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Prefácio

Diversos têm sido os temas que discutidos entre os ar-
queólogos, nas últimas décadas, relacionados aos as-

pectos práticos das metodologias ou, como é o caso deste livro, 
às reflexões sobre as teorias sugeridas pelas diversas gerações 
que pesquisaram no solo amazônico. Neste conjunto variado, 
entretanto, as questões relativas às tendências das teorias ar-
queológicas surgem de maneira mais constante do que no pas-
sado. Com certeza, este fato se deve à progressiva tomada de 
consciência da necessidade de se fazer revisões críticas, de tem-
pos em tempos, sobre o amplo e variado campo de conhecimen-
to da arqueologia: seus conceitos fundamentais, as referências 
teóricas às tendências em voga ou simplesmente e as diversas 
teorizações atualmente disponíveis na produção intelectual dos 
arqueólogos. Estas revisões produzem importantes debates, co-
nectados muitas vezes com as discussões epistemológicas que 
estão em curso atualmente nos campos do conhecimento das 
ciências sociais, com as quais a arqueologia se posiciona, face a 
face e de maneira interdisciplinar.

Por teoria do conhecimento ou por epistemologia das ciências, 
entenda-se a perspectiva crítica que assumimos hoje face à crise 
do conhecimento científico ocorrida na segunda metade do século 
XX. Seu objeto de estudo é a própria ciência, ou seja, a produção 
do conhecimento científico nos férteis terrenos explorados pelos 
arqueólogos.

Não podemos nos questionar, como fazem alguns, de maneira 
apressada, se esse fenômeno não é decorrente da constatação de 
uma possível crise da arqueologia. Ela é originada em algumas das 
atuais tendências surgidas no campo do conhecimento científico 
como um todo. Trata-se, antes de tudo, de uma posição racional 
face às incertezas surgidas em relação à aplicação irrestrita dos 
grandes paradigmas. Poderíamos ainda acrescentar que muito des-
tas incertezas, no campo das teorias, se deve à inevitável ampliação 
dos territórios da pesquisa.
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Temos consciência que, atualmente, as relações inter e trans-
disciplinares são o produto da busca deliberada das fronteiras das 
práticas de pesquisa e da mescla com as atividades de outros domí-
nios vizinhos. A perda de especificidade de seu objeto de estudo 
e a sua pluralidade das temáticas não possibilitam mais o uso de 
modelos homogéneos e específicos de análise, como foi durante 
muito tempo defendido pelos arqueólogos.

Para se avaliar e compreender melhor os problemas da disci-
plina na atualidade, na bacia amazônica, é necessário fazer alguns 
comentários retrospectivos das tendências teóricas da arqueologia 
contemporânea. Tatiana realiza este exercício, procurando refletir 
sobre certas questões epistemológicas que nortearam nossa disci-
plina. Ela parte de uma posição que julgamos válida: o arqueólogo 
e sua disciplina deveriam constituir sempre um primeiro tema de 
debate entre nós. Devemos interrogar a produção intelectual das 
teorias pelos arqueólogos, com a finalidade de propor novas ques-
tões que podem aumentar a sua capacidade de explicitar e de fazer 
sugestões novas e distintas. Questionar a arqueologia teórica que 
produzimos recentemente não é defender um novo modelo que 
poderá substituir os anteriores. Trata-se de “observar” e “por em 
dúvida”. Podemos e devemos examinar estas suas tendências em 
uma perspectiva da longa duração, ao longo de duas gerações das 
quais Roosevelt e Meggers são os exemplos, colocá-las em dúvida 
para conhecê-las melhor e assegurar-se de sua validade e de sua ca-
pacidade heurística. Analisar criticamente a produção intelectual 
destas duas grandes damas da arqueologia amazônica tem como 
objetivo, antes de tudo, da revisão crítica do próprio campo de 
conhecimento.

Estamos hoje muito conscientes de que a arqueologia é uma 
ciência em construção e que suas metodologias e teorias estão ne-
cessariamente em constante renovação. Por este motivo, a episte-
mologia tem se interessado muito mais pela produção de teorias 
pelos próprios arqueólogos do que analisar possíveis mega-teorias 
que tudo explicariam.

Sabemos hoje muito bem que nenhuma teoria é a teoria e des-
confiamos daqueles arqueólogos que tem sempre a mesma respos-
ta para todas as questões, inclusive para aquelas que ainda nem 
foram formuladas.
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Um dos territórios onde os estudos tem sido mais dinâmicos 
e inovadores é exatamente o da epistemologia da ciência arqueo-
lógica. Os arqueólogos sempre dedicaram pouco de seu tempo, 
no passado, à realização de estudos mais teóricos. Conscientes das 
tendências às quais se engajavam, nem sempre se deram conta que 
o seu exemplo pessoal e os resultados de suas investigações, so-
bretudo suas reflexões teóricas, estavam produzindo mudanças de 
direção e rupturas epistemológicas.

Atualmente, as reflexões epistemológicas sobre a arqueologia 
tornam-se mais constantes e temas como o da cientificidade da ar-
queologia, da objetividade do arqueólogo e da lógica da arqueolo-
gia, são comumente discutidos. Para Tatiana e para mim, trata-se 
antes de tudo de lançar novas fundações para a nossa visão de 
arqueologia, a partir de uma abordagem epistemológica nova que 
se abre para um futuro da ciência, para o futuro da nova geração, 
para o futuro de nosso passado.

O estudo da epistemologia da arqueologia amazônica, nas suas 
orientações teóricas, nos permite perceber como os textos produzi-
dos pelas duas pesquisadoras aqui estudadas, Meggers e Roosevelt, 
nos permite uma vez mais ancorar o nosso presente de arqueólogos 
em uma tradição que, longe de ser estática, é um lento e complexo 
processo de construção da ciência arqueológica. Nossa formação 
acadêmica atual implica na necessidade desta relação com as gera-
ções de pesquisadores do passado.

O trabalho que aqui se apresenta, não pretende nem um balan-
ço sistemático e completo das ideias de uma época, nem mesmo é 
o manifesto de uma “nova arqueologia”.

Talvez esta análise das ideias de duas importantes pesquisado-
ras de nossa pré-história amazônica nos permita abrir uma nova 
perspectiva na história da arqueologia brasileira, aquela da refle-
xão sobre os textos produzidos pelos próprios arqueólogos. Nas 
considerações aqui apresentadas, as reflexões teóricas de Meggers 
e de Roosevelt ficam mais claras, pois Tatiana nos apresenta não 
apenas as suas ideias, mas busca também esclarecer as certezas e as 
dúvidas da ciência da época.

Um campo novo de pesquisas sempre pode assim se abrir, ten-
do como objetivo os textos dos próprios arqueólogos, possibilitan-
do a análise epistemológica e a apresentação com clareza e preci-
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são dos encaminhamentos e das transformações que conduziram a 
ciência arqueológica à sua situação atual.

E poderemos concluir com uma questão da maior importân-
cia. Na medida em que o debate nunca se encerra, ao observarmos 
as preocupações da nova geração e dos problemas científicos que 
ela coloca, somos obrigados reconhecer a prova da eterna juventu-
de da ciência arqueológica.

Arno Alvares Kern
Professor do Institutde Prè-histoire, IPH - MNHN, Paris, França.
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1A - CA CS - 
Antrop., Arqueol., C. Política, Direito, Rel. Internacionais e Sociologia.
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Introdução

Começo essas linhas como “uma verdadeira arqueóloga”: 
com uma pá Marshall na mão, e a tabela Munsell, na ou-

tra, pronta para desvelar um conjunto de “coisas” soterradas. A 
diferença é que a Cultura Material a que me propus estudar é um 
tanto quanto diferente.

Minha arqueologia não me fez sujar as unhas dos dedos de terra, 
mas fez com que com que tivesse como experiência muitas horas 
de leituras.

Grande parte dos capítulos apresentados aqui foram derivados 
de minha dissertação de mestrado, apresentada pela Pontifícia Uni-
versidade católica do Rio Grande do Sul. 

As discussões a seguir, sem dúvida, estão inseridas nas novas 
perspectivas da Arqueologia, onde há um gradativo destaque para 
debates envolvendo a relação, não menos complexa, entre textos e 
objetos (TILLEY, 1992; (HODDER, 1986)), bem como suas impli-
cações sociais (SHANKAS & HODDER, 1996). 

 O que era aceito, como legítimas representações do passado 
vem passando por revisões, que buscam situá-las dentro de uma 
discussão com intuito de pensar sobre o papel do arqueólogo na 
construção de significados, seja através de textos, bem como na 
eleição de determinados objetos. 

O debate, por sua vez, toca numa ferida que ainda é incipiente 
para a arqueologia brasileira e que nos chama atenção, à medida 
que precisa ser visitada com mais frequência, já que ao tratarmos de 
uma maneira geral com textos estaremos lidando com teorias que 
consequentemente influenciarão na criação de outras (metateorias). 

Ora, ao melhor estilo “Kern”, sinto-me um pouco “frankens-
tein”. Pois parte da Arqueologia que fiz rompe os muros da disci-
plina e busca referenciais em outras. Portanto, além dos referen-
ciais arqueológicos, usei os históricos, e fui até onde pude e me era 
permitido com relação aos referenciais filosóficos.

Portanto, a cultura material aqui é lida como um texto! 
Esta ação pode vir a sofrer críticas por parte daqueles que não 
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coadunam com as ideias de que a arqueologia tem como objetivo 
primeiro a objetividade e é, de certa forma, reprovada. Pois, em 
suma, a arqueologia é lidar diretamente com a cultura material.

Mas não nos esqueçamos que esses objetos só passam a ter voz 
no momento em que são transformados em textos.

Então, por que não estudarmos textos tendo como ação obje-
tiva percebermos este estudo como sendo também arqueologia? 

Questões como estas precisam ser colocadas em nosso presente e 
discutidas em nossa prática, na tentativa de compreender não somen-
te os artefatos, mas como estes se materializam e são interpretados. 

Poucas tentativas são feitas nesse sentido e tomam forma de 
críticas que assumiram a perspectiva do rótulo como estudo, críti-
cas superficiais que pretensamente assumem posturas de análises 
teóricas, artificialmente traduzindo e classificando determinadas 
teorias como histórico-culturalistas, positivistas, deterministas e 
assim por diante. 

Lembremo-nos: Os rótulos do presente nem sempre traduzem 
fidedignamente as análises teóricas do passado!

O que quero é chamar atenção para percebermos que lidar 
com teorias e suas construções é muito mais complexo do que ex-
plicações simplistas. Lidar com teorias é saber que estamos lidando 
com imagens do passado e seus reflexos! Assim, a análise destas 
requer não só uma trajetória que possa dar conta da relação exis-
tente entre construção da mesma e seu contexto, como identificar 
a relação existente entre os aspectos gerais da arqueologia e seus 
métodos de análise e identificação dos dados. 

Sendo assim, a proposta maior do livro constitui-se num estudo 
sobre duas importantes teorias para a Amazônia, que produziram e 
produzem discursos que na contemporaneidade influenciam na cons-
trução e solidificação da maneira como se faz arqueologia na Amazônia.

Mapeá-los é uma tentativa de clarificar o entendimento da ar-
queologia para o presente amazônico.

A pesquisa foi desenvolvida sobre dois trabalhos cujos vie-
ses estão implícita ou explicitamente relacionados às perspectivas 
Evolucionistas. Duas arqueólogas, ou melhor, duas antropólogas 
norte-americanas. A primeira, considerada uma das pioneiras na 
arqueologia brasileira, que concretiza seus trabalhos entre as déca-
das de 50 a 70, Betty J. Meggers. E a outra que, com seus trabalhos 
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durante as décadas de 80-90, influenciou profundamente toda uma 
geração de novos arqueólogos: Anna C. Roosevelt. 

Procurei justificar minha análise seguindo a linha de algumas das 
principais correntes críticas do pensamento contemporâneo, inspira-
da, sobretudo, nas discussões e debates sobre a interpretação. Procu-
rando, assim, perceber como se deu o processo de produzir significa-
dos para a Arqueologia Amazônica, no caso de dois modelos arqueo-
lógicos, na tentativa de clarificar o papel do leitor nessa construção 
de significados, sendo ao mesmo tempo leitor e produtor de textos, 
dentro de um fluxo pré-existente de leituras e produções. 

Foi fundamental tentar elucidar ou estabelecer qual a natureza 
dos significados dessas duas arqueologias, bem como suas possibi-
lidades e, porque não dizer, limites de interpretação.

É interessante salientar que, na Academia, orientação, corre-
ção, e educação, constituem-se nos primeiros passos daquele que 
quer seguir ou desenvolver o espírito intelectual.

Nossa intelectualidade não nasce no vazio. Este vazio sendo 
inexistente pode servir como estímulo, mas também, em determi-
nados momentos, pode nos travar ou nos cristalizar em um de-
terminado círculo vicioso. A curiosidade por essas duas arqueó-
logas surgiu justamente a partir da percepção de dois círculos na 
Arqueologia Amazônica, cuja imagem de cultura remetia a uma 
dicotomia: o falso paraíso e o novo El Dorado.

Há de se salientar a dificuldade de desenvolver conceitos sobre 
um termo tão variado que é a cultura. Por isso se deve dar todos os 
louvores e créditos aos trabalhos dessas duas arqueólogas, que em 
seus esforços máximos, tentaram descortinar um pouco sobre essa 
vasta cultura que é a amazônica.

Por fim, é preciso aqui pedir licença para falar de histórias 
cujas personagens fizeram e ainda fazem história na região Ama-
zônica. E essa há de ser uma licença apropriada, pois estarei con-
tando esta história à minha maneira, história que não deixa de ser 
minha também, já que sou amazônida.

Licença a Roosevelt, Meggers e a todos os outros que singra-
ram as águas da Bacia Amazônica, na esperança de desvendar um 
pouco mais sobre os mistérios que cercam a arqueologia da região 
e, consequentemente, escrever um pouco da história dessa gente 
tão maravilhosa da qual tenho orgulho de ser da mesma tribo.


