (Chico Science) 

 

Em artigo publicado em 2012, Maria e José Garcia notificam a presença de várias 

estatuetas antropomorfas em sítios, no alto rio Ji-Paraná, no estado de Rondônia. As 

estatuetas teriam sido avistadas em uma fazenda localizada em Izidrolândia, no município 

de Alta Floresta, uma região onde também há geoglifos e sítios de terra preta, segundo 

informes do segundo autor em comunicação pessoal. No mesmo município, o arqueólogo 

Danilo Curado encontrou uma estatueta com indígenas Wajuru, que disseram tê-la 

encontrado na localidade de Porto Rolim de Moura. No rio Colorado, afluente do rio 

Guaporé, agricultores localizaram uma estatueta feminina de aproximadamente 13 

centímetros, atualmente parte da exposição permanente do Museu Regional de 

Arqueologia de Rondônia (MRARO), em Presidente Médice. A figura apresenta nariz em 

alto relevo, olhos fechados e boca aberta e braços fundidos ao corpo, na altura das ancas. 

Uma das pernas está ausente. Além da boca, orelhas e narinas, outros três orifícios são 

evidenciados: os mamilos, o umbigo e a vagina, representada por uma fissura bem 

marcada.  

 

 

Figura 5: Estatueta presente no acervo do MRARO, em Presidente Médice. Foto: Maria   

Coimbra e José Garcia. Desenho: Odair Vassoler. 
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Em sítios da Fase Corumbiara, Miller assinala a existência de “poucos bonecos 

simples ou inciso ponteados”, que portavam informações sobre adornos corporais, como o 

uso de “ligas” (Miller, 1983, p.193 e 194).  

No mesmo trabalho, o autor notifica a existência de oito fragmentos de cabeça, 

tronco e membro inferiores de figuras antropomorfas junto ao acervo por ele coletado na 

região do alto e médio curso do rio Guaporé. Segundo este mesmo autor, em comunicação 

pessoal, a presença de antropomorfos é muito recorrente no vale do rio Guaporé fato 

confirmado por outro(a)s pesquisadore(a)s. A região Centro-Leste do estado de Rondônia é 

a área de maior concentração de antropomorfos, bem como a região boliviana do Beni. 

 

 

Figura 6: Fragmentos de estatuetas antropomorfas da fase Corumbiara. Fonte: dissertação de Eurico Miller 

(1983);  Estatueta antropomorfa encontrada no sítio Laranjeiras. Fonte: tese de Fernando O. Almeida (2013). 

 

Almeida (2013, p.338) registra nos sítios Laranjeiras e Itapirema (Fase Corumbiara) 

a presença de estatuetas. Tais sítios seriam também associados a geoglifos e a densos 

pacotes de terra preta. O mesmo autor apresenta uma possibilidade interpretativa a partir 

dos dados etnográficos de Reichel-Dolmatoff, no alto rio Negro, sobre o uso xamânico de 

estatuetas (de madeira)
64

 como entidades protetoras de bebidas durante o processo de 

fermentação, uma vez que “uma composição politética de elementos ligados ao consumo 

dos fermentados” poderia ter sido fator diferenciador entre os Tupi do sudoeste amazônico 

                                                 
64

 Ainda sobre estatuetas em madeira, Nordenskiöld (1930, p.10) relata, a partir das crônicas espanholas, a 
perícia dos Karipuna e Zurino, no rio Purus, com as esculturas em madeira, definidas em sua obra como 
“idoles en bois” (ídolos em madeira). As esculturas, fabricadas para uso próprio e trocas, seriam tão perfeitas 
que os espanhóis, segundo o Padre Acuña, teriam tomado aulas com os indígenas. Muitas outras “tribos” 
teriam o costume de fabricar estatuetas em madeira no alto Amazonas, segundo o cronista Heriarte 
(Nordenskiöld, 1930, p.13). 
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e os grupos não-tupi. Retomando a discussão já apresentada em tópicos anteriores, 

Almeida aponta em sua tese a estatueta encontrada no sítio Laranjeiras como um exemplo 

claro de elemento não-tupi. 

No alto Madeira, em meio a profusão material do sítio Paraíso – localizado nas 

proximidades da cachoeira Morrinhos com ausência de terra preta – destaca-se uma 

estatueta antropomorfa fragmentada em quatro partes (que remontam-se em duas). A peça, 

encontrada próxima a um buraco de tatu, é achatada, de pouca espessura e com 

representação apenas frontal apresentando olhos, nariz, boca proeminente e um orifício em 

um dos fragmentos que corresponderiam a altura da cabeça (Zuse, 2014, p.162). 

Em escavações realizadas pela Scientia Consultoria na linha de transmissão Porto 

Velho-Araraquara, na altura do município de Presidente Médice (sítio Jamaicano), foi 

encontrado também um modelado antropomorfo representando uma cabeça com pescoço, 

olhos, nariz e boca bem evidenciados.  

 

 

Figura 7:  Fragmentos de estatueta encontrados no sítio 

Paraíso. Foto: Acervo Scientia. Fonte: Zuse, 2014.  

 

Nordenskiöld, em expedição posterior a Llanos de Mojos entre os anos  de 1913 e 

1914, coletou algumas estatuetas antropomorfas que foram enviadas a Suécia para 

comporem acervos museais. 

Afim de observá-las, foi feita uma busca na base de dados online conjunta dos 

Museus das Culturas do Mundo, de Estocolmo e Gotemburgo
65

, utilizando-se as palavras-

chave “Bolivia, Beni, Figur, Lerfigur, Figurkärl, Sculpture” (Bolívia, Beni, figura de barro, 

fragmento de figura, escultura), sendo triados, na sequência, elementos não provenientes 

do Departamento do Beni, cuja área compõe o recorte geográfico deste trabalho. Foram 
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encontradas nessa pesquisa cinco figuras antropomorfas doadas por Nordenskiöld nos dois 

anos da expedição.  

Com a descrição de “fragmento de figura humana de barro” (fragmentarisk 

människofigur av lergods), essa peça de 6 centímetros que assemelha-se a uma cabeça com 

nariz proeminente, foi encontrada por Nordenskiöld no sítio Montevideo, localizado no rio 

Machupo, afluente do rio Guaporé, ao norte do município de Trinidad: 

 

 

Figura 8: Fragmento de figura humana. 

Foto: Ferenc Schwetz. Acervo do 

Museu das Culturas do Mundo. 

 

Localizada em La Loma, no rio Mamoré, também nas proximidades de Trinidad, 

a peça abaixo descrita como “figura humana de barro” (människofigur av lergods) tem 10 

centímetros: 

 

 

Figura 9: Fragmento de figura 

humana de barro. Foto: Ferenc 

Schwetz. Acervo do Museu das 

Culturas do Mundo. 
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 http://www.varldskulturmuseerna.se/ 
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Também localizada em La Loma e sob a descrição de “figura humana de barro” 

(människofigur av lergods), esta figura de 13 centímetros sem cabeça ou membros 

superiores, apresenta além de vagina evidenciada, incisões em zigue-zague nos membros 

inferiores numa referência a padrões de pintura corporal. 

 

 

Figura 10: Fragmento de figura 

humana de barro. Foto: Ferenc 

Schwetz. Acervo do Museu das 

Culturas do Mundo. 

 

Localizada por Nordenskiöld no sítio Montevideo, no rio Machupo, afluente do 

Guaporé, esta figura antropomorfa fragmentada apresenta olhos, nariz e boca e cabeça 

triangulóide, que é tocada pelos braços erguidos. Não há referência ao tamanho e nem 

outras imagens na base de dados que detalhem a fragmentação na parte inferior da peça 

para certificação de que se trata ou não de uma estatueta fragmentada ou um aplique 

antropomorfo. 

 

Figura11:  Fragmento de figura 

antropomorfa. Foto: Ferenc Schwetz. 

Acervo do Museu das Culturas do 

Mundo. 
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Proveniente de Torno Largo, no rio Mamoré, esta estatueta arredondada 

(gravidez?), de sexo feminino (seios e órgãos sexuais marcados), com cabeça cônica, 

incisos por todo o corpo e cinco orifícios denotando o provável uso, foi dada de presente a 

expedição de Nordenskiöld por um estanciero. 

 

 

Figura 12: Estatueta antropomorfa. Foto: 

Ferenc Schwetz. Acervo do Museu das 

Culturas do Mundo. 

 

Uma sexta estatueta foi enviada ao museu por Nordenskiöld, constando também 

no registro da expedição. A peça adquirida com os índios Cavina, no Departamento do 

Beni, foi modelada em látex e representa uma figura masculina de 16 centímetros.  

Importante citar igualmente a grande quantidade de “bonecas” (docka) 

provenientes dos Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz e de Boquerón, no Paraguai, 

região do rio Pilcomayo, fronteira com a Bolivía, que também estão presentes nos acervos 

dos museus de Gotemburgo e Estolcomo. 

Todas as estatuetas do Beni enviadas pela expedição de 1913-14 encontradas na 

base de dados dos museus das culturas do mundo e aqui apresentadas encontram-se 

registradas no Ars Americana, publicado por Nordenskiöld em 1930.  

Em publicação de 1978, Max Portugal Ortiz analisa algumas estatuetas do alto 

Beni presentes em museus bolivianos, muitas das quais pertencentes a coleção doada pelo 

professor Juan Rodríguez ao Museu Nacional Arqueológico de La Paz em 1968, como esta 

peça, proveniente mais especificamente do Departamento de Caranavi: 
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Figura 13: Estatueta proveniente de 

Caranavi, Alto Beni. Fonte: Portugal 

Ortiz (1978) 

 

Portugal Ortiz (1978, p.69) compara, com ressalvas
66

, a figura beninana supra-

representada com as da série valencióide, associada aos Aruak da Venezuela, devido ao 

compartilhamento de atributos estéticos particulares como 1-) a cabeça aplanada com 

traços em alto relevo, onde destacam-se orelhas e olhos estilo grãos-de-café; 3-) “a 

invariável concepção dos seios, umbigo e vagina”; 4-) representação de figura feminina 

nua; 5-) membros inferiores geralmente grossos e curtos. 

A ausência das sobrancelhas e de ancas avantajadas seriam os diferenciais 

apontados pelo autor entre a estatueta do Alto Beni e as oriundas do lago Valencia.  

Outra estatueta, ápoda e assexuada, é apresentada pelo autor (Portugal Ortiz, 

1978, p.102), como “expresión septentrional más extrema de las estatuillas de céramica 

estilo lago Valencia de Venezuela.”  

Estatuetas-vasos fartamente decoradas com incisos representando mulheres 

acocoradas, foram encontradas em Inicua, região de La Paz, associadas a vestígios 

humanos. O preenchimento completo dos corpos diminutos das figuras com incisões 

representativas da pintura corporal, foram percebidas por Portugal Ortíz (1978, p.77) como 

uma espécie de  “horror al vacío” por parte dos produtores das estatuetas do Alto Beni. Tal 

costume da produção de figuras antropomorfas estaria, segundo o autor, relacionada 

diretamente a representação de deidades antigas (Portugal Ortíz, 1978, p.126).  

                                                 
66

 O autor discorre brevemente sobre a difusão de estatuetas nas Américas e coloca que a vigência da 
relação é “desde el punto de vista artístico”, reconhecendo que qualquer analogia seria forçar “cualquier 
criterio serio de la ciencia arqueológica” (Portugal Ortiz, 1978:67). 
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Ao sul de Caimanes, no Departamento do Beni, a italiana Gabriela Pia (1983, 

p.66) apresenta uma grande quantidade de antropomorfos provenientes da Loma del Amor, 

uma pequena elevação conectada a outras lomas contíguas por taludes. De acordo com Pia, 

devido a essa concentração peculiar de representações de figuras humanas, simples e 

arredondadas nesta loma, é provável que ali tenha havido um centro cerimonial. A autora 

chama a atenção para o fato das estatuetas encontradas não apresentarem qualquer traço de 

distinção sexual, mas aparentarem concentrar atenção na altura da barriga devido ao 

umbigo bastante evidenciado em torno do qual juntam-se os braços; seguramente um 

símbolo de fertilidade, segundo ela (Pia, 1983, p.101).  

Outras figuras assexuadas, com nariz “em forma de bico de pássaro” e colares, 

bem como figuras femininas faliformes, podem também ser encontradas no conjunto de 

antropomorfos provenientes da Loma del Amor. 

Segundo Pia (1983, p. 102 - et seq),  provavelmente os bonecos maiores eram 

providos de orifícios para que varetas lhes fossem atravessadas. Os menores seriam 

utilizados pendurados. 

 

Figura 14: Ilustração de figura 

antropomorfa encontrada na Loma 

del Amor. Fonte: Pia, 1983. 

  

Jaimes (2010), relata a presença de estatuetas sentadas no conjunto da cerâmica 

Velaverde inferior, proveniente do Mound Velaverde escavado por Nordenskiöld. Clark 

Erickson et al (2008), por sua vez, notificam a presença de fragmentos de estatueta 

antropomorfa na zanja Chipeno, em Baures. 

De acordo com Erickson et al (2008, p.89), um dos principais argumentos para se 

considerar as zanjas como sítios cerimoniais  é a presença de estatuetas antropomorfas. 

Uma delas, fabricada com pasta negra e representada de pé, estava associada a vasilhas 
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cerâmicas de decoração incisa com formas relacionadas a peças usadas para conter 

líquidos, talvez bebidas festivas para rituais. Grandes vasilhas cerâmicas provavelmente 

usadas no preparo de chicha e comida para um numeroso grupo de pessoas foram 

encontradas dividindo espaço com as figuras, o que, segundo Erickson et al, reforça ainda 

mais a hipótese das zanjas haverem sido, também, palco de grandes festas rituais. 

 

 

5.1 – As figuras antropomorfas do Museu Estadual de Rondônia (MERO) 

 

Inicialmente denominado Museu Territorial de Rondônia, o MERO foi fundado 

pelo Decreto nº 427 de 12 de novembro de 1964, pelo então governador Ten. Cel. José 

Manoel Lutz da Cunha e Menezes. Segundo aponta Pessoa da Silva (2012) citando Lúcio 

Menezes Ferreira, no intento de legitimar o poderio governista no contexto do recente 

golpe militar, o governador cria o museu e busca comprar coleções artefatuais do médico e 

etnólogo Ary Tupinambá Penna Pinheiro que responde categoricamente à investida do 

político militar: "o patrimônio indígena não pertence a ninguém, e sim à nação". 

Membro da Expedição Victor Dequech (1941-1943), que percorreu o estado de 

Rondônia no encalço das lendárias minas de Urucumacuã, Ary Pinheiro possuia sob sua 

tutela vastas coleções arqueológicas, etnográficas e de espécimes zoológicas 

contabilizando aproximadamente duas mil peças coletadas por Pinheiro e posteriormente 

por outros  pesquisadores sobretudo em sítios arqueológicos e entre grupos indígenas na 

região do rio Guaporé e afluentes, que foram doadas ao MERO (Pessoa da Silva, 2012).  

Importante citar a presença neste acervo do Dr. Ary Pinheiro, de uma estatueta 

antropomorfa conhecida como “chefe barriga d’água”, encontrada por este pesquisador 

dentro de uma urna funerária em Pedras Negras, comunidade às marges do rio Guaporé no 

atual município de São Francisco do Guaporé. A figura ovalada e de ventre protumberante, 

foi interpretada pelo médico e etnólogo como um possível chefe tribal, vítima de 

verminose, cirrose atrófica de Laennec, cirrose hipertrófica de Hannot ou polisteatose 

visceral (Pinheiro apud Pessoa, 2012), tendo sido apresentada em um congresso em Belém, 

nos anos 80. Interessante observar na foto divulgada no jornal O Estadão, de maio de 1982, 

além dos traços marcantes da peça, é a posição dos braços junto ao umbigo, uma posição 

recorrente nas estatuetas do Beni, segundo Pia (1983). 
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De acordo com a historiadora Yêda Borzacov (ex-diretora do MERO e filha do 

Dr. Pinheiro) em comunicação pessoal, a estatueta teria sido gravemente danificada na casa 

da viúva do médico, tendo sido posteriormente descartada. 

 

 

 

Figura 15: “Chefe barriga d’água” com o Dr. Ary 

Pinheiro ao fundo. Jornal O Estadão, maio de 

1982. Fonte: Pessoa, 2012. 

 

 

Atualmente, o MERO conta com 1.555 peças arqueológicas, paleontológicas, 

etnográficas, históricas e geológicas. O acervo arqueológico é composto por 948 peças, 

sendo destas 859 peças cerâmicas que compreendem vasilhas inteiras, semi-inteiras e 

fragmentos (SCIENTIA, 2012).
67

  

À exceção do acervo geológico, todas as peças dos acervos supracitados passaram 

por curadoria entre os anos de 2010 e 2012, através de uma parceria entre o governo 

estadual e a Scientia Consultoria Científica. 

Dentre o conjunto de peças cerâmicas do museu, destacam-se seis antropomorfos 

dos quais um, por questões metodológicas, não foi incluído nesta análise por não se tratar 

de uma estatueta propriamente, mas sim de um recipiente antropomorfo com pedestal 
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(MERO.Arq.026). Cabe nota, entretanto, o acabamento refinado dessa peça em cujo rosto 

se destaca o nariz proeminente, com orifícios nasais representados e olhos grãos-de-café. A 

boca, aberta, está ornada acima e abaixo por orifícios que remetem a adornos labiais. Um 

cordão de argila envolve a peça na altura do pescoço, como braços estilizados (?) que se 

abrem na altura da barriga onde há uma depressão. Não há orgãos sexuais representados. 

No entanto, é notável a presença de um furo de tamanho mediano na parte posterior sendo 

este, talvez, uma alusão ao orifício anal. 

Outro antropomorfo também não foi incluído na análise por se tratar de uma peça 

ainda indefinida (apêndice de vasilha? Cachimbo?), o qual provavelmente não tinha na 

representação da figura humana sua função primeira. Sob o registro MERO.Arq.029, a 

peça consiste na representação de uma cabeça disforme com olhos fechados e um orifício 

de 12 milímetros, feito provavelmente com o dedo indicador, que atravessa a cabeça, 

varando a nuca.  

As outras quatro peças do acervo, classificadas como estatueta, fragmento de 

estatueta (menos de 50% do corpo) e estatueta fragmentada (acima de 50% do corpo), 

foram analisadas por meio de uma ficha de análise cujas categorias serão explicadas a 

seguir. 

 

 

 

5.2 - Metodologia de Análise 

 

Como citado no capítulo anterior, para definição de estatueta, este trabalho utiliza 

o conceito de Carlos Escalona Villalonga (2009, p.192), para quem elas consistem em 

“miniaturas imitativas plásticas tridimensionais do corpo humano, real ou ideal, a qual se 

agregam conteúdos de maneira intencional para comunicar a outros, aspectos reais e 

simbólicos da cultura na qual se produziu a peça”. 

É importante colocar que os recipentes, apêndices de vasilhas e cachimbos 

ficaram de fora da nossa classificação, visto que o aspecto visual destas peças enquanto 

corpo não assumem a função primordial de representação escultórica de figuras humanas, 

identificáveis por suas estruturas: cabeça, tronco e membros. 

                                                                                                                                                    
67

 Os números aqui citados correspondem ao total de peças e fragmentos existentes no acervo sem 
remontagem das peças. Feitas as remontagens, a totalidade das peças presentes no acervo passa a 1507. 
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A descrição geral na ficha de análise (ver anexo) incorpora, além da procedência 

do material, a identificação deste por tipo, parte e integridade física, além de 

especificidades como técnica de composição do corpo, técnica de fabricação da cabeça e 

membros, acabamento de superfície, coloração, adorno (se houver), fratura (se houver), 

antiplástico, oxidação (tipo de queima), altura, largura, espessura, peso, forma da base (em 

peças inteiras) e estabilidade. Na análise de iconografia humana, consta a classificação da 

representação das estruturas corporais (cabeça, tronco, membros) e suas partes (olhos, 

boca, nariz, seios, órgãos sexuais etc), se há presença ou ausência, sua forma e técnica 

empregada. Para a elaboração desta ficha foram consultados os trabalhos de Barreto 

(2013), Escalona (2009) e Nascimento (2011), sendo selecionadas e adaptadas a partir 

destes, as categorias que melhor representassem as estatuetas antropomorfas presentes no 

acervo do MERO. Com relação às nomenclaturas próprias das análises cerâmicas, foi 

consultado La Salvia e Brochado (1989). 

 

 

5.3 - As Estatuetas 

 

As figuras antropomorfas do MERO são provenientes do vale do rio Guaporé, 

sendo elas parte do conjunto material coletado por Eurico T. Miller, não sendo 

encontrados, no entanto, dados sobre os sítios e datas de coleta em inventário do Museu (à 

exceção da peça MERO.Arq.28) cuja documentação foi extraviada após anos de mudanças 

físicas e estruturais da instituição. 

Sob o registro MERO.Arq.027, está uma estatueta antropomorfa inteira de 72,63 

milímetros e 87,2 gramas modelada em forma cônica, com boa estabilidade (se mantém em 

pé sem auxílio), cuja cor predominante é, segundo a escala de cores Munsell, 2.5YR7/3 

(light reddish brown). Há marcas de queima, destacando-se uma grande mancha que ladeia 

a peça no lado direito. Não há presença de membros. Contudo, é possível observar uma 

pequena protumberância no lado esquerdo, como uma ‘beliscada’ na argila fresca, o que 

talvez denote a intenção inicial de formar um braço.  

O que mais chama a atenção nessa figura é o fato de os membros suprimidos 

tornarem ainda mais evidentes os orifícios dos olhos, boca, umbigo e ânus (ou vagina), 

confeccionados por meio de um instrumento pontiagudo. 
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Figura 16: MERO.Arq.027. Frente e costas. 

 

 

Figura 17: Detalhe dos orifícios e das manchas de coloração rosada não identificada. 

 

Única peça com registro de sítio (BR-RO-PN 01 - Pau d’óleo), a peça 

MERO.Arq.028 trata-se de uma cabeça antropomorfa triangulóide de 37,16 milímetros de 

altura e 37,2 gramas, cujos olhos, nariz, boca e um orifício pequeno logo abaixo da linha 

da boca (representação de adorno?) foram traçados, de modo tênue, por um instrumento 

pontudo. Pela quebra, é provável que a cabeça estivesse associada a um suporte, talvez um 

corpo. Sua coloração, de acordo com a escala Munsell, é 2YR7/4 (light reddish brown). 

 

  

Figura 18: MERO.Arq.028 frente e costas. 
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A peça MERO.Arq.30 consiste, por sua vez, na parte mesial de uma estatueta 

fragmentada, cujo modelado com acabamento alisado fino representa um abdômen, com 

uma depressão semi-circular conformando um umbigo, ancas largas (61,13 mm), nádegas 

(modeladas por bolotas confeccionadas à parte) e, provavelmente, a coluna vertebral, 

representada por uma incisão breve. Não há membros inferiores, apesar da área abaixo das 

nádegas, um tanto erodida, sugerir que houvesse tido algum prolongamento.  A coloração 

varia entre  2.5YR5/6 (red) e 10YR 3/1 (very darkish brown). 

 

 

Figura 19: Mero.Arq.30. Frente e costas 

 

Figura 20: Detalhe da parte inferior da peça. 

 

Igualmente parte mesial de uma estatueta fragmentada, a peça MERO.Arq.31 

representa um abdômen bastante erodido e nádegas, com 69,68 milímetros de altura e 

60,55 mm (ancas). É possível observar a presença de um orifício anal. A peça, modelada 

de acabamento simples, teve aplicação posterior de bolotas de argila para composição das 
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nádegas. Devido à oxidação incompleta, duas colorações são predominantes na peça: na 

parte posterior, 2.5YR5/6 (red) e na frontal, 10YR3/1 (very dark gray). 

 

 

Figura 21: MERO.Arq.31. Frente e costas. 

 

 

Figura 22: Detalhe do orifício anal e vista lateral.  

 

Todas as peças foram confeccionadas por modelado e apresentam um acabamento 

de superfície simples, com alisado no caso das peças MERO.Arq.27 (figuras 16 e 17) e 

MERO.Arq.30 (figura 19 e 20). Além disso, as peças analisadas têm por antiplástico 

comum caco moído e óxido de ferro (hematita), com presença de quartzo, no caso das 

peças MERO.Arq.28 (figura 18), MERO.Arq. 30 e MERO.Arq.31.  

Segundo Andrade Lima (1986, p.175), em geral, o barro não é empregado em sua 

forma pura devido à sua grande plasticidade que acaba por gerar deformações na peça. O 

antiplástico, então, tem a função de “neutralizar” essa plasticidade. 
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Em uma compreensão geral do processo de confecção, antes de materializadas, as 

peças são mentalizadas por quem as confecciona. Nem só de habilidade das mãos consiste 

a ciência da ceramista, mas no conhecimento do barro, na escolha e coleta das melhores 

camadas, na adição regrada do antiplástico, no preparo da massa, na seleção do 

combustível e na disposição das peças para a queima. 

Ainda que a sensibilidade artística e as aspirações pessoais da ceramista sejam 

vistas como individuais, elas estão arraigadas em um sistema de conhecimento herdado e 

em uma memória social coletiva que remete às antigas ceramistas e às narrativas míticas, 

nos aponta a etnologia. 

Essa memória coletiva, segundo Connerton (apud Morais e Pereira, 2012, p.2), é 

composta de memória pessoal, ou experiência subjetiva de cada artesã; memória cognitiva, 

experiência objetiva do aprendizado absorvido por cada menina que, junto da mãe 

confecciona suas panelas ou figurinhas de maneira lúdica; e memória hábito, o 

arraigamento das práticas corporais, no sentido Maussiano, por meio da experiência. 

De acordo com Sandra Lacerda (2007), quem descreveu o processo de manufatura 

das bonecas Karajá, as ceramistas punham as bolas de argila para a fabricação das 

estatuetas ao lado de um recipiente com água, afim de molharem as mãos durante a 

modelagem. É o conhecimento adquirido que assegura às ceramistas se uma bola de argila 

tem tamanho suficiente para a confecção de uma ou duas figuras, uma atividade que pode 

demorar horas e, para as Karajá, parece ser uma atividade prazerosa envolvendo mães e 

filhas, aponta Lacerda. As figuras secam à sombra por um dia, e depois são levadas ao sol. 

Depois de secas, as peças são esfregadas com um pedaço de tecido úmido (antigamente, as 

folhas da árvore “lixeira”) para eliminar a superfície irregular da argila e adquirirem uma 

textura homogênea e lisa. Em seguida, as peças são levadas para a queima em dias 

preferencialmente quentes, sobre chapas de metal (antigamente em pratos de cerâmica), 

somente após estarem completamente secas e alisadas. A queima dura, em geral, de 5 a 6 

horas e as Karajá identificam se o processo de queima já foi concluído ao cuspir nas peças, 

através do ruído da saliva na superfície quente, um aprendizado seguramente muito antigo, 

que deriva do que Marcel Mauss define como “natureza social do hábito” (Lacerda, 2007, 

p.99-102). 

Voltando às peças do MERO, não foi possível detectar presença de engobo ou 

pintura. É provável que as pequenas manchas rosadas na peça MERO.Arq.27 sejam de 
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alguma substância a que a peça tenha sido exposta devido à, até então, falta de estrutura 

adequada no Museu Estadual.  

Cabe nota as condições precárias a que se encontravam os acervos do MERO 

antes do projeto de curadoria e organização levado a cabo entre 2010 e 2012, como citado 

anteriormente. Tais condições talvez expliquem uma pequena mancha similar a verniz do 

lado direito, na altura do umbigo, da estatueta fragmentada MERO.Arq.30. A presença da 

mesma substância pode ser encontrada em outras peças do acervo cerâmico e também no 

acervo etnográfico
68

.  

As estatuetas fragmentadas MERO.Arq.30 e MERO.Arq.31, apresentam 

semelhanças morfológicas com a figura antropomorfa encontrada na zanja Chipeno 1, em 

Baures, Departamento do Beni, apresentada por Clark Erickson et al em relatório do 

projeto arqueológico agro-arqueológico, em 2008.  

Apesar de citar a semelhança aparente destas figuras, cabe dizer que não busco 

fazer correlações entre as peças aqui apresentadas, no caso oriundas do vale do rio 

Guaporé,  e as bolivianas, já que para isso se faz necessário um estudo contextual mais 

aprofundado.  

 

 

Figura 23: figura humana encontrada em superfície na zanja Chipeno 

1. Foto: C. Erickson 

 

Não foi possível também inferir com certeza a presença de órgãos sexuais nos 

antropomorfos do MERO devido à erosão frontal do fragmento de estatueta MERO.Arq.30 

                                                 
68

 As manchas citadas podem facilmente ser confundidas com resina. 
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e, principalmente, MERO.Arq.31 (cujo orifício anal está evidenciado), na área 

correspondente aos genitais. A estatueta MERO.Arq.27 não oferece muitas certezas se o 

orifício seria concernente à vagina ou ao ânus, sendo, portanto, impossível definir com 

clareza o sexo das representações não havendo também nenhum outro indicativo corporal 

ou desenho pelo qual se pudesse fazer alguma inferência relacionada ao gênero destas. 

 

 

Figura 24: Algumas das estatuetas encontradas em Rondônia (da esq. para dir: 1,3,4,17,18,19,20), nos lagos 

Tefé e Amanã (2,6,7,8) e no Departamento do Beni (9,10,11,12,13,14,15,16). Montagem: Ludmila Andrade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho monográfico, começamos com a exposição das primeiras 

interpretações formuladas por gente intrigada com  os corpinhos esculpidos que emergiam 

da terra, altivos e resistentes à implacável passagem dos milênios, para estacarmos em 

questões complexas e de caráter fluído como “o que é um corpo?”,  “e a pessoa?”, “o que é 

o gênero?”, mostrando as influências na arqueologia das novas abordagens discutidas nas 

Ciências Sociais nas últimas décadas, que têm discutido o corpo não mais como um 

instrumento passivo da razão ou como um mero reflexo da consciência, mas o corpo como 

ferramenta fundamental para o estudo do humano, das sociedades.  

Somente após a emergência das teorias feministas na arqueologia é que as 

inferências arbitrárias sobre as estatuetas como “deusas-mãe” e “ícones de fertilidade” 

começaram a ser repensadas e questionadas se de fato representariam a visão êmica dos 

grupos produtores ou não seriam apenas deslocamentos de olhares e, portanto, 

preconceitos contemporâneos sobre o passado.  

Diante do painel de reflexões aqui delineadas, podemos dizer que os corpos de 

barro miniaturizados, longe de se restringirem à conformação rígida da materialidade, se 

articulam com as múltiplas dimensões do social atuando como veículos de ideias, 

expressões de identidades e interpretação ou construção da realidade, sendo de modo 

algum objetos passivos mas agentes, não pela intenção do ato, mas pela capacidade de 

indução à ação, propondo novos objetivos, negociando ou subsidiando novas ações. O que 

segundo Lesure (2002, p.588), tornaria os “significados” (aspas do autor) contestáveis e 

instáveis, na medida em que não há relações fixas entre objetos e ideias “but mobile 

products of the ongoing conversations and activities that constitute social life”,podendo, 

deste modo, ser possível a comparação entre as figuras somente por meio de uma 

abordagem ampla. Para este autor, as estatuetas refletiriam categorias sociais, um discurso 

social sobre a identidade incluindo seus significados ocultos. Tal proposta é seguida por 

Cristiana Barreto (2013), uma das principais autoras citadas neste trabalho, e por Denise 

Schaan (2001).  

Por outro lado, Douglass Bailey (2007) propõe que as estatuetas sejam 

interpretadas como indivíduos, cada qual com sua multiplicidade de códigos individuais de 

poder e gênero. Esse viés é adotado por Escalona Villalonga (2009) para o estudo das 
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estatuetas portatéis do Orinoco, assim como outros pesquisadores na América Latina 

(Castillo, 2012; Navarro, 2012). 

Com relação às figuras do MERO, merece destaque a preocupação das (e/ou dos) 

ceramistas na representação dos orifícios corporais, os quais podem também ser vistos 

muito evidenciados em grande parte das estatuetas encontradas na Bolívia oriental, no 

departamento do Beni, e no centro-leste de Rondônia. 

A antropóloga Cecilia MacCallum descreve em seu trabalho desenvolvido junto 

aos Kaxinawá na década de 80 que, para este grupo, os orifícios são vistos como órgãos 

que barram os agentes destrutivos e permitem o conhecimento benéfico penetrar o corpo 

(Barreto, 2013). 

Segundo Patrícia Rodrigues (2006), na narrativa mítica Javaé, os “aruanãs” 

(irasò), humanos imortais e de orifícios fechados que vivem embaixo das águas, ao 

contrário dos terrenos, não se reproduzem trocando substâncias físicas, uma vez que a 

troca de fluídos nos corpos abertos, dos Javaé terrenos, implica  no início do “processo de 

transformação, degeneração e morte”,  já que a imortalidade para este povo é associada à 

contenção de energias, isto é, à contenção das substâncias, do estado de corpos de orifícios 

fechados  (Rodrigues, 2006, p.108). 

Entretanto,  

quanto mais fértil e criativo um corpo, quanto maior a sua liberação 

energética, mais perecível ou mortal ele é. Uma maior capacidade criativa 

é paradoxalmente uma maior capacidade de degeneração, assim como 

entre os Bororo (Rodrigues, 2006, p.108).  

 

Para os Piaroa, do Orinoco, descreve Joanna Overing (1999), a fertilidade dos 

deuses e deusas criadoras era “frequentemente  associada à defecação ou à expulsão de 

outras substâncias residuais pelos diversos orifícios corporais. Vômito, excremento e 

sangue eram todos dotados de poderes fertilizantes similares ao do sêmen.” (Overing, 

1999, p.92). 

Os orifícios estão, quase sempre, associados pelos grupos indígenas das terras 

baixas sul-americanas à uma perigosa troca de forças entre o corpo e o ambiente (Barreto, 

2013, p.62) , e a ausência de orifícios, segundo conta Lévi-Strauss (1985) em uma análise 

das recorrências deste tema nas Américas, tem uma grande relação com seres míticos, por 

exemplo demônios, como entre os Aruak, da Guiana.  

Este trabalho monográfico não pretende arriscar interpretações, tanto pela falta de 

dados sobre os sítios em que foram encontradas as peças do MERO, quanto pela falta de 
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estudos mais abrangentes sobre a figuração antropomorfa na Amazônia ocidental e dos 

contextos arqueológicos no qual as peças estão inseridas, haja vista as informações sobre 

sítios ainda não estudados com grandes quantidades de antropomorfos no centro-leste do 

estado de Rondônia, próximo ao rio Guaporé, e também no lado boliviano, no 

Departamento do Beni, onde inúmeras figuras foram e ainda vêm sendo descobertas 

associadas às estruturas monumentais de lomas e zanjas.  

Em Rondônia, as poucas figuras contextualizadas têm sido localizadas em sítios 

arqueológicos cujas ocupações são tradicionalmente associadas à grupos Tupi, apesar de 

estudos recentes apontarem-nas como elementos não associados a esses grupos, mas talvez 

a grupos Aruak (Almeida, 2013; Barreto, 2013), hipótese também levantada na Amazônia 

Oriental por Cristiana Barreto que vem postulando ultimamente que as estatuetas portáteis 

da Tradição Polícroma Amazônica estão igualmente associadas à grupos arauquinóides. 

Diante do acima exposto,  não entendo essas linhas finais como uma conclusão, 

mas antes, como o início de uma proposta investigativa a se moldar, que objetive um 

levantamento dos dados disponíveis sobre as estatuetas no sudoeste amazônico pensando-o 

à luz das etnografias disponíveis na região, alargando suas possibilidades interpretativas e 

contribuindo para a compreensão do dinamismo das identidades culturais expressas nas 

representações de corpo presentes na cerâmica pré-histórica amazônica.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: ficha de análise da estatueta MERO.Arq.027 

 

PROCEDÊNCIA DO MATERIAL FOTOS 

Nº de registro: MERO.Arq.27 

 

 

 

Coleção:  - 

Sítio:  - 

Município:  - 

Localização: Vale do rio Guaporé, RO 

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL 

Tipo do Objeto: Estatueta inteira 

Integridade: inteira 

Técnica de composição do corpo: 

Modelado (cônica) 

 

Técnica de fabricação da cabeça e 

membros: Não há membros. Componente 

único. 

Acabamento de superfície: 
Simples 

Adorno: - 

Fratura: - 

Antiplástico:  caco moído, óxido de ferro 

Oxidação:  Completa 

Altura: 72,63 mm 

Largura: 44.14 mm (base) 

Espessura: 36.21 (base) 

Peso: 87,2 gramas 

Base: circular com boa estabilidade. 

 

Cor: 2.5YR7/3 light reddish brown 
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Descrição Geral: cabeça e tronco são um único componente. Não há membros. Contudo, é 

possível observar uma “beliscada” na argila, no lugar onde seria o braço esquerdo da estatueta, o 

que talvez denote uma intenção inicial em prolongar esse membro. Há uma grande marca de 

queima que se prolonga por todo o lado direito e outra marca na parte traseira. 

Não foi possível identificar pintura ou engobo. Provavelmente as manchas rosadas que podem ser 

vistas sobre a região enegrecida sejam resultantes da exposição da peça à produtos químicos ou 

outras substâncias devido a antiga falta de estrutura adequada para armazenamento das peças no 

museu e o histórico de abandono. 

O formato cônico da peça, alargando-lhe as ancas e tornando mais volumosa a região do ventre, 

talvez indique uma gravidez, mas é impossível afirmar. O orifício na base talvez se trate de uma 

vagina ou mesmo do ânus. 

 

ANÁLISE DE ICONOGRAFIA HUMANA 

 

Parte representada: Corpo 

 

Postura da representação completa: Em pé (?) 

 

Classificação da representação 

 

 

 

 

CABEÇA 

 Há 

representação 

Forma Técnica 

Cabeça 

 

sim  Única -       

modelado 

Olhos 

 

sim orifício Ponteado 

Boca 

 

sim orifício Ponteado 

 

Nariz 

 

não   

 

 

 

 

TRONCO 

 

 

 

Seios, mamilos: 

 

não   

Ventre 

 

?   

Umbigo 

 

sim orifício Ponteado 

Vagina 

 

?   

Pênis 

 

não   

 

 

 

MEMBROS 

 

Nádegas, ânus 

 

N: não 

         A:   ? 

  

Braços 

 

não   

Pernas 

 

não   

Pés 

 

não   
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Anexo 2: ficha de análise do fragmento de estatueta MERO.Arq.028 
 

PROCEDÊNCIA DO MATERIAL FOTOS 

Nº de registro: MERO.Arq.28  

 

 

 

Coleção:  - 

Sítio:  Pau d’óleo 

Município:  - 

Localização: Vale do rio Guaporé, RO 

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL 

Tipo do Objeto: Cabeça de estatueta 

antropomorfa 

Integridade: fragmentada 

Técnica de composição do corpo: 

- 

Técnica de fabricação da cabeça e 

membros: Modelado 

Acabamento de superfície: 
Simples 

Adorno: ? 

Fratura: ? 

Antiplástico:  caco moído, quartzo, óxido de 

ferro 

Oxidação:  Completa 

Altura: 37,16 mm 

Largura: 39,11 mm 

Espessura: 21,65 

Peso: 37,2 gramas 

Base: - 

Cor: 2.5YR7/4 light reddish brown 

Descrição Geral: Cabeça triangulóide originalmente associada a um suporte, talvez um corpo, que 

observa-se pela quebra. A numeração 6200, antigo registro, aparece na extremidade inferior da 

cabeça em namquim. Na parte superior da boca e na parte inferior pode ser identificado uma 

marcação tênue que poderia talvez indicar a representação de adornos labiais. 
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ANÁLISE DE ICONOGRAFIA HUMANA 

 

Parte representada: Cabeça 

 

Postura da representação completa: 

 

 

Classificação da representação 

 

 

 

 

 

CABEÇA 

 Há representação Forma Técnica 

Cabeça 

 

sim triangulóide Modelado 

Olhos 

 

sim orifício Ponteado 

Boca 

 

sim orifício Ponteado 

 

Nariz 

 

sim orifício Ponteado 

 

 

 

 

 

TRONCO 

 

 

 

Seios, mamilos: 

 

não   

Ventre 

 

não   

Umbigo 

 

não   

Vagina 

 

não   

Pênis 

 

não   

 

 

 

MEMBROS 

 

 

Nádegas, ânus 

 

não 

 

  

Braços 

 

não   

Pernas 

 

não   

Pés 

 

não   
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Anexo 3: ficha de análise da estatueta fragmentada MERO.Arq.30 
 

 

PROCEDÊNCIA DO MATERIAL 

 

FOTOS 

Nº de registro: MERO.Arq.30  

 

 

 

Coleção:  - 

Sítio:  - 

Município:  - 

Localização: Vale do rio Guaporé, RO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL 

 

Tipo do Objeto: Estatueta fragmentada 

Integridade: corpo fragmentado 

Técnica de composição do corpo: 

Modelado 

Técnica de fabricação da cabeça e 

membros: - 

Acabamento de superfície: 
Simples – alisamento fino 

Adorno: - 

Fratura: - 

Antiplástico: caco moído, quartzo, óxido de 

ferro 

Oxidação: incompleta 

Altura: 59,63 mm 

Largura: 61,13 mm (ancas) 

Espessura: 36,26 mm 

Peso: 112, 8 gramas 

Base: - 

 

Cor: 2.5YR5/6 (red) na área mais clara. 

10YR3/1 (very dark gray) na area mais 

escura. 
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Descrição Geral: A peça apresenta uma depressão e incisão na parte posterior,costas, sendo 

provavelmente a representação da coluna vertebral. Não há membros inferiores mas nota-se que 

haveria tido um prolongamento. Uma pequena depressão semi-circular representa o umbigo. Há um 

brilho perceptível principalemente nos lados da peça, talvez oriundo de manipulação. As manchas 

semelhantes a verniz que podem ser vistas na peça também podem ser vistas em outras peças do 

acervo arqueológico e etnográfico certamente relacionadas ao mau acondicionamento e exposição e 

contato com substâncias químicas. 

 

ANÁLISE DE ICONOGRAFIA HUMANA 

 

Parte representada: Parte mesial - tronco 

 

Postura da representação completa:  - 

 

Classificação da representação 

 

 

 

 

 

CABEÇA 

 Há representação Forma Técnica 

Cabeça 

 

   

Olhos 

 

   

Boca 

 

   

 

Nariz 

 

   

 

 

 

 

 

TRONCO 

 

 

Seios, 

mamilos: 

 

não   

Ventre 

 

sim plana modelado 

Umbigo 

 

sim Depressão semi-

circular 

excisão 

Vagina 

 

?   

Pênis 

 

não   

 

 

 

 

MEMBROS 

 

 

Nádegas, 

ânus 

 

N: sim 

A: não 

 

 Nádegas 

modeladas 

Braços 

 

   

Pernas 

 

   

Pés 
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Anexo 4: ficha de análise da estatueta fragmentada MERO.Arq.031 
 

 

PROCEDÊNCIA DO MATERIAL 

 

FOTOS 

Nº de registro: MERO.Arq.31  

 

 

 

Coleção:  - 

Sítio:  - 

Município:  - 

Localização: Vale do rio Guaporé, RO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL 

 

Tipo do Objeto: Estatueta fragmentada 

Integridade: corpo fragmentado 

Técnica de composição do corpo:  

Modelado 

Técnica de fabricação da cabeça e 

membros: 

- 

Acabamento de superfície: 
Simples 

Adorno: - 

Fratura: - 

Antiplástico:  caco moído, quartzo 

Oxidação:  incompleta 

Altura: 69,68 mm 

Largura: 60,55 mm (ancas) 

Espessura: 34,13 mm (a partir do topo da 

nádega direita) 

Peso: 123,2 gramas 

Base: - 

Cor: 2.5YR5/6 (red) na área mais clara. 

10YR3/1 (very dark gray) na área mais 

escura. 

Descrição Geral: A peça apresenta um estado de conservação ruim apresentando-se bastante 

erodida, principalmente na parte frontal. As nádegas foram modeladas em bolas de argila 

independentes e posteriormente agregadas à peça 
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ANÁLISE DE ICONOGRAFIA HUMANA 

 

Parte representada: Parte mesial - tronco 

 

Postura da representação completa: - 

 

Classificação da representação 

 

 

 

 

CABEÇA 

 Há representação Forma Técnica 

Cabeça 

 
   

Olhos 

 

   

Boca 

 

   

 

Nariz 

 

   

 

 

 

 

 

TRONCO 

 

Seios, 

mamilos: 

 

não   

Ventre 

 

sim (muito  

erodido) 

? modelado 

Umbigo 

 

não   

Vagina 

 

não   

Pênis 

 

não   

 

 

 

 

MEMBROS 

 

Nádegas, 

ânus 

 

N: sim 

A: sim 

 

 nádegas 

modeladas 

Braços 

 

   

Pernas 

 

   

Pés 

 

   

 

 


