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RESUMO 

 

 

É possível entender como as pessoas que viviam na Península de 
Maraú se relacionavam com o meio através dos sentidos? É esse o 
questionamento central que estimulou essa pesquisa. Partindo do 
entendimento que as Paisagens são encontros íntimos com o mundo 
que experimentamos com todos os sentidos, essa narrativa teve como 
objetivo apresentar uma interpretação de como seus moradores 
pretéritos elaboravam o entendimento do mundo a sua volta por meio da 
experiência sensorial disposta pela Cultura Material que produziram, 
levando em consideração que a própria paisagem pode ser entendida 
como uma confecção material e simbólica. Para se chegar a uma 
interpretação coerente, antes foi preciso se aprofundar nas críticas que 
a Fenomenologia faz a Ciência baseada no visual e reconhecer que a 
Arqueologia também se apoia na visão como principal meio de análise 
em suas pesquisas. A Arqueologia Sensorial tenta corrigir isso, trazendo 
todos os sentidos como formas de se buscar entender os grupos 
humanos do passado. Com a identificação de seis áreas arqueológicas 
pela prospecção, foco em duas delas para montar a minha análise e 
discorrer sobre as Paisagens Sensoriais de Maraú, Bahia. 

 

 

Palavras-chave: Arqueologia da Paisagem; Arqueologia Sensorial; 
Península de Maraú; Fenomenologia. 
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DIARY OF A PENÍNSULA: ARCHAEOLOGY OF THE SENSORY 
LANDSCAPES IN MARAÚ, BAHIA 

 

ABSTRACT 

 

 

Is it possible to understand how people who lived in the Peninsula of 
Marau were related to the environment through the senses? This is the 
central question that prompted this research. Based on the 
understanding that the landscapes are intimate meetings with the world 
we experience with all senses, this narrative aimed to present an 
interpretation of how the past residents elaborated their understanding of 
the world around them through the sensory experience arranged by the 
material culture they produced, taking into consideration that the 
landscape itself can be understood as a material and symbolic 
production. To achieve a consistent interpretation, it was necessary to 
deepen the criticism that the Phenomenology does about the science 
based on the sight and recognize that Archeology also supports the sight 
as a main way of analysis in its research. Sensory Archaeology attempts 
to correct this by bringing all the senses as ways to seek understanding 
of the human groups in the past. With the identification of six 
archaeological areas for prospecting, focus on two of them to set up my 
review and discuss the Sensory Landscapes in Marau, Bahia. 

 

 

Key words: Archaeology Landscape; Sensory archeology; Peninsula of 
Marau; Phenomenology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

FAZENDO SENTIDO 

 

 

Hei de contar isto suspirando, 
Daqui a muito tempo, nalgum lugar: 

Dois caminhos divergiam num bosque, e eu 
Segui o menos trilhado, 

E foi o que fez toda a diferença. 

(“O caminho não percorrido” Robert Frost - 1916). 

 

 

31 de março de 2014. Se há uma data pela qual deveria começar as 

histórias desse diário é essa. Foi a partir daí que o que segue nessas linhas tomou 

forma e passou a fazer parte assiduamente de minha vivência. Essa é a data em 

que iniciou as disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) para o referido ano. Foi durante esse 

período que as diversas informações sobre uma vertente teórica relativamente nova 

para a Arqueologia brasileira foram se tornando cada vez mais interessantes e 

promissoras, mostrando-se viável para essa pesquisa. 

Aquele ano foi todo dedicado às disciplinas do Programa, ficando a 

realização dos trabalhos de campo para o ano seguinte devido, principalmente, a 

distância entre a cidade de Aracaju (SE), na qual morava e a Península de Maraú 

(BA), onde o estudo ocorreria. Findando aquele ano retornando para a Bahia, 

finalizei (para aquele momento) o planejamento de campo em seus mínimos 

detalhes: definição do quê utilizar dentro da base teórica e metodológica escolhida e, 

assim, delimitar os objetivos e a área na qual focaria os esforços dentro da 

Península e o planejamento da logística de campo. A ideia inicial era morar em 

Maraú por pelo menos seis meses a contar de março de 2015, tendo o auxilio de 

custos com combustível e alimentação, assim como a ajuda nos trabalhos de 

campo, oferecidas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Bahia 
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(NEPAB) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) tendo a coorientação na 

pesquisa do professor Dr. Walter Fagundes Morales, coordenador do NEPAB. 

Mas nem sempre as coisas acontecem como planejado. Às vésperas de me 

mudar para a Península (literalmente na véspera), um mal súbito se apresentou. 

Uma doença forçou a modificação dos planos. Infelizmente, fiquei impossibilitado por 

um período de seis meses de realizar qualquer esforço físico. O desgaste poderia 

acarretar na piora do quadro médico e, dessa forma, fui instruído a abandonar os 

trabalhos pelo tempo determinado. Escrevo isso aqui com um único objetivo, mesmo 

parecendo obvio, de mostrar que a nossa condição humana nos sujeita a tais 

empecilhos. Ainda no hospital refletia sobre isso e, me utilizando de um humor ácido 

agora, digo a você que “senti na pele” o peso dessa condição. Foi definitivamente aí, 

nesse momento, que as leituras e debates realizados nas disciplinas se tornaram 

“carne de minha carne”. Até então, o período de menos de um ano de contato com a 

teoria sensorial, mesmo tendo ganhado espaço em meus dias, ainda necessitava de 

uma catarse. E ela veio de uma forma nada prazerosa. 

A condição humana é corporal. Somos um corpo que se movimenta, que 

sente dor, mas também prazer, que pode sentir afeto, medo, angustia, cansaço, 

sono, que ingere coisas e as expele, que se comunica, que se lembra, que tem suas 

deficiências, suas necessidades e singularidades. Tudo isso faz parte da condição 

na qual nós, seres humanos, vivenciamos e experiênciamos todos os dias. Para 

todos esses momentos e situações temos os sentidos como nossos comunicadores 

com o mundo. São eles que me permitem estar agora escrevendo essas palavras. 

Foi por meio do que chamamos de tato que as dores foram se tornando cada vez 

mais insuportáveis naquele fatídico momento de enfermidade. 

O interessante é saber que casos semelhantes podem ter acontecido com 

diversos pesquisadores de inúmeras áreas, incluindo a Arqueologia, não só com 

eles mesmos, mas talvez com membros de suas famílias, trazendo mudanças 

repentinas em seus projetos e formas de pensar a vida e o que se encontra a sua 

volta. Contudo, esses “fatos” não aparecem em seus trabalhos. O que tento dizer é 

que a vivência, aquilo que nos fez ser o que somos, está por muitas vezes fora de 

nossas narrativas. Não só a relação com doenças, mas também com diversos outros 

possíveis fatores que influenciariam o nosso entendimento do mundo que nos cerca. 
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Conhecer essa vivência pode falar muito sobre nossas pesquisas. Na Arqueologia 

poderia auxiliar a entender como foi trilhado o caminho para se chegar as perguntas 

e respostas dadas sobre os grupos humanos estudados, partindo, por exemplo, de 

uma vivência do pesquisador intimamente relacionada com a musica, para o seu 

interesse em analisar um aparato produtor de sons e a relação musical desse objeto 

com o meio social grupal. Como a construção da pesquisa é fruto da experiência 

vivida, ou seja, das emoções e sentimentos, rotinas, formas de pensar, capacidade 

de deslocamento, educação oficial, educação sensorial e tantos outros pontos que, 

de certo, deixariam a narrativa mais viva e, dessa forma, mais próxima do público, 

sejam eles os próprios compares – ao se imaginar na situação e assim facilitar o 

entendimento dos pontos altos e baixos do trabalho –, e não profissionais da área de 

Arqueologia – ao conhecer a construção de um estudo arqueológico, ou, em ultimo 

caso, se reconhecer também como participante dessa mesma condição humana. 

Essa obra tem como um de seus objetivos mostrar como a vivência, não só 

a da Península de Maraú, mas também a anterior a ela, construiu um entendimento 

daquela região e da Cultura Material encontrada lá. Dessa forma, tudo que se 

encontrará nessas páginas é fruto de inquietações que nesses últimos dois anos 

tomaram peso e forma e me fizeram repensar minha conduta não só ao longo do 

pouco tempo dedicado a Arqueologia, mas também ao que veio antes disso. O que 

aqui segue, é resultado, a principio, de memorias e vivências que me trouxeram até 

este momento e da sua intensa relação com a bibliografia e discussão realizadas 

durante o curso e os trabalhos de campo que, consequentemente, passaram a fazer 

parte também dessa vivência e memórias. Procurei sistematiza-las tentando produzir 

muito do que você verá, ainda em campo. Assim, não se assuste com a escrita e 

narrativa que foge aos padrões acadêmicos. Com elas espero encurtar a distância 

que normalmente se faz entre escritor e leitor quando do uso das normas formais 

tentando fazer dessa narrativa mais próxima de ambos e da temática aqui proposta 

(Voltaremos a falar disso a frente). 

A pesquisa precisou ser modificada varias vezes devido a problemas como o 

mencionado acima. Por hora, vale salientar que, quando for necessário acrescentar 

algo de mais pessoal que pense ser imprescindível para a melhor compreensão 

dessa obra, ou algum momento em campo que normalmente não apareceria nos 
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textos formais, o farei como nesse fragmento que agora você lê, utilizando letra 

cursiva em itálico. Afinal, sendo esse um diário, acredito que essa “pequena 

transgressão” só somará aos esforços aqui aplicados no intuito de percorrer esse 

caminho “menos trilhado” e, assim, “fazer toda a diferença”, como no fragmento do 

poema de Frost. 

1.1 O “corpo” da dissertação 

Como é de praxe em todas as pesquisas acadêmicas, essa começou com 

uma pergunta: é possível entender como as pessoas que viviam na Península se 

relacionavam com o meio através dos sentidos? Para alguns isso não seria possível. 

Em uma sociedade como a nossa, que possui na visão um principio de verdade, 

pensar o entendimento de pessoas com o que as cerca para além desse sentido 

seria algo efêmero, sem sustentação. A construção do pensamento ocidental 

marcada por figuras como Aristóteles formatou nosso aparelho sensorial em cinco 

sentidos distintos que, devido a importância atribuída a cada um deles, os 

sequenciou em uma hierarquia (HAMILAKIS, 2015 pp. 32-43). Dessa forma, o visual 

foi considerado o sentido representante da razão, aquele que, pela sua própria 

constituição de distância ante ao que é visto, menos interferiria nos julgamentos 

desta. 

Por este motivo, esse sentido assumiu um status de único capaz de se 

chegar a realidade. Sua associação a Ciência foi muito bem marcada nas obras de 

Descartes, deixando resquícios ainda muito presentes na produção científica atual. A 

objetividade tanto pretendida se ligava a ideia de uma “visão imparcial”, 

extremamente necessária as análises, que delimitava a distância entre pesquisador 

e o que é pesquisado. Esse tipo de abordagem na Arqueologia, por exemplo, gera 

uma gama de dados visuais, levando as vivências dos indivíduos do passado a uma 

interpretação exclusivamente proveniente desse sentido. 

O tato, olfato e paladar, por necessitarem de proximidade, contato, foram 

tantas vezes tratados como deturpadores da razão sendo associados a emoções e 

sentimentos (LE BRETON, 2007, p. 9). Para uma construção de Ciência que não 

permitia fugir da razão, aquilo que ocasionasse essa fuga deveria ser banido. A 

audição possuía um status intermediário, sendo também meio de se suscitar 
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paixões, mas também a forma mais básica pela qual o conhecimento era transferido 

(ARISTÓTELES, 2010, pp. 83-87). Dessa forma, o único sentido que poderíamos 

recorrer de forma mais segura era a visão. Esse “ocularcentrismo” é marca da 

Ciência Cartesiana provinda do período moderno. 

Na Arqueologia entendida como Ciência, ainda há a necessidade da 

incorporação dos demais sentidos em suas pesquisas além da visão. É por esse 

motivo que a proposta que apresento aqui vem de encontro a essas formulações e 

busca interpretar as Paisagens da Península de Maraú com base no corpo e 

sentidos, todos eles, operando em conjunto, afinal, não nos relacionamos com o 

mundo a nossa volta apenas visualmente. 

Partindo disso, o questionamento inicial fez com que outros surgissem: 

Existem assentamentos na Península de Maraú que deem conta de responder a 

pergunta norteadora? Se existem, onde se encontram? Como as pessoas que lá 

viveram produziram suas subjetividades e se relacionavam com o mundo? Como se 

relacionavam com a Paisagem? Como era a sua relação com os objetos? Perguntas 

como essas motivaram o interesse dessa pesquisa. Talvez alguns desses 

questionamentos não sejam diretamente respondidos aqui, mas nortearam a busca 

de respostas que, no fim das contas, se depararam com mais perguntas. Entretanto, 

o foco da pesquisa não foi perdido. O objetivo central de propor uma interpretação 

das Paisagens Sensoriais da Península de Maraú mostrou-se instigante e, por 

muitas vezes, realizador, mas também, em vários momentos, angustiante e 

desafiador. Nas próximas páginas você poderá “mergulhar” nessa vivência. 

Antes disso, é preciso apresentar essa região que possui uma longa história 

a ser contada, e que foi por muitos anos, e ainda é, palco para ações de grupos 

diferentes de pessoas que ali moraram ou apenas passaram. Essa é a Península de 

Maraú. Com aproximadamente 400 Km² e estando situada no município homônimo 

(ver mapa 01), que por sua vez faz parte da “Microrregião Baixo Sul” na Costa do 

Dendê, distando 250 Km ao sul da cidade de Salvador, ela é hoje considerada um 

dos recantos mais belos do país sendo cada vez mais visitada por turistas que vão 

em busca de aconchego, tranquilidade e “paisagens” exuberantes. Local de difícil 

acesso por terra, a maior parte de pessoas que chegam com finalidades turísticas 

vem em embarcações que partem principalmente da Baía do município vizinho de 
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Camamu, respectivamente a terceira maior do Brasil. Dentro da Península se 

encontram várias vilas de pescadores e propriedades rurais que acolhem os 

visitantes. Entre as mais conhecidas vilas estão Barra Grande, Taipú de Fora e 

Taipú de Dentro. 

Mapa 01: Município de Maraú. 

 

Sua área, no passado, vinha sendo utilizada por diversos grupos humanos 

em suas mais variadas atividades, tanto no que tange ao período “histórico” quanto 

ao “pré-colonial”. Essa colocação pode ser percebida, a principio, pelos inúmeros 

relatos e a crescente produção historiográfica referente à região nos últimos anos 

sendo esta pertencente à Capitânia de Ilhéus no momento em que o Brasil estava 

como colônia portuguesa. Na escrita dos historiadores que abordam a região apenas 

se encontram conjecturas no que toca ao período anterior a chegada dos 

colonizadores – talvez pelos limites da própria disciplina –, mencionando apenas o 

encontro destes com alguns grupos indígenas que a habitavam e lançando 

hipóteses sobre a existência de aldeias próximas, que remontariam ao período pré-

colonial (DIAS 2007, pp. 338-339).  
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Contudo, essa mesma historiografia aponta para uma esparsa ocupação da 

região ao fim da primeira metade do século XVI tendo se efetivado de fato nos idos 

iniciais do século XVIII com a permanência dos colonizadores europeus, trazendo 

consigo ao longo das décadas seguintes todo um aparato sociocultural, politico, 

econômico e tecnológico e instalando – com a ressalva das transformações a este 

aparato que o tempo e lugar cunharam – naquelas terras (COELHO FILHO, 2000; 

DIAS, 2007; FREITAS & PARAÍSO 2001). Sobre a Península, o que de fato se 

conhece é que seu povoamento está relacionado a uma aldeia de índios 

denominada “Mayrahú”, fundada por frades capuchinhos italianos em 1705 e 

pertencente às terras do “Fundo das doze léguas” ou “Terras do Camamu”, sesmaria 

passada por Mem de Sá aos jesuítas do Colégio da Bahia em 1562 (DIAS, 2007, pp. 

338-339). 

Em 1718 passa a Freguesia por exercer papel significativo como núcleo 

urbano sobre a população branca dali. Chega ao status de Vila em 1758 por pressão 

dos moradores portugueses que moravam nela e em sua volta, momento no qual, 

segundo Dias, parece não haver mais índios na região, sendo estes transferidos 

para outras terras (2007, pp. 338-339). Desde o inicio, com a passagem de viajantes 

e por meio de suas narrativas, a presença indígena é constantemente comprovada 

naquelas terras. Ali se encontravam povos Tupinambá, mas principalmente, os tão 

temidos aimoré, como descrito por Gabriel Soares de Sousa em seu Tratado 

descritivo do Brasil em 1587, dedicando um capitulo (XXXII) a sua vida e costume, e 

a sua intensa atuação na Capitania de Ilhéus, sempre a causar medo nos colonos 

(1987, pp. 78-80). 

Durante os anos que se seguiram a chegada dos colonizadores, foram 

criadas várias vilas e fazendas na região da antiga capitânia de Ilhéus, tendo entre 

Valença, Cairu e Camamu polos na produção de farinha e na extração de madeira 

com o intuito de suprir as necessidades alimentícias e de infraestrutura que o 

Recôncavo, principalmente, e demais localidades possuíam. A península de Maraú 

não ficou a parte, também possuindo, segundo o que a historiografia apresenta, 

áreas de produção concentrando inúmeras fazendas a partir do século XVIII (idem 

biden, p. 326). Mesmo estando as principais alocadas fora da Península, como a 

Santa Inês, por exemplo, próxima a Vila de Barcelos na outra margem do Rio Maraú 
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(Mapa 02), as áreas de entorno passaram as mãos de colonos por meio de 

arrendamento, sendo intensamente usadas para produção de legumes, arroz, milho 

e, sobretudo mandioca para a produção de farinha (DIAS, 2007, p. 327). 

Mapa 02: Cartografia do ano de 1800 desenhada por José Joaquim Freire. O fragmento 

acima mostra a Baía de Camamu ao centro e a Península de Maraú no canto inferior esquerdo. Note 

a marcação da Formação Barreiras em suas variadas cores próximo a Vila de Maraú. 

 

Sendo uma região que Arqueologicamente foi pouco explorada, tendo 

alguns trabalhos de Arqueologia de Contrato em suas imediações como os 

realizados para a implantação da BA-001 que cruza a BR-030 passando no limite da 

Península com o continente, e com base na parca historiografia que aborda a região, 

ela se mostrou local de grandes possibilidades, sendo uma delas a de poder utilizar 

o aparato da Arqueologia Sensorial e assim propor uma interpretação das Paisagens 

construídas por esses grupos de outrora, mais especificamente, dos grupos 

Tupinambá que se encontravam na região da Península antes de sua colonização. 
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Portanto, para se chegar a essas paisagens e a um melhor entendimento do 

que proponho e dos resultados alcançados, dividi esse texto em uma introdução, 

quatro capítulos e uma conclusão, que levarão o leitor a percorrer os “caminhos da 

pesquisa” ao longo desse diário. 

No primeiro capitulo, intitulado Sobre Fenomenologia, Ciência e Arqueologia: 

uma critica a visão desencorpada apresento as bases nas quais a teoria da 

Arqueologia Sensorial está assentada. O inicio apontando as criticas tecidas pelo 

ramo filosófico da Fenomenologia ao período moderno e a construção da Ciência 

Contemporânea provinda dele. Identifico nas Ciências e, em especial, na 

Arqueologia entendida como tal, um “ocularcentrismo” (THOMAS, 2008 pp. 1-12) 

que dominou e domina o fazer cientifico atrelado às ideias cartesianas expressadas 

na sua proposta de separação entre corpo e mente. A resposta a essas ideias vem 

de autores como Maurice Merleau-Ponty, por exemplo, que entende o corpo e mente 

como um único ser que tem nessa junção seu principal meio de conhecer o mundo e 

fazer parte dele (MERLEAU-PONTY, 2011, pp. 205-212). 

 O segundo capitulo aborda a Narrativa. Em Antropofagia Narrativa e 

Narrativa Antropofágica: quando devorar é preciso, parto de uma reflexão feita em 

uma das disciplinas do curso da Pós-Graduação sobre a narrativa arqueológica não 

levar em conta na sua construção os sentidos e, por esse motivo, mas não apenas 

ele, não ser tão atrativa quanto poderia, não dando conta de apresentar o mundo 

vivido dos grupos que pesquisamos de uma forma mais humana e intimista 

(RAHMEIER, 2007, pp. 153-177). As narrativas arqueológicas, para alcançar tal 

ponto, poderiam incorporar novos meios midiáticos e inserir novas linguagens. Para 

tanto, a formação do Arqueólogo deveria ter uma maior diversificação e a Academia 

e órgãos reguladores da Arqueologia brasileira poderiam ser mais abertos as 

diferentes formas de narrativas. 

Entre Sentidos e Paisagens: vivência e prática é o terceiro capitulo. Nele 

apresento e discuto a Arqueologia Sensorial e a ideia de Paisagem aqui empregada, 

partindo de um reconhecimento de minha própria formação sensorial. A importância 

desse reconhecimento é extremamente necessária para que o Arqueólogo não se 

perca em seus preconceitos e até mesmo entenda como se deu a sua própria 

construção sensorial (TILLEY, 2012, p. 26). Alguns estudos de caso são apontados 
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tanto da Antropologia quanto da Arqueologia para mostrar a diversidade que o 

campo oferece. Ao final deste capitulo teço a metodologia empregada para se 

chegar aos objetivos traçados para esta pesquisa. 

O capitulo quatro o levará a conhecer a Península de Maraú em suas 

ocupações passadas ao convidá-lo a imaginar aquela região e suas Paisagens 

Sensoriais de outrora. Com o título Imagine... apresentarei as áreas encontradas 

durante a prospecção arqueológica nas quais constaram vestígios de ocupações 

passadas, as análises realizadas nestas e as reflexões feitas em campo e após ele, 

sempre as “costurando” com a base teórica escolhida e os objetivos traçados. Dois 

assentamentos serão o “palco” principal no qual a imaginação dialogará com a 

Cultura Material ali existente e as Paisagens construídas para, enfim, poder propor 

uma interpretação coerente com o encontrado. 

Em Uma História sem Fim tentarei concluir essa obra sem a fechar, pois, 

como em todo processo imaginativo, não há um ponto final, mas sim continuidades, 

novos começos e novas possibilidades, ou, melhor dizendo, há fluxos de 

interpretações que se complementam. A você que me acompanha, espero que 

aproveite ao máximo a leitura e que quando as paginas acabarem o desejo de 

continuar fazendo sentido dos sentidos permaneça. 
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2. CAPITULO I 

 

SOBRE FENOMENOLOGIA, CIÊNCIA E ARQUEOLOGIA: uma critica a 

visão desencorpada. 

 

 

A ciência quer verdades válidas de uma vez por todas e 
para todos, definitivas, partindo de verificações novas e finais. 

(Edmund Husserl, Meditações Cartesianas). 

 

Um corpo humano está ali quando, entre vidente e visível, 
entre tocante e tocado, entre um olho e outro, entre a mão e a mão se 
produz uma espécie de recruzamento, quando se acende a faísca do 

senciente-sensível, quando se inflama o que não cessará de queimar, 
até que um acidente do corpo desfaça o que nenhum acidente teria 

bastado para fazer... 

(Maurice Merleau-Ponty, O olho e o espírito). 

 

Após introduzi-lo ao mundo dessa obra é preciso enveredar por alguns 

caminhos que o ajudarão a ir dando sentido as pretensões aqui manifestadas. O que 

você encontrará nesse capitulo e nos dois próximos vem a ser o “esqueleto” de um 

corpo em movimento no tempo e espaço, ou seja, o que sustenta essa pesquisa. Em 

outras palavras, apresentarei os aspectos teóricos e metodológicos que utilizo para 

chegar as Paisagens Sensoriais da Península de Maraú. Agora trataremos sobre 

pontos que acredito serem de suma importância para o aprofundamento dessa 

discussão nos capítulos seguintes. Devo informa-lo que essa será a parte mais 

“pesada”, “densa” e “profunda” dessa obra, contudo também você começará a 

perceber o quanto ela será “colorida” com diversos tons, possuirá “aromas”, 

“sabores” e sons de uma vivência que acabará por completar o corpo da pesquisa, o 

meu próprio e, por fim, o da narrativa (sobre esta voltaremos a tratar no segundo 

capitulo). 
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Os passos dados aqui tocarão o solo fértil da Fenomenologia e a sua 

apropriação e utilização como critica ferrenha a ideia de Ciência baseada no 

Racionalismo Cartesiano, passando pelo privilégio relegado à visão como sentido 

mais “valoroso” dentro desse contexto. Ainda, avaliarei a construção da Arqueologia 

quanto Ciência pensada nesses moldes. Sigamos juntos. 

2.1 Fenomenologia para iniciantes 

Não me admiraria se alguém com um senso de humor profano e com a mais 

ardente vontade de enveredar por um debate sem fim erguesse a voz para, com um 

leve tom nostálgico, proferir a curta, mas poderosa frase que iniciou uma sequencia 

de mudanças no cenário filosófico do início do século XX e que atualmente 

demonstra ter poder de deixar os mais tradicionais pensadores de nossa época com 

o desejo de que ela jamais deveria ter sido pronunciada. “Às próprias coisas” 

(HUSSERL, 2012, p. 5), era o direcionamento inicial da nascente Fenomenologia 

Husserliana que foi a fundadora de um movimento de grande impacto na concepção 

filosófica europeia do seu momento, levando a uma gama exponencial de filósofos a 

discuti-la positiva ou negativamente, partindo sempre de seu apontamento para uma 

necessidade ainda presente em nosso meio de nos voltar para aquilo que nos é 

apresentado de imediato procedendo de forma a contemplar os objetos de maneira 

mais fiel em seu modo de ser (LIMA, 2014 p. 12). 

Edmund Husserl formula o método fenomenológico em meio a uma profunda 

crise do irracionalismo e subjetivismo com o anseio de que este se tornasse radical 

ao apontar para as “essências dos fenômenos puros” (HUSSERL, 1996, p. 206), 

sendo o fenômeno a relação entre a consciência e a vivência enquanto manifestada 

no fluxo temporal possuindo intencionalidade (LIMA, 2014 p. 12). Desse modo, 

sofrendo influencia do método descritivo da psicologia de seu professor Franz 

Brentano, o princípio da intencionalidade de Husserl diz que “toda consciência é 

consciência de algo, distinto dela mesma” (HUSSERL, 2012, p. 18). Ainda, 

embasada nesse método descritivo e o adaptando, sua fenomenologia passa a se 

caracterizar sumariamente como “descrição de vivências da consciência” (SANTOS, 

2014, p.19) sendo o conhecimento produzido por um sujeito intencional. 
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 Também recebendo influências do idealismo e da filosofia transcendental 

alemã, o autor trás em sua obra Ideias I de 1913 um aprofundamento da 

fenomenologia complementando a ideia de ego puro a uma versão transcendental 

deste. A noção de Epoché como conhecimento das essências por meio da 

consideração dos pressupostos referentes à existência de um mundo externo, 

segundo Santos, “parte de uma análise baseada na primeira pessoa do singular” 

(ibidem, p. 35), pois, como método, é a fonte de percepção de todo o mundo objetivo 

para o individuo da forma como este lhe é apresentado (HUSSERL, 2001, p.8). Eis a 

tentativa do filosofo de compreender a objetividade a partir da subjetividade e, por 

isso, há ai uma necessidade de câmbio da dúvida metódica cartesiana, que aniquila 

a subjetividade direcionada para os objetos, pela epoché fenomenológica, pois esta, 

ao por a experiência do individuo “entre parênteses”, desloca os atributos da 

realidade para o papel de atributo do que pode ser percebido, trazendo ao foco o 

principio da subjetividade. 

Assim, a Fenomenologia Husserliana não tem como propósito central a 

explicação dos fenômenos, pois ela se criou como critica ao positivismo e as 

ciências de sua época que traziam esse objetivo. O que de fato se propunha era a 

descrição desses fenômenos como expressão da coisa mesma sendo a partir disso 

possível de se chegar à coisa pela consciência (SAMPAIO & TROTTA, 2014, p.56). 

Suas ideias influenciaram vários autores que deram continuidade a esse movimento 

filosófico durante o século XX. Sem sombra de dúvidas que, dentre estes, aquele 

que se manteve mais “fiel” ao pensamento de Husserl foi o filosofo francês Maurice 

Merleau-Ponty. 

Com a publicação de sua principal obra em 1945 intitulada Fenomenologia 

da Percepção (2011) Merleau-Ponty dá continuidade a sua intenção de levar a 

filosofia de Husserl às ultimas consequências, iniciada três anos antes quando da 

publicação de A estrutura do comportamento (1975). Fica clara a influência do autor 

alemão em seus escritos quando ele também procura investigar a consciência 

intencional, contudo, com uma diferença, Ponty procura preenche-la de “carne”, 

fazendo dela uma consciência corporal enquanto subjetividade encarnada tendo no 

sujeito concreto o ponto de partida da percepção do mundo (FRANÇA FILHO, 2014. 

pp. 77-80). 
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Para isso, um dos temas centrais de sua fenomenologia é o corpo, pois é ele 

que age como “veiculo” nosso no mundo nos ligando ao que se encontra a nossa 

volta. O termo “veiculo” não deve ser aqui tomado como um objeto que habitamos 

por um determinado momento e depois podemos abandoná-lo em seguida, sendo 

possível repetir essa ação diversas vezes como, por exemplo, em um automóvel no 

qual entro pela manha para me deslocar até a universidade, lá chegando eu me 

afasto dele e o reencontro em outro momento para retornar a minha residência. Não 

é essa a ideia de veiculo que podemos apreender em sua obra, mas sim a de que 

somos tanto o nosso corpo quanto o nosso corpo somos nós, ou seja, o que habita o 

“veiculo” é entrelaçado e inseparável dele e do que nos constitui enquanto ser-no-

mundo (MERLEAU-PONTY, 2011, pp. 205-212). 

É nesse sentido que, para o autor, a descrição apontada como método 

necessário por Husserl permanece válida. Entendendo-a como uma “desaprovação 

da ciência” (ibidem, p. 3) por ser esta uma explicação do mundo, ele uni a descrição 

ao ato de se admirar com a forma que os fenômenos nos são apresentados para se 

chegar a uma ideia de verdade que pode ser captada, por exemplo, pelo campo 

perceptivo sendo preenchido por estímulos diversos de luzes, cheiros, texturas e 

sons que nos situam no mundo (ibidem, pp. 5-6). Esse encontro primeiro com os 

fenômenos, a nossa vivência deles, nos aloca na “carne” de um mundo que pode ser 

vasto, mas que eu só posso conhecer dentro dos meus limites corporais e, assim, 

não seria “preciso perguntar-se se nós percebemos verdadeiramente um mundo, é 

preciso dizer, ao contrário: (que) o mundo é aquilo que nós percebemos” (ibidem, pp. 

13-14). 

A “experiência perceptiva” se dá por meio do meu encontro com o “sensível” 

através do meu aparelho sensorial. A ideia de “sensação” que a Fenomenologia 

critica é aquela que a mostra como o resultado tardio do pensamento sobre as 

coisas, uma das formulações que dá base a metodologia científica em que primeiro 

se é necessário observar os fenômenos para em seguida analisa-los e assim poder 

julgá-los. Ao contrário, sensação para Maurice Merleau-Ponty vem a ser o aspecto 

instantâneo de minha relação com os objetos e, da mesma forma, a interpretação 

que tenho deles ocorrendo ambas instantaneamente. Não há diferença entre 

sensação e percepção. Ao levar a mão sobre as chamas a sensação é prontamente 
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sentida e interpretada conjuntamente (ibidem, pp. 23-34). Entrar em contato com o 

mundo é interpretá-lo ao mesmo tempo em que esse contato se dá, sendo essa 

interpretação significada dentro do modelo cultural ao qual esteja inserida. Dessa 

forma, a percepção do ambiente ou de algo é mutável e amparada na construção 

sensorial do individuo. Por se deparar com questões como estas e o não 

entendimento delas decorrente de outras bases elucidativas é que acredito que 

Merleau-Ponty tenha iniciado sua Fenomenologia da Percepção apresentando 

aquilo que entendia como fenomenologia para que não restassem dúvidas sobre o 

alicerce ao qual sua discussão era pautada. 

Ao perguntar o que ela é o autor responde da seguinte forma: 

A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os problemas, segundo 

ela, resumem-se em definir essências: a essência da percepção, a essência 

da consciência, por exemplo. Mas a fenomenologia é também uma filosofia 

que repõe as essências na existência, e não pensa que se possa 

compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua 

“facticidade”. É uma filosofia transcendental que coloca em suspenso, para 

compreendê-las, as afirmações da atitude natural, mas é também uma 

filosofia para a qual o mundo já está sempre “ali”, antes da reflexão, como 

uma presença inalienável, e cujo esforço todo consiste em reencontrar esse 

contato ingênuo com o mundo, para dar-lhe enfim um estatuto filosófico. É a 

ambição de uma filosofia que seja uma “ciência exata”, mas é também um 

relato do espaço, do tempo, do mundo “vividos”. É a tentativa de uma 

descrição direta de nossa experiência tal como ela é, e sem nenhuma 

deferência à sua gênese psicológica e às explicações causais que o 

cientista, o historiador ou o sociólogo dela possam fornecer (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 1). 

Trazendo a mente para onde ela jamais esteve afastada, o corpo, pelo 

menos nunca esteve de fato distante dele, Merleau-Ponty expressa sua concepção 

fenomenológica existencialista tentando quebrar a barreira entre homem-natureza 

(FRANÇA FILHO, 2014. p. 99) e toda a carga de atitudes “naturais” encontradas 

nela. Simplificando o que não é nada simples, acredito que o ponto de partida para a 

utilização do método fenomenológico segundo a ideia deste autor, parte do auto 

questionamento sobre nossos atos corriqueiros que constantemente passam 

despercebidos no dia a dia. Só assim, podemos retornar ao alarido inicial de Husserl 
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quando dizia “Às próprias coisas” e o que elas nos levam a perceber quando com 

elas nos deparamos. 

2.2 Sobre duas visões 

Em uma coletânea de palestras encomendadas pela Rádio Nacional 

Francesa e transmitidas pela rede Programa Nacional de Radiodifusão Francesa 

(RDF) no final do ano de 1948, que foi publicada no Brasil sob o título de Conversas 

– 1948, Merleau-Ponty aponta uma serie de relações, muitas vezes, percebidas ou 

não, entre o mundo percebido e temas relacionados à formação do pensamento. 

Nessa obra o autor apresenta críticas que já realizara em publicações anteriores 

condizentes ao desenvolvimento teórico e prático da ciência, principalmente a de 

finais do século XIX e meados do XX a acusando categoricamente de “manipular as 

coisas e renunciar a habitá-las” (MERLEAU-PONTY, 2013 p. 15). O filosofo com 

essa afirmação tem em mente algo que, em um primeiro momento aponta para um 

afastamento, para certa distância promovida pela forma como a ciência foi formada e 

conduzida ao longo da história, assim como ela é portadora de interesses diversos 

que a direciona e movimenta. Não é de se admirar que o primeiro capitulo trate 

sobre “O mundo percebido e o mundo da Ciência” (MERLEAU-PONTY, 2004 pp. 1-

8). 

Nele, Merleau-Ponty demonstra sua inquietude sobre o pretenso desejo da 

ciência de ser a resposta única e indelével para todas as coisas, criticando o 

posicionamento dela quanto tal e tecendo uma reflexiva abordagem referente ao 

“mundo percebido” que é “em grande medida ignorado por nós enquanto 

permanecemos numa postura prática ou utilitária...” sendo este mundo, o da 

percepção e vivência, campo que tem sido privilegiado pela “arte e o pensamento 

moderno dos últimos cinquenta ou setenta anos” (ibidem, pp. 1-2) a contar do 

momento em que o autor fala. É válido ressaltar que o “pensamento moderno” ao 

qual ele atribui méritos passa por nomes como Edmund Husserl, Martin Heidegger, 

Gaston Bachelard, Jean-Paul Sartre, Paul Cézanne, entre outros que, cada um a 

sua maneira, contribuiu para essa discussão e para a própria fenomenologia do 

autor. 
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Segundo ele, nos voltamos para o “mundo da Ciência” e nele colocamos 

nossa total confiança buscando em seus cálculos, medidas, experimentos e análises 

responder nossas inquietações cotidianas provenientes do “mundo percebido”. 

Indagando sobre o que seria a luz, sarcasticamente também pergunta se não 

deveríamos buscar a resposta em um físico, sendo este o detentor do conhecimento 

necessário para observar as ondas, os corpúsculos e as oscilações 

eletromagnéticas que trariam assim a verdadeira natureza desta e seu real 

significado, pois para o mundo da ciência, as cores, os reflexos e todo o “espetáculo 

sensorial que meus olhos me fornecem” são apenas aparências que devem passar 

pelo rigor metódico do cientista para poder se desvelar “o que se encontra por trás 

dessas fantasias sensíveis” (ibidem, pp. 2-3). Daí a necessidade de explicação, de 

“desvelar o sensível” pela razão, pois só com o método científico chegaríamos a 

realidade escondida por trás das aparências da percepção. 

Até aqui o que o autor vem questionando é se a ciência teria a capacidade 

de, com base estritamente em si mesma, propor respostas que explicassem o 

mundo de uma forma mais completa, sem a necessidade de recorrer a outro meio 

fora dela de se chegar ao conhecimento do que nos rodeia. Seu posicionamento me 

parece claro, pois excluindo a ideia de uma ciência “onipotente” ele abre margem 

para a percepção corporal/sensorial como alicerce para se chegar aos fenômenos e, 

assim, poder ofertar uma descrição mais intimista do mundo que nos cerca. Perceba 

que em nenhum momento mencionei que o filosofo sugere descartar o 

conhecimento científico, sendo totalmente hostil a ele. Pelo contrário, ele reconhece 

seu valor “como instrumento do desenvolvimento técnico ou como escola de 

precisão” (ibidem, pp. 5-7), entretanto, seu reconhecimento anda lado a lado com a 

sua critica e postura indicativa de uma necessária mudança na teoria e metodologia 

científica. 

 Merleau-Ponty travava uma batalha filosófica enfrentando o dogmatismo da 

ciência que objetivava ser senhora do conhecimento “total”, trazendo de volta ao 

cenário mais amplo à percepção do sensível por meio de nosso engajamento 

corporal no mundo, até então, como já mencionado anteriormente, domínio 

principalmente da Arte. Não a toa, em todas as suas obras ele dedica boas 

discussões a essa relação. Em O olho e o espírito ele escreve sobre o enigma que 
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consiste em o corpo ser ao mesmo tempo vidente e visível que olha e é olhado, 

lembrando que o olhar pode tocar e, quando vê, junta-se ao que é visto o atingindo 

(2013, pp. 18-19). Para Merleau-Ponty o pintor utiliza seu corpo para pintar e, sendo 

ambos, pintor e as coisas, parte do mesmo “estofo” do mundo, ao olhar algo o artista 

vai além das superfícies do objeto o penetrando, juntando assim vidas separadas 

ligadas pela indivisibilidade dos espíritos (ibidem). Dessa forma, em suas palavras, 

“o pintor é o único a ter direito de olhar sobre todas as coisas sem nenhum dever de 

apreciação” (ibidem, p. 17). 

Acredito que todas as criticas do filosofo abordadas até então não seriam 

pertinentes ao objetivo que motiva essa interpretação se não pudéssemos confrontá-

la com o pensamento de um antecessor seu que viveu entre os séculos XVI e XVII 

chamado René Descartes. Pensamento este que motivou e motiva a ideia mais 

corriqueira e aceita de ciência existente. De fato, o principal alvo do fenomenologista 

em seus escritos é o ideal legado pelo seiscentista. Ainda em suas Conversas – 

1948 são diretas as referências que Merleau-Ponty faz a ele (ibidem, pp. 3-8), assim 

como em outras obras. O que este autor toma como ponto que merece ser refutado 

no cartesianismo é a separação proposta entre corpo e alma, respectivamente 

percepção sensorial e mente na qual se manteria a razão, fonte do conhecimento 

real e verdadeiro que poderíamos ter de nós mesmos e dos objetos extra somáticos 

partindo da reflexão e de um rigor do método empregado para a analise desses 

últimos (DESCARTES, 2003 pp. 2-23), sendo a visão o sentido que estaria no topo 

da hierarquia sensorial, por ser este o que promoveria uma analise mais confiável 

das coisas. 

Para Descartes tudo que pudesse ser proveniente dos sentidos deveria ser 

posto em duvida, pois a sensação e percepção da realidade seriam fontes de erro e 

ilusão, sendo dessa forma o corpo, em toda sua finitude, negado quanto a sua 

possibilidade de alcançar aquilo que somente a alma, forma de existência infinita, 

poderia chegar (DESCARTES, 2004 pp. 19-34), partindo de um principio geral 

norteador, “uma essência objetiva, isto é, que me garanta a existência e natureza de 

seu objeto” (GRANGER, 1973 p.14). Essa essência, segundo Descartes, nós 

poderíamos chama-la de Deus e seria ela a fundadora da objetividade da ciência, 

pois concebendo a ideia de um Deus existente e objetivo, poderíamos admitir que 
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Este convertesse a necessidade subjetiva das ideias em necessidade objetiva 

(ibidem, p 14). 

Em sua sexta meditação do livro Meditações sobre Filosofia Primeira 

Descartes trata Sobre a existência das coisas materiais e sobre a distinção real da 

mente e do corpo. Analisando a diferença entre imaginação e intelecção pura ele 

chega a conclusão de que a partir da primeira há o perigo de se cair no erro 

promovido pelos sentidos que deturpariam a essência da mente tendo sempre o 

corpo como objeto entre a sensações e a alma. Ao contrário, por meio da segunda, 

buscando o entender, a mente voltar-se-ia para si visando às ideias contidas nela 

mesma. Assim, o ideal cartesiano seria o de uma mente livre do corpo no qual o 

intelecto puro assumiria a percepção (DESCARTES, 2004, pp. 155-175). É daí que 

vem a sua dificuldade em aceitar a existência do corpo ou das coisas corporais, ou 

melhor, de aceita-los como portadores de veracidade dedicando toda a sua devoção 

ao Cogito. É por meio deste, arraigado à mente guiada por Deus que conhecemos a 

verdade contida nas coisas exteriores a nós (ibidem, p. 177). 

Entretanto, mesmo com toda essa posição estabelecida de distinção entre 

alma e corpo ele conjectura que ela, a alma, está estreitamente confundida e 

misturada ao seu recipiente (GRANGER, 1973 p.15), pois 

Do contrário, quando o corpo é ferido, eu, que não sou mais do que coisa 

pensante, não sentiria dor por causa disso, mas perceberia essa lesão pelo 

intelecto puro, assim como o marinheiro percebe pela vista o que no barco 

se quebra. E, quando meu corpo necessitasse de comida ou de bebida, eu 

o entenderia expressamente e não teria as confusas sensações de fome e 

de sede que tenho. Pois essas sensações de sede, fome, dor etc., não são 

mais do que modos de pensamento confusos, resultantes da união e como 

que mistura da mente com o corpo. (DESCARTES, 2004, p. 175). 

Essa “união entre mente e corpo” mencionada acima, na perspectiva do 

autor, é demasiadamente nociva à apreensão das coisas. Entretanto, sendo Deus 

fonte de certezas, Ele nos equipou com certa “aparelhagem” que, mesmo sendo 

finda e propensa a ilusão por ser corporal, sob o regime da mente poderia ser como 

janelas para o que se encontra fora de nosso corpo. É nesse sentido que chamo a 

sua atenção para a analogia que o autor emprega entre o “intelecto puro” e a forma 

pela qual o marinheiro perceberia “o que no barco se quebra”. É pela “visão”. Esta a 
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todo o momento perpassa a narrativa de Descartes não só na utilização de um 

vocabulário visual, mas também como sentido que melhor responderia as 

necessidades da alma, pois com ele passaríamos ao status de observadores do 

mundo extra somático, promovendo assim, pelo distanciamento próprio estabelecido 

por este sentido, um encontro com maior poder de análise e, dessa forma, menos 

propenso ao erro (JUDOVITZ, 1993, pp. 65-69; LE BRETON, 2007, p. 37), diferente 

dos sentidos internos mencionados na citação acima como o paladar, por exemplo. 

Complementando essa observação, quando Descartes expõe seus motivos 

de desconfiança dos sentidos ao mencionar sua crença no que podemos sentir 

acordados e dormindo, sendo que no primeiro a percepção viria também de fora do 

individuo e no segundo apenas do interior deste (ibidem, p. 167), a raiz dessa 

colocação está na perda sensorial da visão quando fechamos os olhos e 

adormecemos. Neste momento nos desconectamos do mundo exterior por não 

estarmos mais amparados na visão, mesmo os demais sentidos ainda continuarem 

discutivelmente ativos e nos relegarem sensações do contato com a cama, ou 

acordarmos com o cheiro de fumaça ou com o barulho de algum veiculo passando 

em alta velocidade fora de casa, por exemplo. Estas sensações nós podemos 

apreender enquanto estamos em estado de sono, um acontecimento visual não. O 

próprio ato de fechar os olhos comprovaria isto. 

Esses dois filósofos, cada um em seu tempo e maneira, refletiram sobre a 

ideia de ciência corrente em sua época, sendo Descartes o “Pai” da ciência moderna 

que Merleau-Ponty criticaria três séculos depois. O que para um seria fonte de erro 

caso fosse empregado nas análises científicas, para o outro configuraria uma forma 

mais humana de experimentar o mundo e promover um engajamento mais completo 

com este. Se para René Descartes o olho que deve nos guiar é o “do expectador 

externo, o sentido da visão de Merleau-Ponty é uma visão corporificada que é parte 

encarnada da ‘carne do mundo” (PALLASMAA, 2011, p.20). A visão deve ser trazida 

de volta ao corpo de onde a ciência cartesiana a separou, como uma fechadura de 

porta tendo dois indivíduos se olhando pelo seu buraco vendo apenas o olho um do 

outro, e deve ser associada aos demais sentidos em nossa vida cotidiana que é 

fonte de nossa produção do conhecimento. Para Merleau-Ponty precisamos antes 

de tudo parar de olhar pelo buraco da fechadura, abrir a porta, ultrapassá-la, ver o 
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outro e o mundo e deixar-se ser visto por eles, tocá-los e deixar-se ser tocado, sentir 

seus aromas e deixar que sintam o nosso.  

2.3 Arqueologia e seus resquícios modernos em discussão 

A arqueologia, não diferente das várias áreas do conhecimento, tem em seu 

processo de constituição e prática ao longo da história, um vinculo bastante estreito 

com o pensamento cartesiano proveniente do período moderno. Julian Thomas, por 

exemplo, identifica essa proximidade em suas obras intituladas “Archaeology and 

Modernity” (2004a) e “Archaeology’s Place in Modernity” (2004b) nas quais levanta 

uma serie de questões relacionadas à forma de se pensar a Arqueologia que 

fazemos atualmente com base em diversas elaborações cognitivas e práticas sociais 

provenientes do período que conhecemos como “Idade Moderna”, sendo uma delas 

o pensamento racionalista cartesiano (THOMAS, 2004b pp. 30-31). 

Discutindo sobre a ideia de realidade provinda dessa época o autor introduz 

uma questão extremamente pertinente e discutida quando olhamos para nossa 

produção do passado: “a realidade poderia de fato ser alcançada e apreendida?” 

(ibidem, 2004b pp. 20-22) Segundo ele, para Descartes o ponto crucial era como a 

mente poderia apreender as coisas físicas posto que essas fariam parte do mundo 

dito “real”. Seria por meio da visão que a mente teria o melhor acesso a 

materialidade e, assim, a realidade. O Historico-Culturalismo seria fruto desses 

pensamentos por tratar da abstração do passado de forma que este foi real e se 

podia chegar a ele como tal, principalmente por indícios visuais. Para isso um 

conjunto de seriações, cronologias, sequências estilísticas, etc. foram elaboradas 

com o intuito de demonstrar características, fases, componentes e grupos culturais 

do passado. 

O cenário estava sendo montado para a validação da Arqueologia como 

“Ciência” (JOHNSON, 2000 pp. 55-58). Para a chegada de uma disciplina 

possuidora de métodos embasados no rigor científico cartesiano que afastaria o 

sujeito do objeto, ou melhor, o pesquisador do que é pesquisado, para que a razão 

relacionada à mente distanciada do corpo tomasse as decisões propicias sem a 

interferência das emoções e de qualquer outro elemento que não fosse considerado 
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próprio da razão, impedindo uma aproximação do individuo ao objeto e colocando 

barreiras na subjetividade (2004a pp. 35-54). 

Dessa forma, uma separação de corpo e mente entendida pela ênfase de 

um sentido sobre os demais, acabou por gerar aquilo que podemos chamar de 

“Ocularcentrismo” nas Ciências do ocidente e, consequentemente, na Arqueologia 

(THOMAS, 2008 pp. 1-12), postulando a supremacia da visão sobre a audição, 

olfato, paladar e tato. Nesse sentido, a ideia de realidade era perseguida como 

aquilo que pudéssemos ver e representar. O estilo de visão que prefigurou no 

período moderno até os dias atuais onde as imagens não passam de informações 

que representam uma realidade tem por base a “optica” cartesiana na qual a 

sociedade estaria separada do mundo natural por uma metafísica. Assim, o 

antagonismo entre sujeito e objeto seria explicado por essa separação (ibidem, 2008 

pp. 1-12). 

Essa busca de maior “cientificidade” é principalmente perceptível nos idos da 

década de 1960, quando a “Nova Arqueologia” se mostrou a personificação dos 

pressupostos do pensamento moderno. A começar por ser nesse momento com 

figuras como Clarke (1977), Binford (1982), Hodder & Orton (1990), por exemplo, 

que ela se aproxima ainda mais de outras ciências conhecidas como “duras” ou 

“exatas”, como a Física, Química, Matemática e até mesmo da Geografia, 

absorvendo desta ultima principalmente suas ideias sobre espaço, demografia, 

paisagem, cartografia e mais tarde seu aparato técnico do Georreferenciamento. As 

diferentes abordagens que surgiram ou foram aperfeiçoadas nesse momento 

procuraram trazer para a Arqueologia maior objetividade e uma relação mais intima 

com a Antropologia Cultural (JOHNSON, 2000 p. 53). 

A Arqueologia Regional, por exemplo, com suas ideias de “Padrão de 

Assentamento” (WILLEY, 1953) e “Sistemas de Assentamento” (WINTERS, 1968) 

sofreu poderosa influência da Ecologia Cultural de Julian Steward ao “abordar 

problemas culturais mais amplos e mais básicos, analisando as adaptações 

humanas ao meio ambiente – adaptações sobre as quais repousa a cultura” 

(VOLTA, 2007 p. 12). A principal crítica feita a essa abordagem processualista se 

assenta na conclusão de que a ocupação humana pode ser entendida por meio de 

modelos preditivos de uso do espaço, como se todos os grupos humanos 
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percebessem, compreendessem e utilizassem os locais da mesma forma, ou de 

modos bastante semelhantes, homogeneizando tanto indivíduos quanto lugares 

(LEMOS & PELLINI, 2011, pp. 39-42). 

Nesse sentido, peço que imagine a cidade onde você vive, ou seu bairro, até 

mesmo sua própria casa. Basta refletir sobre os variados significados que damos 

aos diversos locais com os quais possuímos algum tipo de relação que a ideia de um 

padrão de ocupação passa a ser algo distante, mesmo em uma sociedade 

capitalista que compartimenta e tenta restringir a significação de locais. Por exemplo, 

a cozinha pode ser área de trabalho, como também pode ser local de armazenar e 

consumir alimentos, ou de manifestação artística, ou para uma criança pode ser 

ponto propicio no qual sua imaginação seja aguçada com o tipo de contornos das 

paredes e objetos que se encontram ali, assim como com os odores, sons e sabores 

que o local pode suscitar. São tantas as possibilidades em meio a indivíduos 

diferentes. Uma abordagem com base em padrões e sistemas não foi pensada para 

mergulhar tão fundo no âmago do ser humano. Entender a Arqueologia dessa forma 

retira dela, ou pelo menos afasta drasticamente, o essencial à sua existência: o fator 

humano (RAHMEIER, 2007, pp. 153-177). A tentativa de se chegar ao Homem 

passando por cálculos de áreas, confecção de mapas onde essas mesmas áreas 

são plotadas, análise de pasta cerâmica, ângulos de lascas e identificação de locais 

propícios à habitação tomando por base a aquisição de recursos (PLOG & HILL, 

1971) reduz o universo da vivência humana a espaços sem dinâmica, estritamente 

geométricos, a objetos apenas funcionais sem interação emocional com os 

indivíduos, a um dia a dia voltado apenas para suprir as necessidades alimentares e 

de proteção. 

Cito dois exemplos que constantemente me levam a refletir sobre o que 

mencionei. O primeiro vem de um simpósio que tratava sobre material lítico realizado 

no Congresso de Teoria Arqueológica da América do Sul (TAAS) ocorrido na cidade 

de Goiânia, GO em 2012. Conhecidos nomes da Arqueologia nacional e 

internacional debatiam sobre os ângulos das lascas encontradas nos artefatos e a 

distribuição destes nos sítios. Em nenhum momento a discussão avançou em 

direção aos que haviam confeccionado aquele material, seus motivos e suas 

possíveis significações dentro do grupo. O distanciamento entre os sujeitos se 
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tornou explicito ao seguir uma lógica estritamente pautada na técnica negando aos 

produtores dos artefatos uma vivência que perpassaria inúmeras esferas 

possivelmente tão complexas quanto as nossas. O segundo exemplo vem do ritual 

denominado Yãkwa realizado pela etnia Enawenê Nawê do noroeste do Mato 

Grosso. Durante sete meses os índios reverenciam os espíritos com alimentos, 

cantos e danças utilizando “as flautas sagradas” confeccionadas exclusivamente 

para este momento, construindo barragens nas quais a pescaria seria efetuada e 

galpões para o processo de defumação dos peixes sendo após ofertados as 

entidades e consumidos até o final do ritual (VALADÃO, 1995). Os cestos anexados 

nas barragens, para os Enawenê Nawê, seriam a cintura do espírito Dokui, morto 

pelos peixes quando mergulhava. A pescaria sendo realizada por esse meio deixaria 

os espíritos felizes, pois Dokui seria dessa forma “vingado”. Uma abordagem 

econômica típica como a mencionada no paragrafo anterior focaria apenas no 

caráter funcional e de obtenção de recursos, não abrindo margem para a 

profundidade cosmológica e no emaranhado simbólico existente na edificação da 

barragem para a captura do alimento, por exemplo. 

Ao utilizar de descrições ambientais, fotografias, imagens de satélite, 

elaborações de zoneamentos e confecções de mapas como parte de seu método de 

coleta e apuração de dados, essa abordagem restringe-se ao visual como meio 

central de sua observação, ou seja, a apenas um aspecto da vida humana que, a 

depender da cultura a qual o grupo que construiu a paisagem pertença, pode ter 

outros sentidos como principais mediadores dela, assim como demonstra Classen 

(1997, pp. 401-405) e Howes (2006, p. 5) em suas pesquisas de Antropologia 

Sensorial desenvolvidas em vários locais com diversos grupos étnicos pelo mundo. 

Seria como tentar entender o ritual Yãkwa sem os sons de suas flautas, sem o 

cheiro e o sabor da carne de peixe defumada na elaboração de sua paisagem, 

apenas como uma pescaria para obter alimentos. Thomas, em seus argumentos 

contra o Ocularcentrismo ocidental, critica principalmente a Arqueologia da 

paisagem por basear sua coleta de dados em amostras visuais das áreas 

pesquisadas como mencionado acima. Segundo ele, esse aporte é distanciado, 

promovendo uma compreensão do espaço dos grupos humanos estudados por meio 

de linhas e vetores, sendo assim diferente de uma compreensão do lugar a partir de 
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sua experiência, do estar nele e da inserção da escala humana (THOMAS, 2008 p. 

1-10). 

O que estou tentando demonstrar aqui é que abordagens que possuem um 

pesado cunho cartesiano, como a processual na arqueologia, foram construídas a 

partir de um entendimento totalmente antagônico de uma relação entre sujeito e 

objeto dando a elas o status de Ciência, geradoras de verdades sobre as pessoas 

da quais elas se debruçam. Na Arqueologia Regional variadas interpretações seriam 

direcionadas para as características ambientais as relacionando com áreas de 

capitação de recursos criando padrões que juntos formariam um ou vários sistemas 

que explicariam a ocupação de certa região. Como uma pequena parte do todo que 

é a abordagem processualista, esses pontos mencionados demonstram uma 

tentativa de afastamento total da figura do pesquisador do que é pesquisado por ele. 

Creio que esse afastamento cria uma interpretação fria, numa tentativa de 

“despersonificação” falha, pois queiramos ou não, aceitemos ou não, muito do que 

somos, muito da nossa personalidade está contida em nossos trabalhos, pesquisas 

e escritos. 

Acredito que um dos méritos da arqueologia com base fenomenológica é 

acabar com essa distância promovendo uma abordagem mais intimista e, 

consequentemente mais centrada no ser humano em suas diversas nuances. A 

critica tecida nessas paginas a ciência de cunho cartesiano, ao “ocularcentrismo” 

que segue ao seu lado e a arqueologia que se baseia neles é antes de tudo uma 

interpretação motivada pelo desejo de empregar nesse estudo outra abordagem que 

corresponda aos anseios de reaproximação entre sujeitos e objetos nas suas 

construções paisagísticas com base na percepção sensorial. No próximo capitulo 

continuarei a trilhar esse caminho tratando sobre outra temática essencial a essa 

obra. 
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3. CAPITULO II 

 

ANTROPOFAGIA NARRATIVA E NARRATIVA ANTROPOFAGICA: quando devorar 

é preciso. 

 

 

“Sinhores dono da casa o cantadô pedi licença, pra puxar a 
viola rasa aqui na vossa presença. Venho das bandas do norte, cum 

pirmissão da sentença. Cumpri minha sina forte, já por muitos 
conicida, buscando a ilusão da vida ou o cutelo da morte e das duas 

a prifirida há que me mandar a sorte. Já que nunciei quem sou: deixo 
meu convite feito pra qualquer dos cantado, dos que se dá por 

respeito, que aqui por acaso teja, nessa função de alegria, e pra que 
todos me veja puxo alto a cantoria, cum essa viola de peleja que 

quando não mata-aleja cantado de arrelia. (...) Em-antes porém aviso 
sô malvado, não aliso. Triste ou feliz é o cantado queu-apanhar pra 

dar o castigo, A’pois quem canta comigo sai defunto ou sai dotô” 

(Elomar Figueira de Melo – Desafio do Auto da catingueira).  

 

 

Durante o ano de 2014, em uma das disciplinas do mestrado, todos os 

alunos foram motivados a entregar, como crédito final desta, um texto no qual 

tratasse sobre seu projeto de dissertação ou um capitulo dela e, se possível, que 

demonstrasse os pontos nos quais a disciplina lhe tinha ajudado na reflexão de sua 

pesquisa. O professor que a ministrava se disponibilizou a realizar comentários e 

devolvê-los aos discentes para que estes, se assim o quisessem, pudessem 

reformular o texto segundo suas orientações. O escrito que entreguei continha boa 

parte das ideias que seguem ao longo desta dissertação. Como prometido pelo 

professor, pouco tempo depois recebi seus comentários, diga-se de passagem, 

todos extremamente pertinentes e muito construtivos, aos quais tentei ao máximo 

por em prática ao longo desta obra. Um dos comentários em especial motivou a 

escrita deste capitulo. Quando mencionei em meu texto alguns pontos teóricos e 

metodológicos que adotaria (Em suma: levar em conta os aspectos sensoriais da 

Paisagem e Cultura Material por meio da vivência de campo como não é feito na 

Arqueologia brasileira. Vide capítulo 3), a resposta gerou inquietações. Nela dizia 
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que “boa parte dos arqueólogos utilizavam da percepção sensorial nas pesquisas 

acadêmicas, contudo, suas narrativas (na resposta, entendida exclusivamente como 

narrativa escrita) não apresentavam este âmbito”, o suprimindo para fins de uma 

objetividade racional, diferente da subjetividade que a incorporação de tais aspectos 

poderia resultar. De fato, ao pensar a narrativa produzida na Arqueologia fica 

tentador responsabilizá-la como única culpada por tal privação. Entretanto, será que 

apenas ela deve sofrer o peso dessas acusações? Não haverá outro réu a se 

assentar diante deste tribunal? Pois, no fim das contas, é assim que a narrativa é 

percebida nesse caso. Incriminada por alguns de assassinar a subjetividade da 

vivência de campo e laboratório e, de forma dualista, também apontada por outros 

como responsável por ser extremamente objetiva e impessoal, ela jaz sobre os 

grilhões que ambos os fervorosos lados a colocam. Pois bem, acredito que vale 

pontuar algumas considerações acerca dessa famigerada acusada. 

 

Imagine agora que você tenha que contar a história de sua morte. Como 

você faria? Como imaginaria esse momento? Seria algo chocante não é? Não 

fazemos questão de pensar em algo assim, mesmo tendo uma série de possíveis 

indícios de como poderia acontecer: aqueles tantos maços de cigarro fumados por 

dia, ou aquela doença que surgiu sorrateira. Pensar em algo assim traz-nos 

inquietude, receio, medo, aflição. Por que isso acontece? Talvez pelo fato da 

significação coletiva que a morte tem para o grupo social ao qual pertencemos e o 

processo que o corpo passará nesse momento, que não fazemos a mínima ideia de 

qual seja, se resultará em dor e solidão, por exemplo. Acredito que não exista nada 

de mais intimo, mas também coletivo a se tratar que este tema. Como não se 

colocar no relato? Como não ter nele uma carga emocional? Como ser repleto de 

Subjetividade sendo ela, a morte, certa e chegará para todos, pelo menos da forma 

a qual a entendemos? Como ser totalmente objetivo, sendo ela fruto da sua vivência 

que a concebeu repleta de significados que se entrecruzam? Como você faria para 

contar essa história? Escreveria? Falaria? Cantaria uma canção? Esculpiria algo? 

Faria uma performance como em um teatro? Gravaria um vídeo? Ou elaboraria outra 

forma de fazê-lo? Como você faria? 
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Fazendo o caminho reverso, não imaginando algo que acontecerá, mas o 

que já aconteceu e seguido a mesma linha da pergunta acima, como você contaria 

sobre a morte de algum ente querido que já ocorreu? Como você faria? Trataria de 

forma impessoal? Isto seria realmente possível? Talvez você tenha presenciado o 

ato, ou talvez não e aquilo que você saiba sobre o ocorrido seja o produto final – a 

morte da pessoa próxima – e tudo o que lhe foi contado sobre. É interessante notar 

o quanto nós elaboramos uma serie de subterfúgios para deixar essa narrativa, que 

em nosso meio social expressa dor, mais leve. Como, por exemplo, “passou dessa 

para a melhor”, “agora não sentirá mais dor”, “finalmente descansou”, entre tantas 

outras figuras de linguagem que utilizamos, além de todos os rituais ao qual nos 

valemos para uma “ultima despedida”, como o velório e enterro. A morte se relaciona 

com narrativas assim como a vida. Acredito que os Arqueólogos são profissionais 

privilegiados por poder trabalhar com as duas em dois pontos: a vida de pessoas em 

suas mortes e a passagem da “vida” a “morte” a “vida” novamente dos objetos em 

seu contato de outrora e agora com os indivíduos. Como esses “Xamãs” 

(HAMILAKIS, 2011, pp. 218-220) fazem isso? Com o poder da narrativa. 

Elas podem possuir diversos significados, desde o ato de contar histórias e 

assim comunicar algo, a elaborar ações de interação com o mundo, que nos permite 

“realizar histórias sobre nós mesmos e nossas identidades subjetivas em relação 

aos outros, temporal e espacialmente” (CAMPBELL & ULIN, 2004, p. 34). Joseph 

Campbell, mitólogo estadunidense do século passado, dizia em uma entrevista que 

desde muito cedo o Homem vem contando “Histórias” para ordenar a vida e dar 

sentido as coisas (1990, pp. 82-103). Para ele essas “Histórias” se chamavam mitos 

e sua construção envolvia uma complexa interpretação de mundo que, por sua vez, 

estava intimamente ligada a narrativas cotidianas de um grupo. Narrativas, por 

exemplo, como as sobre a relação entre morte e vida, espiritualidade, aquisição de 

recursos, entre outros temas, ensinavam as pessoas a viver e a morrer. “O poder do 

mito” estava nesse quesito.  

Ao abordar as Narrativas nessa perspectiva não é difícil perceber que a 

Arqueologia é um terreno fértil no qual podemos explora-la de diversas formas. 

Contudo, ainda hoje em solo brasileiro, isso pouco acontece. Assim como no 

fragmento que inicia esse capitulo e que trata da motivação de sua existência, 
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muitos profissionais da área ainda se utilizam e até acreditam que seja por meio da 

escrita formal a melhor maneira de contar as historias nas quais resultam suas 

pesquisas. Ela pode ser uma delas, mas não a única. Outras formas como a poesia, 

o teatro, a dança, o cinema, a musica, a pintura entre tantas, poderiam ser usadas, 

entretanto são rejeitadas. Acredito que também aí há o peso da discussão do 

capitulo anterior. 

Sofrendo a influência da construção cartesiana das Ciências as narrativas 

produzidas nesse âmbito ganharam espaço, tendo no texto escrito sua 

representação máxima e encontrando na Academia sua fiel depositaria e guardiã. 

Para Richard Carp “a Academia envolve pensamentos em palavras e tem, no 

momento, entronizado o ‘texto’ como a metáfora dominante para os sistemas de 

significado compreensivo” (1995, p. 34). Ao passo que a produção científica crescia 

a ideia de como a sua exposição deveria ser realizada se organizava e se encaixava 

aos moldes daquilo que podemos chamar de um certo “Rigor” controlado pelos 

próprios centros Acadêmicos, tendo nele uma forma de reduzir as distorções que, 

consciente ou inconscientemente, com base em nossas subjetividades, poderíamos 

trazer ao texto. Ainda segundo Carp, “rigor é responsabilidade da Academia, e o 

texto é a melhor garantia de rigor que temos” (Ibidem p. 32). Um exemplo bem 

próximo que posso lhe ofertar é o desta própria dissertação que você lê. Ela será 

utilizada como meio principal de avaliação de um trabalho de pouco mais de trinta 

meses. Nela precisam constar informações e discussões que acredite ser 

pertinentes para a sua aprovação e coerentes com os seus objetivos. Para isso, 

precisa seguir certas regras como ser entregue no formato escrito e estar dentro das 

normas gramaticais e de formatação vigentes. O que é mais angustiante é a 

impossibilidade da avaliação ocorrer de outras formas. Como mencionei acima, a 

escrita é mais um dos inúmeros formatos que a narrativa pode apresentar, contudo, 

para o pensamento dominante, recorrer a outras áreas como a arte, por exemplo, 

incorreria no rebaixamento do campo científico, ou a sua negação como tal. 

As narrativas que pertencem a esse campo nos são apresentadas 

constantemente buscando objetividade, “verdades universais” ou a “veracidade dos 

fatos”. Para a Arqueologia entendida como Ciência suas construções narrativas, em 

sua maioria escritas, são mostradas como portadoras de um passado real, que de 
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fato aconteceu, buscando nos “registros arqueológicos” base para confirma-lo. A 

incorporação da arte como expressão narrativa poderia invalidar esse passado 

objetivo trazendo novas interpretações, inclusive sobre o considerado efêmero, e 

como tal, impossível de ser recuperado. Quando introduzi esse capitulo motivando 

que você pensasse em sua própria morte ou na morte de alguém próximo e a 

contasse foi buscando demostrar que a imparcialidade esperada para a construção 

científica é uma falácia. Aquele que narra faz parte do que é narrado e, dessa forma, 

tanto narrador quanto narrativa sofrem influência da cultura a qual estão inseridos. 

Por esse motivo, por exemplo, a ideia de morte apresentada estará repleta de 

significados elaborados na vivência do individuo. Para o arqueólogo isso é 

significativo, pois sua interpretação do passado também se pautará em suas 

experiências individuais e grupais de seu contexto cultural. 

Dessa forma, a Arqueologia se configura como uma produção Cultural 

(CAMPBELL & ULIN, 2004 pp. 22-25). Estar inserido em uma cultura que se ampare 

amplamente na Ciência produzirá pesquisas e narrativas que seguirão e 

reproduzirão os moldes cartesianos de pensamento. A pretensa distância entre 

pesquisador e pesquisado para que aquele consiga “visualizar” melhor os 

acontecimentos, observar amplamente os fatos e, a partir daí, julgá-los de forma 

imparcial é algo costumeiro do fazer científico. A produção provinda desse tipo de 

modus operandi acaba seguindo a mesma condição de distância, demonstrando um 

caráter repressivo ao vivido e sensorial. Assim, mesmo os arqueólogos em campo 

se utilizando dos sentidos para experimentar a textura do sedimento na escavação, 

ou a sua cor, ou o eco que determinada área possui, se o faz embasado na ideia de 

Ciência cartesiana, a sensorialidade aparecerá de forma preconceituosa, separada 

do corpo, estritamente visual, ou então será totalmente excluída de sua produção. 

Os sentidos não precisam ser a temática principal de todas as narrativas, contudo, 

devem ser reconhecidos como partes importantes destas em sua construção e 

propagação. 

Quando isto não é levado em conta se criam “Narrativas Antropofágicas” que 

se auto devoram. Uso esse termo para indicar um tipo de produção que, mesmo 

apresentando uma série de resultados, informando e se posicionando frente a 

questões de suma importância, não consegue atrair a atenção da contraparte, ou 
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não a consegue manter até seu termino. Não expressa os sentimentos e emoções 

da experiência de vida que se transformou em texto (como na maioria das vezes são 

divulgadas as produções) e não abrem espaço para novas formas de narrar. É 

extremamente necessário que promovamos um câmbio, passando a produzir 

“Antropofagias Narrativas”, levando o leitor ou espectador a se envolver com o que 

desfruta, os tornando mais próximos da obra e fazendo com que estes tenham o 

desejo de devorá-la, pois assim fazendo, eles passam a fazer parte da “carne do 

mundo”, liame entre o autor, a obra e o seu interlocutor. Mais uma vez utilizando 

esta dissertação como exemplo, é a sua companhia que dá sentido a essa 

empreitada conferindo a ela um proposito que vai além ao da própria escrita em si. 

Este é a integração do texto a outras vivências que não sejam apenas a do autor. Ao 

se encontrar com esta obra ela passa a fazer parte de você tanto quanto fez e faz 

parte de minhas ações, reflexões e apropriações sensoriais. Ela é resultante de 

minha interação com o mundo e nesse sentido, faz parte de minha carne tanto 

quanto faz parte da “carne do mundo” da qual também sou pertencente. Acredito 

que estes momentos diante destas paginas vão acrescentar algo a você, pois de 

certo, elas lhe suscitam algum tipo de emoção e ação. 

Para Paul Ricoeur isso seria o “Circulo Hermenêutico” ou mimeses (1994, 

pp. 111-112), que em suma são “instâncias criadoras e que colocam em ação o 

poder humano da imaginação e da representação do mundo” (BARROS, 2011, p. 

17). Subdivididas em três, as mimeses constituem uma prefiguração (mimeses 1), 

configuração (mimeses 2) e, refiguração (mimeses 3). Na mimese 1 o Viver é o foco. 

É ele que dará base para a construção do texto na mimese 2 que, por sua vez, será 

o elo de ligação com a vida do leitor e a recepção da obra feita por este na mimese 3 

(RICOEUR, 1994, pp. 85-132). O círculo estará completo quando “aprendendo a 

viver através da compreensão da narrativa, o leitor a devolve ao próprio vivido” 

(Ibidem, p. 17) retornando, assim, a mimese 1. Confira abaixo o esquema do 

“Círculo Hermenêutico” Ricoeuriano: 
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Figura 01: (Extraído de BARROS, 2011, p. 16). 

 

Ricoeur elabora seu “Circulo Hermenêutico” pensando na Historiografia, 

contudo ele hoje é explorado em diversas áreas, assim também como pode atender 

a variadas formas de narrativas. Para Fiona Campbell e Jonna Ulin: 

Archaeological narratives are constructed in the field, at the site of 

excavation, in lecture halls, in conversation and correspondence between 

archaeologists, and in their contact with others outside the discipline, and as 

such the writing of archaeology is always multidimensional. (CAMPBELL & 

ULIN, 2004, p. 36). 

Dessa forma, não podemos nos prender apenas no material escrito. 

Precisamos fomentar a aceitação de formas diferenciadas de narrativas dentro da 

Academia e nos espaços em que tratamos sobre a Arqueologia, como Órgãos 

Públicos. Se contamos histórias através da fala, texto, imagem, coisas materiais, 

experiência corporal, entre tantos outros, é imprescindível que levemos em 

consideração todos os âmbitos que expressem a sua utilização (Ibidem, p. 34). Por 

esse motivo, urge uma necessidade de aprimoramento dos currículos dos 

Programas de Graduação e Pós Graduação da área com a inserção de disciplinas 

voltadas para esta finalidade como, por exemplo, “Narrativa criativa aplicada a 

Arqueologia”, ou, “Arqueologia e Mídias”, ou ainda a reformulação de disciplinas já 

existentes como “Arqueologia Pública”. 
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A utilização de mídias como o Cinema, Teatro e a internet e o emprego de 

outras linguagens como a música, a poesia ou a dança poderiam atrair novos 

públicos e reformular o interesse dos que já estão atentos à Arqueologia. No 

Cinema, por exemplo, é comum encontrarmos atores interpretando Arqueólogos, 

mas não vemos Arqueólogos como interpretes de si mesmos em suas pesquisas 

exceto em documentários. Eis ai uma alusão a busca do real (que pretensamente 

encontramos em documentários) versus o ficcional (da licença poética dos filmes). 

Para isso, precisamos estar sempre atentos a diferença que há entre os eventos 

como eles acontecem e as maneiras em que estes eventos são recontados (Ibidem, 

p. 34), e ainda, as biografias mnemônicas das audiências (HAMILAKIS, 2015, p. 79). 

O Cinema pode ser um meio poderoso para se falar de Arqueologia e dos sentidos 

de uma forma séria, com discussões profundas, mas de forma leve e atrativa. 

Contudo, para que isso aconteça, precisamos estar abertos a sua utilização. 

O que venho tentando demonstrar é que por trás das construções das 

narrativas antropofágicas estão as concepções teóricas e políticas que se assentam 

na formação cultural que possuímos, que entende o mundo como algo que só pode 

ser melhor compreendido por intermédio da Razão, excluindo os sentidos desse 

processo ou os rebaixando, produzindo por vezes narrativas apáticas, que não 

atraem e não envolvem o público. Entretanto, a incorporação de novos meios 

midiáticos e o conhecimento da crítica tecida ao modelo de Ciência vigente (como a 

feita no capitulo anterior), podem trazer novas possibilidades às narrativas, as 

deixando, no mínimo, mais atrativas e “saborosas”, ao ponto de serem “devoradas” 

por aqueles que as conhecerem. 

A própria ideia de se escrever um “diário”, mesmo não sendo algo novo, tem 

o intuito de trazer para esse texto a subjetividade tanto reprimida ao longo da 

construção da Ciência moderna. Sendo esse gênero textual marcado pela 

apresentação de relatos pessoais normalmente escritos em primeira pessoa com um 

caráter intimista e, por muitas vezes, de confidência, faz desse formato bastante 

propício ao intuito de deixar a leitura mais próxima do leitor e, assim, cativá-lo. Além 

do mais, desde quando o diário de Malinowiski (1997) foi divulgado na década de 

1960 surgiu um grande questionamento sobre a ambiguidade dos relatos ditos como 
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“oficiais”, ou seja, aqueles que foram publicados, em comparação com aqueles de 

foro íntimo do autor. 

Uma transformação ocorre entre eles que vai muito além de uma simples 

“tradução” ou complementação maturada pela reflexão posterior. Há nitidamente 

uma transformação daquilo que foi vivido em campo e suas primeiras impressões, 

em algo que pretende ser mais racional, mais técnico até, excluindo estas 

experiências consideradas “não científicas” do trabalho final apresentado. Nessa 

dissertação, ao contrário, me propus chama-la de “diário” zelando ao máximo em 

incorporar a ela os relatos e experiências vividas ao longo de sua construção, tanto 

em campo, laboratório e gabinete, seja nos momentos em que falo de formulações e 

discussões teóricas, seja nos que me posiciono e trato sobre a implementação da 

metodologia e dos resultados percebidos. Como mencionei no inicio deste capitulo, 

a sua construção foi baseada na vivência do cotidiano das discussões em sala e na 

reflexão sobre a prática que exercemos na Arqueologia quanto o que tange a 

narrativa. Espero que ao longo desse diário você não apenas o leia, mas o devore.  
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4. CAPITULO III 

 

ENTRE SENTIDOS E PAISAGENS: vivência e prática. 

 

 

“Por exemplo, o limão é essa forma oval inflada nas duas 
extremidades, mais a cor amarela, mais o contato refrescante, mais o 

sabor ácido... Esta análise, contudo, nos deixa insatisfeitos, porque 
não vemos o que une cada uma dessas qualidades ou propriedades 
às outras e, entretanto, parece-nos que o limão possui a unidade de 

um ser, do qual todas as qualidades são apenas diferentes 
manifestações.” 

(M. Merleau-Ponty, Conversas – 1948).  

“O homem está afetivamente presente no mundo.” 

(David Le Breton, As Paixões Ordinárias). 

 

Das muitas coisas do meu tempo de criança guardo vivo na lembrança... já 

dizia uma das canções que na minha “meninice” embalou momentos aos quais devo 

bastante. Na época as preocupações não existiam, sobrava tempo para as 

brincadeiras, mas, sobretudo para o estilo de criança que fui, havia tempo também 

para a reflexão, que por tantas vezes se perdia na imaginação.  Desde muito cedo 

me pegava encantado com uma serie de quesitos que estavam a minha volta e me 

apareciam algumas vezes premeditadamente, outras não. Eu não sabia explicar o 

porquê da sua existência, tão pouco os motivos pelos quais eles me atraiam, às 

vezes nem me dava conta do que sentia no momento, apenas sentia e percebia que 

eles possuíam forte presença em meu dia a dia, me legando um ritmo de vida e 

atitudes que eram profundamente marcadas por toques e cheiros como num abraço 

dos amigos próximos que costumava encontrar quase todos os dias na pracinha da 

cidade, ou o cheiro do feijão que minha mãe cozinhava ao fogão assim como o seu 

sabor tão esperado ao deslumbrar aquele odor primoroso na cozinha, ou ao ver e 

ouvir minha avó bailando pela casa ao se deleitar com musicas que seu toca-discos 

“tagarelava” e, nas palavras dela, a lembravam do seu “tempo de moça”, a fazendo 

sorrir e chorar por tantas vezes. 
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Momentos como esses, cheios de diferentes componentes que evocavam 

inúmeras sensações sempre me fizeram refletir sobre a vida, sobre a importância do 

abraço amigo, do apreciar a comida feita com tanto carinho por minha mãe e de me 

sensibilizar com a profundidade das emoções que a musica pode nos suscitar. Tais 

laços eram sempre embasados e enraizados em toques, cheiros, sabores, sons e 

imagens e que por sua vez aconteciam em um dado tempo e espaço, assim como 

os mesmos laços e suas bases possuíam significados socioculturais. Era na 

pracinha ao inicio da noite, ou no fim da manha na cozinha e aos fins de tarde no 

quarto e sala da casa que a vida da infância que me recordo acontecia. Era envolto 

a constante bombardeamento sensorial que ia aprendendo quais odores, sabores, 

sons, por exemplo, eram designados bons ou não pelo grupo ao qual pertencia. 

Lembro também das inúmeras vezes que ouvi de meus pais um “não pegue 

nisso menino”, ou “vá tomar banho que você está fedendo a suor” e ainda, “não 

coma isso” quando eram feitas guloseimas que teriam que ser vendidas na rua e por 

esse motivo não eram “para seu bico”, como minha mãe fazia questão de lembrar. 

Assim como creio ter acontecido de certa forma também com você, sempre fui 

educado a tocar em algumas coisas e em outras não, assim como a olhar, ouvir, 

cheirar e provar apenas o que era aceitável dentro do meio ao qual vivia. A minha 

curiosidade muitas vezes me impelia a não levar em conta tais ordens e a driblá-las 

constantemente, fazendo com que um quibe ou torta sumisse da vasilha só para 

sentir o seu sabor ou a dormir suado com receio da água fria da noite a bater em 

meu corpo. Eu buscava algumas sensações, fugia de outras e muitas mais me 

tomavam sem algum interesse prévio por elas fazendo com que sempre pensasse 

sobre a importância do que me traziam no meu cotidiano e na minha construção 

como individuo, mesmo que em muitas ocasiões não refletisse diretamente sobre as 

sensações. Um exemplo muito claro que posso lhe oferecer é a diferença de odores 

e sabores dos alimentos preparados por minha mãe e avó. Ficava a me perguntar 

por que eram tão diferentes vindos de pessoas tão próximas que viveram juntas por 

tanto tempo e que uma havia aprendido a fazer com a outra. Nunca obtive resposta 

para essa interrogação até que ela paulatinamente foi-me deixando de ser 

importante ao mesmo passo que o tempo corria e a idade avançava.  
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Ao adentrar o curso de História da Universidade em que me graduei outros 

questionamentos tomariam seu lugar e me seriam ensinados que eram mais 

importantes que o acima mencionado dentre tantos outros que pudesse vir a ter. Fui 

direcionado a valorar aquilo em que minha razão pudesse se embasar e tentar 

comprovar. A ideia de estudar os sentidos era tão vaga quanto os próprios sentidos 

eram considerados vagos no ambiente em que estava. Pregava que verdade não 

existia, mas estava sempre tentando cria-las impondo verdades sobre o passado da 

região a qual estudava. Tornar-se um “Cientista” das “Ciências Humanas” teria que 

deixar de fora algo que sempre considerei ser o mais humano dos fatores: a 

subjetividade. Não nego que a principio nada disso me assustou, tanto que segui ao 

longo do curso esse novo caminho maravilhado com as possibilidades que se 

apresentavam. 

Também tenho que dizer que a pretensão aqui não é de “crucificar” a 

Academia, pois as criticas positivas ou não que venho apresentando só foram 

possíveis por causa da passagem por ela e na qual ainda permaneço. Entretanto, 

como espero que você perceba a frente, penso que podemos ir de encontro aos 

modelos que nos são propostos por ela apresentando novas formas de se fazer 

pesquisa e de apresenta-las ao público profissional e leigo. Creio na possibilidade de 

incorporar novos discursos ao meio Acadêmico, assim como inúmeras pessoas vêm 

fazendo ao propor sua maior subjetivação (CARP, 1995 pp. 33-35), se assim o 

posso chamar. 

Hoje, sentado à porta de casa apreciando o mar e trazendo ao computador 

essas recordações, pretendo discutir algumas ideias que esses anos de estudo me 

trouxeram e que a vivência na Península de Maraú me fez crer ser de suma 

importância para esta pesquisa. Passos foram dados nos capítulos anteriores. Não 

paremos por aqui, mas continuemos no caminho entre teoria e prática que se 

mesclam. Talvez assim os pensamentos da infância ganhem novas proporções, de 

maturidade, contudo sem perder o espanto, ou melhor, o encanto do encontro da 

criança com o mundo que a cerca. 

4.1 “Sinto, logo existo” 
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A Antropologia Sensorial é de fato um campo bastante interessante. Ao 

abordar as diferentes formas que os sentidos são estruturados dentro das diversas 

sociedades, ela reflete o pressuposto básico defendido por seus pesquisadores de 

que os sentidos são culturalmente construídos, utilizados e significados (HOWES & 

CLASSEN, 1991; VAN EDE, 2009). Como apontam Constance Classen e David 

Howes os “sensos” são moldados pela cultura na qual estão inseridos e também 

moduladores dela, pois são eles que nos ligam e nos fazem experimentar o mundo 

(CLASSEN, 1997, p. 401; HOWES, 2006). 

Nas palavras de Yollanda Van Ede: 

We learn how to see; we learn to observe or not to observe. This is the same 

for all other senses as well. It is a process in which each person learns to put 

his biological, physical tools into use according to the rules and norms of 

one’s culture and society. Therefore, distinctive cultures and social groups – 

based on ethnicity, social class, cultural preferences, religion, gender , or 

profession – differ in what they often take to be a very natural way of sensory 

perceiving and constructing the world. (VAN EDE, 2009, p. 65). 

Nós, Seres Humanos, somos uma mistura do biológico com o cultural e 

entendemos o primeiro conforme nossa inserção no segundo. Assim, como nos diz 

Van Ede acima, o que vemos e como vemos, antes de ser uma construção biológica 

inata é formado culturalmente. Não só o ver, mas também o ouvir, cheirar, tocar e 

degustar são resultados da cultura a qual pertencemos (HOWES, 2006).  Dessa 

forma, pessoas com culturas diferentes, enxergam uma flor de forma diferente, 

apreciam o seu aroma de uma forma singular, sentem suas pétalas entre os dedos 

de forma única. Isso só se faz possível por que essas pessoas possuem modelos 

sensoriais diferentes (CLASSEN, 1997, p. 402). 

Partindo dessa premissa, Classen argumenta que para se compreender o 

“modelo sensorial” utilizado por alguma sociedade, sendo este o meio segundo o 

qual os membros dessa “traduzem percepções sensoriais e conceitos em uma 

determinada ‘Visão de mundo’” (1997, p. 402), é preciso interpretar o simbolismo 

sensorial entrelaçado nessas mesmas percepções e conceitos. Contudo, é 

imprescindível atentar para três pressupostos iniciais aos quais a autora chama a 

atenção. Estes dificultaram por muitas vezes as possibilidades da Antropologia dos 

sentidos elaborar interpretações minuciosas da cultura, porém fizeram parte da 
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história da disciplina e devemos entendê-los como momentos necessários para que 

a disciplina viesse a ser o que é. 

O primeiro deles provém da ideia de que os sentidos são “Janelas do 

Mundo” e transparecem “toda a natureza como pré-cultural” (ibidem, p. 402). Ideia 

essa que pode ser refutada, pois os sentidos não são uma representação fiel do 

“real”, mas sim, a principio, um conjunto de habilidades que tem por base a 

percepção corporal, modeladas (e modeladoras) de forma dinâmica, conforme nossa 

relação com nós mesmos, o meio e com os outros seres, ou seja, apoiado no meio 

sociocultural que habitamos. Nessa perspectiva o que pesa é o fato de que os 

sentidos não nos dão uma imagem do mundo diretamente, mas, ao contrário, por 

eles concebemos a experiência de vida do que está ao nosso redor, se tornando 

mediadores de uma “realidade” na qual eles mesmos são construídos e devem ser 

interpretados (LE BRETON, 2007, pp. 12-13). 

O segundo ponto está relacionado à visão. Classen ao apontar a supremacia 

deste sentido na “cultura ocidental” (e devemos nos perguntar o quanto 

multifacetada esta é), procura proporcionar uma reflexão sobre o caráter 

etnocêntrico das abordagens da época, ao pressupor que as demais culturas 

também o teriam como ponto principal de compreensão do que está a sua volta e, 

por isso, seria este sentido, a base crucial para o modelo sensorial das outras 

culturas observadas (ibidem, p. 402). O que a autora indica é que as mais variadas 

culturas podem possuir uma hierarquia dos sentidos diferente da nossa que 

privilegia a visão e, dessa forma, não podemos efetuar pré-julgamentos que façam 

os grupos que estudamos seguir o mesmo modelo sensorial que o nosso. 

Em A feel for the world: lessons in aesthetics from the blind, sexto capitulo 

do seu livro The color of angels: cosmology, gender and aesthetic imagination, 

Classen aprofunda suas criticas a um unisensorialismo ou, como vimos em Thomas, 

um “ocularcentrismo” Ocidental, propondo tomarmos como exemplo a experiência 

dos cegos, contudo, sem cair na armadilha de afirmar que toda a cultura Ocidental é 

pautada na visão, sem levar em conta uma série de variações culturais existentes 

nesse meio que possuem concepções diferentes (CLASSEN, 1998, pp. 143-146). 

Em um mundo onde a cultura de massa que é visual, também acelerada nos últimos 

anos por meio dos desenvolvimentos técnicos científicos como televisão e 
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computador, atinge grande parte da população (CERTEAU, 2001, pp. 33-35), de 

certo existem grupos culturais que a resistem. Contudo, o alerta de Classen nos é 

bastante pertinente. 

É com base nisso que esta autora critica os trabalhos de alguns de seus 

pares ao afirmar que, “mesmo eles desafiando a hegemonia da visão em estudos 

culturais, não fizeram variação suficiente em modelos sensoriais entre as culturas” 

(CLASSEN, 1997, pp. 404-405) sendo este o terceiro pressuposto. Para ela “uma 

das principais preocupações da Antropologia dos sentidos é ir além do audiovisual 

(sendo que o áudio assume a segunda posição em importância dentro da cultura 

ocidental) e recuperar os sentidos do olfato, paladar e tato” (ibidem p. 405). 

Contudo é preciso ir além e avançar sobre os “véus” do etnocentrismo. Não 

podemos considerar como fonte de estudos da Antropologia apenas os grupos que 

possuem os mesmos cinco sentidos elaborados pela nossa sociedade, deixando de 

lado a possibilidade de que grupos diferentes podem possuir sentidos diferentes – 

isso não no que tange ao nível biológico do ser humano, levando em conta que 

podemos possuir tantos outros “sentidos fisiológicos” além dos cinco em voga – mas 

sim em suas variações culturais. Dessa forma, podemos encontrar Culturas com 

sentidos totalmente diferentes daqueles cinco que a Cultura Ocidental – 

generalizando aqui sua abrangência – postula. 

Por exemplo, segundo Pellini citando Dundes e Ritchie, “enquanto os 

javaneses dividem seus sentidos em visão, audição, olfato sentimento e fala, os 

Hausa dividem os sensos em apenas dois, a visão e o ji, que representa todos os 

demais sentidos” (PELLINI, 2010, p. 9). Além, vale ressaltar alguns exemplos locais. 

Os indígenas do território brasileiro por muito tempo foram vistos como bestiais, 

seres não “civilizados” e eram tratados como “crianças grandes” (e ainda são vistos 

assim por muitos). O fato é que, além de uma profunda carga ideológica por parte de 

quem implica tais “pré-conceitos” com o intuito de dominação desses grupos tidos 

como inferiores (CUNHA, 1992), o seu modelo sensorial causava estranhamento aos 

colonizadores, por ser apoiado principalmente nos sentidos considerados de menor 

importância e animalescos dos seres humanos como o olfato (CLASSEN, HOWES, 

SYNNOTT, 1996, p. 111-117), paladar e tato. Não havia a percepção de que eles 
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apenas possuíam um modelo sensorial de referência do mundo diferente, baseado 

até noutros sentidos que não só os cinco mencionados. 

Já David Howes traz a discussão sobre a separação que a cultura Ocidental 

moderna faz dos sentidos com fins científicos e estéticos. Fazendo uma breve 

revisão dos recentes avanços na investigação neuropsicológica da organização 

multissensorial do cérebro ele aponta para um possível “recrutamento” de áreas 

sensoriais específicas por outras, efeito que abala a ideia de cinco sentidos 

separados entre si e únicos em suas funções e modelos de atuação. Ao apresentar 

tais características, Howes quer de fato introduzir um ponto chave na discussão 

sobre os “sensos”: o modelo de sinestesia, que vem a ser uma ação conjunta dos 

sentidos corporais estando todos eles entrelaçados agindo de forma simultânea, ou 

então um sentido assumindo o contato com sensações que normalmente seriam 

efetuados por outro (2006, pp. 1-5). 

Dessa forma, Howes examina a organização cultural dos sensórios, 

passando pelo seu lado psicológico até o nível fisiológico de organização no 

cérebro. Para ele as “conexões sinestésicas podem ser aprendidas” não sendo 

resultado unicamente da capacidade biológica do corpo humano, mas da educação 

e integração a cultura pertencente (2006, p. 4). Franck e Gold descrevem situações 

semelhantes em seu artigo intitulado “The limits of perceptual objectivity in 

international Peace observation” quando estes abordam a Neuroquímica da 

percepção visual. Assim, o ponto de partida seria a definição dos elementos 

elaborados por uma vivência anterior dos indivíduos chegando as informações ao 

cérebro e este se adequando a estas mensagens (1968, pp. 5-9). Este seria um bom 

caminho para se entender o processo de sinestesia onde a percepção de um sabor, 

por exemplo, pode estar relacionada a memória de um cheiro, como citam os 

autores, pois a sua correlação é creditada por uma associação que fazemos ao 

longo de nossas vidas (ibidem). 

Como Richard Carp já apontava, costumamos separar os sentidos quando 

vamos tratar deles e, esquecemos, ou não fomos ensinados a pensar, que 

possuímos apenas um corpo no qual todos os sentidos atuam de forma conjunta 

formando um emaranhado sensorial. Ele aponta que em algumas culturas isso de 
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fato acontece, contudo não significa descartar os demais sentidos, e sim entender 

como eles atuam em suas combinações e de forma sinestésica (1995, pp. 25-29). 

Para a Antropologia Sensorial, assim como para as demais disciplinas que 

abordam o sensório, ainda urge uma necessidade de entender a interação entre os 

sentidos não de uma forma em que eles sejam utilizados única e estritamente 

separados (HOWES, 2006, p. 27), como se dispuséssemos de botões que quando 

pressionados acionassem o sentido pretendido. Mesmo em nossa Cultura Ocidental 

não é assim que acontece. Agora onde estou eu vejo o mar, ouço o som dele, dos 

pássaros em sua revoada, do vento soprando nos coqueiros a minha volta e o sinto 

em constante contato com meu corpo. Sinto os dedos já doloridos de horas 

digitando e o calor do computador sobre minhas pernas, assim como o sabor 

incomum da água da Península ao experimentar um gole dela e o odor de areia e 

grama molhada após uma leve chuva. Todos os sentidos que me são próprios 

culturalmente estão em constante contato com o mundo que me rodeia.  Talvez seja 

essa a principal lição que podemos aprender de outras culturas estudadas dentro da 

própria disciplina (ibidem p. 35). Que os sentidos agem de forma entrelaçada em 

nosso corpo. Não obrigatoriamente obedecendo um viés sinestésico de troca de um 

sentido pelo outro, isso vai depender do suporte cultural ao qual estamos ligados, 

mas antes disso, que eles trabalham de forma conjunta.  

Os autores mencionados até aqui nos ofertam uma série de exemplos nos 

quais a sinestesia acontece. O caso de Laura Bridgman, por exemplo, que sofrendo 

de escarlatina na infância havia perdido todos os outros sentidos lhe restando 

apenas o tato é bastante singular. A partir deste sentido Laura conseguiu apreender 

o mundo a sua volta apreciando musica pela vibração que esta lhe causara, 

sonhava “sonhos táteis”, “lia e escrevia” poesias com seus dedos, fazendo destas 

“poesias de formas”. Aquilo que era campo dos outros sentidos Laura captava por 

meio de uma ação sinestésica apoiada no tato (CLASSEN, 1998, pp 144-145). 

Constance Classen e David Howes sinalizam que a musica, por exemplo, 

pode ter outros significados além do relacionado a audição, dessa forma citam o 

aspecto tátil das canções Kogi, grupo étnico da Colombia , no qual as canções são 

fios que unem o sobrenatural, assim como a característica intersensorial das 

musicas Desana – da Amazônia – (1991, p. 7), ou o uso dos cheiros utilizado por 
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este mesmo grupo para “ordenar a experiência e entender o espaço” (CLASSEN, 

HOWES, SYNNOTT, 1996, p. 110). Van Ede nos apresenta aos Kaluli de Papua 

Nova Guiné que mapeiam seu ambiente de vida por meio das musicas a partir de 

uma relação cinestésica com estas. Por meio dos movimentos corporais embalados 

pelas melodias eles seguem os caminhos elaborando seu mapa do espaço de 

vivência (2009, p. 69). 

Outro exemplo podemos retirar do povo Dogon do Mali que acreditam na 

similitude entre odor e som, dizendo que podem “ouvir” um cheiro, considerando 

como tal o aroma emanado pela fala (ibidem, 1996, p. 131), ou 

No pensamento chinês tradicional, por exemplo, os odores correspondem a 

sabores, e os sabores correspondem a cores que, por sua vez, 

correspondem a tons musicais, e assim por diante. Assim, um cheiro de 

bode está associado a um gosto azedo, à cor verde e ao tom musical chio, 

enquanto que um cheiro fragrante está associado a um gosto doce, à cor 

amarela e ao tom musical kung (CLASSEN, HOWES, SYNNOTT, 1996, pp. 

131-132).  

A Antropologia Sensorial, e suas inúmeras possibilidades equiparadas a 

quantidade de culturas e sentidos existentes nestas, implica uma “imersão no 

mundo”. Um “estar dentro dele” e não “o observando”. Implica “não desistir de uma 

sensualidade que alimenta a escrita e análise”. Diferente do Cogito cartesiano ela 

prefigura uma condição corporal para o Homem, um “Sinto, logo existo”, pois como 

sabiamente escreveu David Le Breton, “Entre la carne del hombre y la carne del 

mundo no existe ninguna ruptura, sino uma continuidade sensorial siempre 

presente” (LE BRETON, 2007, p. 11). A Antropologia e a Arqueologia são diferentes 

em seu objeto de estudo e sua abordagem deste, contudo, acredito ser de suma 

importância para o arqueólogo que pesquisa os sentidos, primeiro, fazer sua própria 

etnologia critica quanto a sua constituição sensorial como individuo engajado em 

uma sociedade. Segundo, é preciso perceber nos exemplos pontuados pela 

Antropologia a diversidade cultural e sensorial existente e, dessa forma, passar a 

imaginar o mundo do passado ao qual se debruça com uma possível pluralidade nos 

mesmos quesitos. 

4.2 Arqueologia Sensorial e Paisagem 
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Com a publicação de seu capitulo intitulado Archaeologies of the senses 

para o The Oxford Handbook of the Archaeology of Ritual and Religion, Yannis 

Hamilakis procura desfazer as inúmeras leituras errôneas sobre as Arqueologias dos 

sentidos. Ao colocar no plural essa denominação ele diferencia as variadas 

abordagens que em algum momento foram reconhecidas sob esta definição (2011, 

p. 210). Para o autor não basta apenas elaborar um conceito que enquadre o 

interesse de cada uma dessas arqueologias, mas se faz necessário pontuar também 

o que elas não são. Dessa forma, para Hamilakis, em suma, as Arqueologias dos 

sentidos não são uma subdisciplina da Arqueologia que teria por intuito a 

reconstrução da experiência sensorial do passado. Tal ato seria impossível. Para ele 

os sentidos são sociocultural e historicamente construídos (ibidem, p. 208) e, por 

esse motivo, a Arqueologia poderia tecer interpretações acerca de como eles se 

constituem e organizam-se entre as sociedades por meio do estudo de sua Cultura 

Material. 

Assim, ele une as tentativas de produção na área sob um conceito dizendo 

que: 

The archaeologies of the senses are attempts to come to terms with the fully 

embodied, experiential matter-reality of the past; to understand how people 

produce their subjectivities, their collectively and experientially founded 

identities, how they live their daily routines and construct their own histories, 

through the sensuous and sensory experience of matter, of other animate 

and inanimate beings, human, animal, plant, or other. In other words, they 

are attempts to come to terms with the skin and the flesh of the world 

(HAMILAKIS, 2011, p. 208). 

Dessa forma, a definição de Hamilakis embasa o interesse aqui manifesto de 

discutir as Paisagens Sensoriais da Península de Maraú, não com o intuito de sentir 

o que seus habitantes sentiram, mas antes buscar interpretar como eles viviam e 

elaboravam seu entendimento do mundo a sua volta por meio da experiência 

sensorial disposta pela Cultura Material que produziram, levando em consideração 

que a própria paisagem pode ser entendida como uma confecção material e 

simbólica (PELLINI, 2014, p. 10) sendo no decorrer da relação que mantemos com 

ela formadas e visitadas memorias e estimulados e elaborados sentimentos (ibidem, 

p. 13). 
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Neste sentido, as Paisagens não devem ser apenas abordadas por meio da 

visão, como se tornou costumeiro fazer a partir do Renascimento e que ainda faz 

parte de muitas abordagens arqueológicas (PELLINI, 2009, pp. 29-30). Antes, 

Paisagens são encontros íntimos com o mundo que experimentamos com todos os 

sentidos (BENDER, 2002, p. 136). Praticar a Arqueologia dessa forma, buscando 

entender a Paisagem por esse viés, dá um caráter mais “humanizado” a ela, como 

diz Rahmaier (2007; 2012), na qual o individuo é o ponto de partida e meio de se 

apreender o mundo a sua volta sendo também o instrumento primário de pesquisa 

(TILLEY, 2012, p. 26). O corpo ligado aos sentidos apresenta-se como elo principal 

de mediação para esse contato, tendo nas sensações diversas possibilitadas pelo 

entorno um leque de informações que absorvemos culturalmente. A Fenomenologia 

de Merleau-Ponty (2011), discutida no primeiro capitulo, é o alicerce no qual essas 

ideias são utilizadas na arqueologia.  

Christopher Tilley segue essa linha pensando a Paisagem por meio do 

corpo, sendo que, para ele, o ato de percebê-la requerer a sua vivência (1994; 2004) 

devendo o pesquisador fugir ao máximo dos preconceitos ao aborda-la, tentando 

não elaborar antecipadamente hipóteses prontas para serem testadas. Antes disso, 

o que é necessário fazer é entrar na Paisagem e deixar que ela tenha efeito sobre 

seu campo perceptual, permitindo assim insights derivados da imersão nela, ou seja, 

construir suas hipóteses em campo, na vivência do lugar (TILLEY, 2012, p. 26). 

Devemos admitir que a ideia de não emitir preconceitos é extremamente difícil. A 

elaboração de um projeto de pesquisa no qual é necessário definir objetivos, base 

teórica e metodológica já é traçar ideias prévias. A própria escolha da área de 

estudo está pautada no mínimo em um conjunto de pressupostos que muitas vezes 

influencia o nosso julgamento, como, por exemplo, acreditar que a Península de 

Maraú possui potencial arqueológico para realizar essa pesquisa. Contudo, o próprio 

Tilley reconhece as dificuldades da abordagem e aponta que talvez a melhor forma 

de diminuir esse impacto é tornar-se mais familiar da Paisagem, voltando à 

necessidade da vivencia, além da extrema importância de os pesquisadores 

engajados refletirem sobre a sua própria constituição sensorial enquanto sujeitos 

encarnados e membros de uma cultura (ibidem, pp. 26-27).  
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Vários estudos nos últimos 20 anos vem sendo realizados, principalmente 

na Europa e Ásia, por arqueólogos que buscavam interpretar suas áreas de 

pesquisa por meio da junção entre a abordagem da Arqueologia Sensorial e a 

Arqueologia da Paisagem. O estudo realizado por Richard Loose, por exemplo, 

merece espaço aqui. Ao tratar sobre a Curved rock that speaks, fazendo alusão a 

aquilo que ele chama de “Anfiteatro” que os povos “Navajo” do Novo México nos 

EUA, ainda utilizam como centro cerimonial, Loose demonstra como o local foi 

modificado pela ação humana para que possuísse características sonoras 

impressionantes (2008, p. 32). 

A pesquisa realizada tinha a intenção de estudar essa face do penhasco 

que se revelava um grande espelho acústico. Para ele, tal local fora utilizado 

anteriormente, e ainda é, para rituais coletivos por causa da sua ótima propagação 

de sons, que facilitaria uma maior interação com os participantes do cerimonial. Para 

embasar suas conjecturas, ele se utilizou de uma série de artifícios técnicos 

relacionados à Arqueoacustica – abordagem que tem como interesse estudar as 

propriedades acústicas dos sítios arqueológicos – como gravações de áudio do 

local, assim como de imagens em 3D e angulação das paredes do penhasco para 

demonstrar os motivos para aquele local ser tão singular. Algo mencionado no artigo 

que vale nota é uma das fases da pesquisa na qual a equipe vai ao sítio gravar os 

sons emitidos neste. Por causa da movimentação intensa de entorno com veículos e 

outras pessoas, relegam as gravações apenas para a parte da noite. Com essa 

atitude os pesquisadores acabam deixando de lado o período diurno no qual o sítio 

também poderia estar em uso e suas características sonoras ficam restritas. Além, 

quando efetuam as gravações noturnas, Loose afirma ter o vento atrapalhado por 

várias vezes não o considerando como um fator importante dentro do que foi 

proposto a se fazer, posto ser ele um ponto de extrema importância na dispersão 

sonora. No texto ele apenas aparece como algo que atrapalha a gravação, contudo 

esse fato pode ser entendido como de uma atividade eólica peculiar para se 

considerar aquele local como um “Anfiteatro”, ou como de uma boa distribuição 

sonora (ibidem, pp. 32-39). 

Loose faz uso do termo para identificar a área semicircular formal com 

uma ótima acústica onde atuavam ao ar livre os grupos que ali se dirigiam para 
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realizar seus rituais coletivos. Dessa forma, segundo o autor, aqueles que se 

encontravam ali não mediram esforços na transformação da paisagem para 

aprimorar os efeitos sonoros do local fazendo uma serie de escavações e edificando 

um monte artificial. As modificações na paisagem para finalidades diversas além de 

questões econômicas e de aquisição de recursos também estão intimamente 

relacionadas a fatores místicos, sobrenaturais e rituais agrupados ao âmbito cultural 

de um grupo, proveniente de sua memoria e formadores desta, criada a partir de 

uma interação dialética entre os sentidos e o corpo no lugar (TILLEY, 2004; 

PALLASMAA, 2007; JARVILUOMA, 2009). O que Loose faz é ampliar o debate 

sobre a interação do homem com o meio ao qual habita demonstrando outra 

interpretação baseada em uma análise profunda das características acústicas do 

lugar que era e ainda é palco de encontros de numero considerável de pessoas com 

o intuito de realizar suas cerimônias de encontro com o divino (LOOSE, 2008, pp. 

39-43).  

Já Brazinski e Fryxell em seu artigo The Smell of Relics: Authenticating 

Saintly Bones and the Role of Scent in the Sensory Experience of Medieval Christian 

Veneration investigam a função do olfato em relação às vendas das relíquias e 

veneração dos santos na Europa Medieval. O trabalho aponta para a utilização do 

cheiro como meio de confirmação da autenticidade delas, assim como para focar a 

atenção sobre a sua veneração. Os autores escrevem que as relíquias emanavam 

paisagens olfativas repletas de simbolismo que não estavam restritas apenas ao 

lugar onde elas estavam, mas percorria pela baía até encontrar os narizes dos 

marinheiros das embarcações e os guiavam até solo firme (2013, pp. 5-12). 

Estes dois trabalhos mencionados acima são bons exemplos de como a 

Arqueologia Sensorial vem sendo produzida fora do Brasil. Apontamos dois quesitos 

referentes a estas pesquisas que, generalizando, podemos também estender a 

vasta gama de produção já realizada na área. O primeiro, positivo, é a profundidade 

de apontamentos e discussão pertinente sobre a constituição sensorial das 

Paisagens, atuando cada um deles em contextos diferentes, evidenciando a 

diversidade de entendimentos dos sentidos em grupos e tempos diferentes. O 

segundo, negativo, é a utilização para análise de apenas um dos sentidos. Uma das 

principais criticas feitas por Hamilakis as “Arqueologias dos Sentidos” é justamente a 



60 
 

 
 

separação destes que, segundo o autor, notável parcela das pesquisas efetuam 

(HAMILAKIS, 2011, p.210). Não somos apenas um ser que ouve ou que cheira, mas 

sim um conjunto de interações sensoriais que agem de forma sinestésica. Nada 

mais justo que nossas pesquisas abordem esse “relacionamento” entre os sentidos. 

Christopher Tilley em The neolithic sensory revolution, apresenta a 

passagem do Mesolítico para o Neolítico e as transformações sensoriais ocorridas 

quando, no primeiro, o mundo florestado exigia dos indivíduos maior utilização de 

sentidos hoje considerados secundários como o olfato, o tato e a audição e não 

tanto a visão. Já no segundo, um mundo dos campos abertos onde a visão poderia 

ser mais valorizada (2007). Nesse artigo, o autor pleiteia uma abordagem conjunta 

de alguns dos sentidos para uma apreensão das Paisagens e de suas 

transformações ao passar do tempo. Ele é também revelador ao abordar a mudança 

de modelos sensoriais causados por transformações tanto naturais do meio quanto 

antrópicas. 

Em Outline of a Phenomenological Perspective, primeiro capitulo de seu livro 

Interpreting Landscapes: geologies, topographies, identities, o citado autor aborda 

que muito das paisagens do passado se alteram, mas muito também permanece na 

forma de “ossos” geológicos e topográficos da terra, como por exemplo, as 

características das rochas (para a Península temos a formação barreiras com suas 

várias cores, por exemplo), o som ensurdecedor de cachoeiras e do mar que podem 

ter influenciado na constituição identitária dos grupos humanos que interagiam com 

elas. Segundo Tilley, nós, nesse sentido limitado, ainda possuímos uma conexão 

física com o passado (2012, p.30). Para ele, devemos tentar tecer narrativas acerca 

dos aspectos sensuais das Paisagens Pré-Históricas e Históricas que ainda podem 

ser experimentados hoje, fazendo assim uma reconstrução do passado no presente 

(ibidem, p. 31). A Península de Maraú ainda hoje guarda “ossos geológicos” que 

podem auxiliar na interpretação que buscamos, mesmo tendo ao longo de seus 

últimos 6 mil anos passado por transformações causadas principalmente pela 

variação do nível do mar que podem também ter influenciado na constituição de 

suas paisagens. 

Dessa forma, a interpretação das Paisagens Sensoriais deve ir além da terra 

firme, ou seja, deve refletir sobre a Península ser também um ambiente aquático. De 
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certo sua relação sensorial e de construção da Paisagem perpassa por esse 

diferenciado macro contexto. Como afirmam Boomert e Bright, ao tratar sobre 

insularidade, “as pessoas costeiras e insulares utilizam e apreendem seu espaço 

marítimo de forma a depender de como eles têm tradicionalmente experimentado 

preocupações diárias com o mar e como, através de processos de ritualização, 

essas preocupações passam a desempenhar um papel central em suas crenças 

religiosas e cosmológicas” (2007). A própria relação tátil com a água, possuindo ela 

densidade e temperaturas diferentes da terra firme, por exemplo, pode ser ponto de 

partida para se pensar essa experimentação diária mencionada pelos autores. 

Agregar informações baseadas nessa perspectiva só tende a somar ao estudo das 

Paisagens Sensoriais da Península de Maraú. 

No Brasil as pesquisas tendo por base o aparato teórico-metodológico da 

Arqueologia Sensorial ainda são escassas. Poucos pesquisadores tem se dedicado 

a essa linha nas terras brasileiras gerando assim, também um numero ínfimo de 

publicações. Tânia Andrade Lima, por exemplo, dedica pequeno espaço em um de 

seus artigos para apresentar a relação entre Cultura Material e Percepção Sensorial 

(2011, pp. 20-21). É um texto introdutório trazendo, em língua portuguesa, 

abordagens à Cultura Material e, dentre elas, menciona “a dimensão sensorial das 

coisas materiais” (ibidem, p. 20). 

Quem vem insistindo na inserção dessa nova perspectiva na Arqueologia 

brasileira já há algum tempo é José Roberto Pellini. Em suas primeiras publicações 

sobre a temática, ele traz de forma densa a discussão envolta da Arqueologia 

Sensorial. Conceitos como “Percepção”, “Realidade”, “Sensações”, “Sentidos”, 

“Fenomenologia” e “Paisagem” são amplamente trabalhados e discutidos (PELLINI, 

2009, pp. 21-37). Em Mudando o coração, a mente e as calças. A Arqueologia 

Sensorial ele retoma esses conceitos e os aprofunda levando ao entendimento que 

a Arqueologia Sensorial tem como objetivo entender a experiência humana a partir 

da compreensão “de como se dá a relação entre os indivíduos e o mundo material, 

partindo do pressuposto de que da mesma maneira que os objetos suscitam 

sensibilidades eles são sensíveis aos modelos senso-culturais de um grupo” 

(PELLINI, 2010, p. 12). Seus artigos que esboçam uma metodologia a ser utilizada 
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nessa área servirão como base para esta pesquisa, por isso, discorreremos sobre 

eles no próximo tópico. 

A Arqueologia Sensorial também possui suas limitações, sendo a principal 

delas, as limitações do nosso próprio corpo. Todos aqueles que a utilizam devem 

estar sempre buscando aprimorá-la, trazendo novos enforques e novas discussões. 

Essa abordagem é ainda pouco aplicada em território brasileiro e, por esse motivo, 

além de trazer novos interesses e possibilidades, merece espaço dentre os demais 

aparatos teóricos do momento. 

4.3 Como foi feito. 

É nesse intuito, com base no referencial teórico apresentado, que o estudo 

das Paisagens Sensoriais da Península de Maraú teve como base a ideia de 

“imersão” e vivência da localidade, não como um visitante, mas sim como alguém 

que permaneceu e fez morada na região. Isso não foi para tentar assumir a posição 

e o “olhar” do morador, mas para buscar acostumar com as rotinas, as sutilezas, as 

cores, sons e cheiros do lugar e seus atuais habitantes, ou seja, uma tentativa de 

“desvelar” os sentidos dos pesquisadores para o local (PELLINI, 2011a p. 9). 

 Levando em consideração que a abordagem fenomenológica trata sobre a 

experiência do individuo com o que o cerca e as suas percepções sobre isto, relatar 

essa vivência requer uma descrição profunda (TILLEY, 2004, p.1). Dessa forma, no 

famoso “diário de campo”, foram registradas diversas informações dos dias e 

situações vivenciadas (TILLEY, 2012, pp. 30-31), não só as realizadas em campo. 

Isso se mostrou de suma importância, pois, como a própria abordagem pressupõe, 

se parte do nosso trabalho leva da nossa personalidade, informar o contexto físico, 

emocional e de localização no qual se encontraram os participantes da pesquisa no 

dia que, por exemplo, respectivos assentamentos foram identificados e as 

interpretações que foram feitas sobre eles, auxiliou nas reflexões de como se 

chegou a determinada conclusão, ou seja, como a análise foi construída. A vivência 

e descrição forneceram a possibilidade de contextualizar profundamente a 

península, levando a um maior conhecimento desta, facilitando assim os próximos 

passos da pesquisa. 
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A prospecção arqueológica foi parte de suma importância para os objetivos 

traçados. A base deste trabalho se assentou na identificação das áreas com material 

arqueológico existentes em um quadrante da Península previamente delimitado, com 

o intuito que a prospecção pudesse ser realizada dentro do tempo hábil da pesquisa 

e que nele contivesse os diferentes tipos de ambiente existentes ali. Este ficou 

estabelecido entre a vila de Taipú de Fora e a vila de Algodões (Mapa 03). Para uma 

efetiva ação dos trabalhos realizados, a interação entre moradores e pesquisadores 

foi de grande relevância para auxiliar na localização de pontos de possível interesse 

arqueológico, assim como para ajudar nas interpretações dos mesmos. Utilizei como 

referencial para a prospecção as pesquisas desenvolvidas em Ilhéus pelo Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Bahia, como aplicado por Morales (2005, 

2007, 2008, 2011, 2012, 2013, por exemplo), embasado em Redman (1987). 

A prospecção extensiva ocorreu na área delimitada da Península por meio 

de caminhamentos em linha reta paralelas ao eixo horizontal desta respeitando uma 

margem de 300 metros entre elas. Após a identificação de vestígios arqueológicos 

em uma respectiva área, esta sofreu intensa varredura com o intuito de delimitar a 

dispersão do material em superfície. Locais em que foram encontrados barranca de 

rios, áreas de erosão, ou pontos de intervenção humana como áreas de extração de 

areia (comum na Península) e de terraplanagem para construções, por exemplo, 

foram aproveitados para a averiguação da existência de material arqueológico 

(MORALES, 2008). Nesse momento foram identificadas seis áreas com material 

arqueológico que foram denominadas de Farol 1, Farol 2 (Muralha), Saquaíra 1, 

Saquaíra 2, Saquaíra 3 e Saquaíra 4. Sobre essas áreas falarei no próximo capitulo. 

Devido a não dispor de aparato técnico necessário para efetuar a prospecção em 

áreas de ambiente aquático como lagoas e mangues, por exemplo, estes locais não 

foram prospectados, mas suas possíveis relações com os assentamentos 

encontrados estarão sempre permeando a discussão. 
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Mapa 03: Península de Maraú com principais Vilas. Área na qual foi realizada a 

Prospecção. Assentamentos: 1) Farol 1; 2) Farol 2 (Muralha); 3) Saquaíra 3; 4) Saquaíra 2; 5) 

Saquaíra 1; 6) Saquaíra 4 

 

A prospecção arqueológica, como mencionada acima, também levou em 

conta os “ossos” geológicos e topográficos da Península, averiguando suas 

possíveis relações com as áreas arqueológicas e suas características sensoriais que 
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tenham desempenhado papel importante para a ocupação da região em diversos 

momentos. A identificação prévia desses locais serviu como direcionamento para 

incursões em suas imediações e para a constatação do poder de alcance de seus 

efeitos sensoriais, como por exemplo, até onde se é possível ouvir o barulho do mar 

e como isto pôde estar relacionado à implantação dos sítios em respectivas áreas. É 

por meio desses atos – vivência da região, descrição desta e prospecção – que a 

experiência da Paisagem peninsular foi aprofundada reconhecendo nela sua 

qualidade multissensorial, sendo simultaneamente visual, tátil, sonora, olfativa e 

gustativa (TILLEY, 2012, p 27).  

Após a identificação das áreas com concentração de material arqueológico, 

o passo seguinte foi realizar algumas intervenções nestes para assim se chegar aos 

objetivos traçados aqui. A coleta do material diagnóstico encontrado em superfície 

foi a primeira delas, tendo o intuito de auxiliar na interpretação do uso dos 

assentamentos. Em seguida, efetuei abertura de sondagens de 1 metro quadrado 

em pontos estratégicos destes com o intuito de conhecer a dispersão vertical dos 

vestígios materiais em subsolo, confeccionando registros da estratigrafia e do 

material extraído. Mais uma vez, a intenção foi conhecer por meio desta ação as 

atividades realizadas no local que a Cultura Material encontrada ali, junto com a 

análise da paisagem, poderia indicar. 

A partir disso, foi posto em prática uma gama de análises nas áreas de 

dispersão de material arqueológico como proposto por Pellini (2011b), sofrendo 

algumas alterações para que se encaixasse nos recursos que a pesquisa dispunha. 

A primeira delas foi a Análise de Visibilidade, na qual pontos de proeminência visual 

dentro dessas áreas e entre elas foram estabelecidos, possibilitando determinar 

assim, pontos que podiam ou não ser vistos em 360º de locais de observação 

específicos, sendo estes escolhidos a priori, pelo eixo de dispersão do material 

arqueológico (PELLINI, 2008, p. 11). Com o intuito de integrar um “olhar” mais 

subjetivo a esta análise, os participantes foram motivados a construir desenhos 

seguindo o mesmo referencial acima, de modo que estes pudessem ressaltar as 

áreas que lhes fossem mais atrativas e que, segundo eles, puderam estar sob 

vigilância (CUMMINGS, et al, 2002, pp. 58). Esse tipo de análise possibilitou o 

reconhecimento de locais que mereciam estar em constante monitoramento ou/e de 
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que o aspecto visual poderia ter relativa importância para o entendimento da 

paisagem partindo, por exemplo, de áreas de locomoção.  

Outra analise implementada tratou sobre o Conforto Humano ou Conforto 

Térmico. Seu objetivo foi de capitar a área na qual a relação vento/temperatura 

dentro dos assentamentos possibilitaria o melhor conforto térmico. Para isso foram 

utilizados anemômetros e termômetros ao longo das áreas arqueológicas, realizando 

medições várias vezes ao dia (PELLINI, 2011b p. 26). Esta observação auxiliou na 

explicação da escolha de certos locais para a implantação dos assentamentos em 

detrimento de outros, além de auxiliar no desenvolvimento do próximo ponto. 

A analise da Comunicação Sensorial foi de suma importância para 

aprofundar o entendimento da ocupação da Península de Maraú, pois, nas palavras 

de Pellini, “se queremos entender as pessoas e não apenas os vestígios materiais, 

temos de entender as estratégias sociais envolvidas na ocupação e na instalação do 

sítio” (ibidem, p. 30). Indo além da obtenção de recursos para a subsistência ter 

refletido sobre as possibilidades de comunicação, fator cotidiano, acrescentou dados 

importantes a esta pesquisa. A análise partiu da determinação de uma área de 

comunicação sonora e gestual a partir do centro de dispersão horizontal de vestígios 

identificados. Foram utilizados 3 indivíduos para essa análise (dois homens e uma 

mulher), sendo que um permaneceu no ponto definido como central enquanto os 

demais, alinhados nos eixos dos pontos cardeais, foram se distanciando 

regularmente (entre 10, 20, 50, 100 metros, sendo a partir daí mantida essa ultima 

cota até o limite máximo possível) do primeiro. Simultaneamente, o individuo 

disposto no centro realizou atividades que foram analisadas pelos demais que se 

distanciavam. As medições realizadas nas metrificações dispostas acima levaram 

em conta a ausência total de comunicação, características ambientais que 

impedissem a continuidade do movimento de distanciamento (como, por exemplo, a 

potencia dos ventos medida na análise anterior) possuindo como variáveis a 

possibilidade de comunicação verbal, de comunicação verbal forçada, gritos, 

comunicação gestual, reconhecimento do corpo, reconhecimento da face, 

reconhecimento de gestos não intencionais, de cheiros emanados ao longo do 

caminhamento (PELLINI, 2011b, pp. 27-29). 
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O contato com os sítios, artefatos, vestígios, enfim, com a cultura material 

que é parte e constituinte da Paisagem, levou em conta suas texturas, temperaturas, 

cores, sabores, brilhos, formas, cheiros, sons, posicionamentos, além do 

deslocamento e movimentação corporal necessários para se chegar até eles. Isto 

eleva o leque de observações e interpretações feitas, assim como não as limita, 

afinal de contas, esses objetos não foram criados para serem medidos, tabulados, 

etiquetados e descritos, como normalmente é feito, e sim utilizados, experimentados, 

sentidos e vivenciados (PELLINI, 2011a, p. 13) como a Arqueologia Sensorial 

implica. Não descarto aqui a realização de todo processo de curadoria que é 

extremamente necessário, contudo, entendo que é possível ir além dele e, assim, 

agregar novas informações. Juhani Pallasmaa em seus livros apresenta uma 

construção de Paisagem Sensorial Arquitetônica a partir das texturas, por exemplo, 

que os objetos e o seu encontro conosco por meio do toque proporcionam (2007, 

2012). Se falamos sobre algo material, no mínimo podemos tocá-lo. As análises dos 

vestígios levaram em conta suas características sensoriais como mencionadas 

acima. 

Saliento que não há uma metodologia dentro da Arqueologia Sensorial 

definida. Ao contrario, nos trabalhos que foram apresentados neste capitulo e em 

outros que aqui não foram discutidos, ela é extremamente fluida, não se prendendo 

a amarras que uma concepção tradicional de “metodologia” teria (TILLEY, 1994, p. 

11). Contudo isso não significa a inexistência de cuidados a serem implantados em 

seu proceder. Para esta pesquisa procurei sistematizar o modus operandi para 

melhor cumprir as exigências da Academia. 
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5. CAPITULO IV 

 

IMAGINE... 

 

 

“De tudo haveria de ficar para nós um sentimento longínquo 
de coisa esquecida na terra – como um lápis numa península” 

(Manoel de Barros – Livro sobre Nada).  

 

Se o passado já não existe e tudo que fazemos é sempre no presente, para 

discorrer sobre ele precisamos acessar a memória, caso você o tenha vivido, e a 

imaginação caso não. Ambas não existem por si só, mas sim em um corpo que as 

utiliza para se constituir como tal e dar sentido ao que o rodeia por meio de um 

entrelaçamento com o aparelho sensorial culturalmente estabelecido. Recordar faz 

parte de imaginar, assim como imaginar faz parte de recordar e esses atos são 

sempre embasados na vivência. Para o arqueólogo, memória e imaginação 

precisam estar em constante atuação na construção de suas narrativas desde o ato 

de lembrar formulações teóricas a sua aplicação na interpretação dos trabalhos de 

campo e produção de uma história a ser contada. Por sua vez, imaginação e 

memória no trabalho arqueológico, necessitam estar apoiadas nos indícios materiais 

do passado que ainda perduram. É nesse sentido que o que segue nas linhas 

abaixo mostrará a parte mais profunda do diário de campo com suas memórias e 

construções imaginativas apoiadas na vivência da Península, em especial nas duas 

áreas arqueológicas chamadas Saquaíra 3 e Farol 2 (Muralha). Como não poderia 

deixar de ser após as discussões dos capítulos anteriores, a experiência sensorial foi 

o guia que levou ao que segue nas próximas páginas. 

Nesse sentido, a vivência da Península, tão importante para o 

desenvolvimento das análises, foi explorada ao máximo. O primeiro mês em campo 

teve como objetivo principal entrar e acostumar com as sutilezas da rotina do lugar, 

transitando pelos variados locais possíveis de se chegar de carro e caminhando. 

Nesse momento da pesquisa já dispunha de duas áreas com material arqueológico 
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encontradas em uma incursão pontual realizada meses antes com ajuda de 

pesquisadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Bahia (NEPAB). 

Constantemente tomava anotações desses locais e acompanhava suas 

transformações ocasionadas pela ação humana ou do clima. Foi nesse período, 

devido ao tamanho da Península, que escolhi iniciar a prospecção partindo das suas 

áreas de entorno até o local onde passei a morar, chamado de “Algodões”, uma 

pequena vila no centro-leste da Península (ver mapa 03 no capitulo anterior).  

Iniciei a prospecção fazendo uma varredura seguindo o referencial 

metodológico do capitulo anterior, tentando respeitar ao máximo possível a malha 

estabelecida de 300 metros no sentido do eixo horizontal da Península partindo das 

área de concentração de material arqueológico que já dispunha e que se 

encontravam ao Norte voltando para o Sul até Algodões. Contudo, a própria 

formação geológica da região dificultava manter a malha dentro do planejado. 

Diferente do que mapas e imagens de satélites mostram, o território físico da 

Península é menor do que imaginado. Muitos dos locais que aparecem nos mapas 

dentro da área terrestre peninsular estão constantemente debaixo d’água como 

lagoas ou, estão respeitando o regime das marés, como mangues, ou mesmo 

sazonalmente como charcos e banhados. Nestes últimos a prospecção seguiu como 

planejado, nos anteriores não foi possível desenvolvê-la devido à falta de 

equipamento necessário. 

A prospecção ocorreu entre o final do mês de Setembro a metade de 

Dezembro do ano de 2015, dentro da Primavera. Na região o clima predominante é 

o Tropical – Super Úmido (“Af” de acordo com a classificação de Koeppen) não 

possuindo estação seca ao longo do ciclo anual, tendo nos meses entre março e 

junho seu período de concentração de chuvas podendo ultrapassar no decorrer do 

ano os 2.000 mm de precipitação, tendo na média de temperatura anual oscilação 

entre 21 e 25 ºC (WALDBURGER, 2014, p. 27). Contudo, segundo seus moradores, 

a Península passava por um dos momentos mais críticos em nível de escassez de 

chuvas e alta de temperaturas. Em diversos momentos durante a prospecção as 

medições no termômetro chegavam facilmente aos 33 ºC a deixando ainda mais 

fatigante, marcada pelo suor exalado e desconforto térmico. 
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Esse cenário piorava ao se levar em conta as variações de relevo dali que 

partiam do nível do mar alcançando cotas de 59 m. Dessa forma, as classes de 

altitudes seguiam entre 0 e 10m estando associadas aos depósitos arenosos 

costeiros e a manguezais; entre 10 e 30m representando “relevos de cordões 

litorâneos que localizam-se na parte sul da área e colinas associadas as ocorrências 

de sedimentos mesozóicos da Bacia de Camamu”; de 30 a 55m nos morros com 

base no Grupo Barreiras e acima dessa cota nos topos também formados pelo 

Grupo Barreiras. A declividade do terreno está intimamente ligada às cotas de relevo 

mencionadas acima, sendo 0% a 6% encontradas na primeira cota, de 6% a 12% na 

segunda, 12% a 30% na terceira e superiores a 30% nos poucos topos acima de 

55m de altitude (idem bidem, 2014, pp. 27-30). Com o calor intenso, a alta umidade 

do ar e o relevo por muitas vezes acentuado, a prospecção era algo cansativo, ainda 

mais sendo realizada por uma única pessoa em sua maior parte. 

Se por um lado a prospecção era cansativa, por outro trazia um 

conhecimento denso da área que, por sua vez, passava a parecer mais intima a 

cada dia. Tendo o intuito de fazer conforme Redman (1987) sugeriu e como foi 

apresentado no capitulo anterior, nos caminhamentos não houve intervenção em 

subsolo, pautando a busca nas amostragens de material arqueológico dispostas em 

superfície ou em cortes de barrancos e áreas de drenagem. Na prospecção foi 

possível perceber, como afirma Waldburger, que “sendo uma zona costeira a mesma 

apresenta solos arenosos e porosos e altamente permeáveis considerados muito 

frágeis” (2014, p. 34), juntando-se a ação antrópica de abertura de estradas, 

desmatamento e mudança da cobertura vegetal densa para pastagem, por exemplo, 

o impacto sofrido pelos solos da região tem se elevado, acelerando os processos de 

erosão e assoreamento. Esses quesitos se associam largamente a prospecção e as 

análises dos assentamentos ao movimentar o material arqueológico. Talvez um 

ponto positivo que decorra daí esteja justamente no trazer o material que antes 

estava no subsolo a superfície, fazendo da sua identificação mais fácil. Em contra 

partida, pode descontextualizar o local no qual os vestígios foram depositados 

primariamente. 

A mudança da cobertura vegetal primaria que se encontrava na Península é 

um dos fatores causais da maior degradação do solo. Mesmo assim, hoje continua 
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bastante diversificada, passando por áreas de Manguezais, Florestas com 

“vegetação secundária de mata atlântica relacionada com as áreas de mata ciliar, de 

floresta ombrófila e de floresta estacional semidecidual” (Ibidem, 2014, p. 40), 

Restingas com vegetação rasteira recobrindo solos arenosos das planícies 

litorâneas e Pastagens destinadas a produção pecuária. Na prospecção 

arqueológica o contato com esses diversificados tipos de vegetação, mesmo que no 

caso dos manguezais tenha ocorrido indiretamente, foi intenso. 

Como mencionei anteriormente, também é preciso pensar a Península de 

Maraú como um ambiente aquático. Não apenas pela sua relação obvia com o mar, 

mas também na sua cobertura hídrica proporcionada pelos cursos d’água que a 

região dispõe e em seu armazenamento subterrâneo que de fato podem ser 

intimamente associados ao seu processo de ocupação como, por exemplo, os lagos 

e lagoas da Península serem mantidos com a água das chuvas, mas também com 

as dos reservatórios de sub-superfície. Vários rios e lagoas, dentre eles o Rio Caubi, 

Rio Albim e Albim do Meio e a Lagoa do Cassange, fazem parte de sub-bacias 

dispostas tanto na península quanto na costa de Camamu, formando uma rede de 

drenagem que parte e aponta para quatro locais: Nascem na península e deságuam 

no oceano; Nascem na península e deságuam na Baía de Camamu; Nascem nos 

terrenos cristalinos e deságuam na Baía de Camamu e Nascem nas elevações das 

Formações Barreiras e deságuam na Baía de Camamu (WALDBURGER, 2014, p. 

35). As praias em diversos pontos, principalmente em Aibim, Algodões, Taipu de 

Fora, Barra Grande e Campinho, possuem recifes de corais que apontam para 

algumas características como as sugeridas por Suguio ao argumentar sobre as 

condições favoráveis para a existência destes. Por exemplo, este autor menciona 

que os recifes “só conseguem sobreviver sob condições ambientais bastante 

específicas, onde a temperatura máxima da água esteja entre 25 a 29º C no verão e 

no inverno não seja inferior a 18º C” (SUGUIO, 1999, p. 63). Além, o ambiente 

marinho deve ser bem iluminado com salinidade entre 34 a 36%. 

A prospecção arqueológica considerou esses locais mesmo que não 

atuando em todos eles diretamente, apenas em suas imediações. Por exemplo, 

alguns desses ambientes se enquadraram na pesquisa dentro daquilo que Tilley 

chama de “ossos geológicos”, como o próprio mar e a Lagoa do Cassange (TILLEY, 
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2012, p 27), ou, para a terra firme, a própria Formação Barreiras com a sua 

distribuição assídua pela região. A prospecção na área escolhida dentro da 

Península propiciou a identificação de seis áreas nas quais se apresentavam 

vestígios arqueológicos de diferentes momentos e grupos. A frente discorrerei sobre 

elas para apresenta-las e contextualizá-las, depois me deterei mais pausadamente 

sobre duas dessas áreas nas quais as análises de cunho sensorial foram feitas de 

forma mais sistemáticas, assim, acredito poder se chegar a uma interpretação das 

construções de suas Paisagens Sensoriais. 

Duas dessas áreas foram identificadas antes de passar a morar na 

Península de Maraú, quando circulando pelo local com o intuito de planejar os 

desdobramentos futuros de campo e melhor conhecer a região, segui para lá 

acompanhado de membros do NEPAB. As margens da estrada que dá acesso às 

vilas de Barra Grande e Taipu de Fora, na parte Centro/Norte da Península, 

encontra-se um local possuidor de morros e colinas medianos, se comparados com 

as cotas máximas hipsométricas da região que giram em torno de 55 m 

(WALDBURGER, 2014), pertencentes em sua maior parte aos Cordões Litorâneos e 

com declividade característica entre 6 a 20%. Seu substrato rochoso varia entre a 

Formação Barreiras, Depositos Fluvio Lagunares, Pântanos e mangues atuais 

possuindo solos altamente permeáveis sendo, aparentemente, uma mescla entre 

Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico com Gleissolo e Espodossolo Hidromórfico. 

As classes de uso e ocupação do solo atual estão distribuídas em subáreas onde 

prefigura-se pequenos e esparsos pontos de Florestas principalmente secundária 

cercada por Restinga, Pastagem e Manguezal. Segundo a classificação realizada 

por Waldburger (2014) essa área se insere nas sub bacias que nascem na península 

e desaguam na baia de Camamu. É nesse micro contexto geomorfológico e 

ambiental peninsular que se encontra o assentamento que recebeu o nome de Farol 

1. 

Ao lado esquerdo da estrada com sentido para Barra Grande, a sudoeste do 

Farol de Taípus, o observador atento é logo tomado por um cenário que atualmente 

poderia ser pensado como consequência apenas da ação natural da gênese de 

solos, erosão da chuva e ventos, além do processo de exploração e extração da 

areia feita por moradores locais para a sua utilização como matéria prima. De fato, 



73 
 

 
 

se ficarmos apenas limitados às cercas que seguem paralelas a estrada é apenas 

isso que aquele cenário será. Ao passar essa primeira barreira e poder assim 

percorrer mesmo que rapidamente a área ela transforma-se ao observador que 

passa deste status para o de parte e membro atuante da paisagem. É a partir daí 

que aquele local passa a ser algo “novo” ao nos trazer evidências do “velho”. Não só 

a modesta casa, o caminhão, a cerca e estrada que se encontram nos arredores do 

local são prova material da passagem e permanência do Ser Humano por ali. Há 

mais para comprovar. 

De duas das faces escavadas pelos atuais moradores para a retirada de 

areia de um dos relevos medianos tendo este por volta de 20 m de altura em seu 

ponto mais íngreme, alguns fragmentos de cerâmica e faiança “escorriam” pela 

encosta certamente vindas da parte estratigráfica superior do relevo, sendo esta 

afetada pela ação dos extrativistas. Os fragmentos de cerâmica são variados a nível 

de matéria prima utilizada, técnica de confecção, formas e período, sendo alguns 

esmaltados, outros com granulação/espessura e feitura mais grossa e “rustica”, 

respectivamente, e outros ainda, encontrados até o momento em menor quantidade, 

mais finos e melhor queimados indicando assim uma ocupação que remonta a três 

séculos podendo recuar mais se pensarmos nos últimos fragmentos mencionados e 

suas formas como bordas extrovertidas e cachimbos. Os pedaços de faiança 

possuem detalhe em azul e branco e também apontam para uma ocupação já no 

século XVIII. Corroborando com esse período para uma datação relativa do 

assentamento Farol 1, ao menos em um de seus momentos, também foi encontrada 

uma moeda que traz marcado o ano de 1715 junto com algumas inscrições em 

Latim. Parte desse material foi coletado para passar por análise mais profunda 

posteriormente.  

A identificação de parte desse material no local só foi possível devido ao 

deslocamento por vezes dificultoso na pequena área, tendo que, para alcançar o 

topo da elevação, circundar seu sopé até conseguir um ponto onde a curvatura da 

perna não excedesse a altura dos joelhos propiciando assim um trajeto mais afável 

para efetuar a subida que em muitos momentos só era possível agarrando-se nas 

poucas gramíneas que ali encontrava, além de nas faces já remexidas ser 

necessário realizar pequenas escaladas segurando também nas gramíneas e 
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enfrentando o deslizamento constante devido a textura frágil do tipo de solo arenoso 

em declive que impedia uma maior e melhor mobilidade afim de se encontrar e 

alcançar os fragmentos dispersos. Na parte superior da elevação a visibilidade do 

solo era quase nula devido a vegetação rasteira densa. Só se tornava possível 

perceber o horizonte distante a partir do cume e voltando-se para oeste, sentido ao 

qual se podia deparar ao longe com a baía de Camamu, o mar de dentro, o rio 

maraú, o mangue e restinga. 

Possivelmente, a área foi de tal forma explorada que o relevo original onde 

os vestígios se encontravam tenha sido dividido, recortando a sua Formação 

Barreiras vermelho alaranjada e a areia por muitas vezes cinza prateada, outras 

tantas vezes esbranquiçada leitosa. O contato oral na área só se dava de forma 

inteligível dentro do campo da fala em distância próxima. Em determinado momento, 

membros da equipe se encontravam em pontos distintos do sítio, em distâncias não 

tão elevadas e em ângulos diferenciados em relação aos demais e a conversação 

não pôde ser bem sucedida caso todos não elevassem a voz, posicionassem melhor 

a cabeça/ouvidos e dedicassem um pouco mais de atenção e contato visual aos 

interlocutores. 

O assentamento Farol 1 foi o primeiro identificado nesta pesquisa. A 

utilização recente do local vinha destruindo o material arqueológico e o registro 

estratigráfico contido ali. Devido a extração de areia realizada ser ilegal e fazendo o 

local do sítio parte de uma “Área de Proteção Ambiental” (APA) protegida por lei, 

decidi agir com cautela e procurar o proprietário do terreno para iniciar um diálogo 

com o intuito de conseguir seu aval para aprofundar a pesquisa ali, entretanto, até o 

presente momento da escrita deste texto não obtive nenhuma resposta. A extração 

de areia no local continua de forma intensa reduzindo cada vez mais a área de 

dispersão do material. Impossibilitado de continuar a pesquisa ali, intensifiquei a 

prospecção nas suas imediações. Distando dele 200 metros cheguei à alvenaria de 

uma casa que não era tão antiga – feita de cimento e tijolos –, mas, segundo 

moradores era fruto de ocupações anteriores que remetiam ao local de extração de 

areia. A casa ficava ao sul da área do assentamento em uma região de pequena 

planície que se encontrava com o rio e mangue.  
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Já outro ponto de concentração de vestígios identificado nesse primeiro 

momento recebeu o nome de Farol 2 (Muralha). Estando localizado no topo de três 

relevos constituídos pela formação Barreiras e deposito de areia transportada pelo 

vento que juntos formam um cordão em formato de ferradura com altitudes variantes 

entre 29 a 58 metros e declividade entre 12 a 20%, esse cordão de relevo se inicia 

com o morro que sustenta o Farol de Taipu tendo no outro lado, na outra ponta da 

“ferradura”, uma elevação que em seu sopé se encontra a Lagoa Azul. Na área em 

que há a maior quantidade de vestígios materiais espalhados que é de 240x450 m, é 

possível encontrar em superfície material cerâmico Tupi com decoração pintada em 

vermelho e branco, cerâmica esmaltada, vidro, louças e telhas. A área do 

assentamento Farol 2 fica a 850 metros de distância do Farol1, parecendo ser o 

relevo de ambas extensão um do outro tendo sido cortado pela estrada. 

Esse assentamento se encontra na ultima parte a qual a Formação Barreiras 

se estende pela Península, sendo seu solo formado por Latossolo Amarelo Distrófico 

e sua vegetação por gramínea baixa e Floresta com remanescente de Mata 

Atlântica. O mangue se encontra a pouco mais de 1,5 km do sítio, assim como o mar 

e lagoa mais próxima estão a 800 metros dele. A área de maior concentração de 

material possui ótima visibilidade para o restante da Península a partir do Norte, 

Noroeste e Nordeste. A Norte se consegue perceber a vastidão mais plana da 

Península que se estende por cerca de 8 Km até o mar. Possivelmente é a área 

mais recente pensando na construção geológica da região. Entre Norte e Noroeste 

podem-se ver as ilhas ao longe e o mar, assim como o mar de dentro. A Nordeste 

permanece a área plana tendo logo mais próximo o mar. O terreno dessa área plana 

é formado por sedimentos provindos da formação barreiras naquela parte mais 

próxima dos relevos, e quanto mais distante, é formado por areia típica de Restinga. 

Seguindo no sentido Leste e Sudeste se encontra rapidamente com o mar. A área 

que fica no interior do cordão, situada ao Sul do ponto principal de concentração de 

vestígios, no centro da “ferradura”, é bem mais baixa, sendo tomada por vegetação 

muito densa que ainda parece ser primaria com grandes árvores. A visibilidade do 

interior dessa área é reduzida. Contudo, é próximo a ela que a força do vento 

diminui e fica aquela sensação de tranquilidade. Essa área rebaixada, que no seu 

centro possui uma clareira com terreno plano, possivelmente era ligada com o 

mangue, rio ou alguma fonte de agua que talvez tenha sido separada dela com a 
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construção da estrada e seu aterramento. Ao sul, se encontram muitos cursos 

d’agua com lagoas e riachos. No horizonte nesse sentido, da pra se perceber 

grandes elevações. É a sul e sudoeste que a península se encontra com o 

continente e é nesse sentido que o relevo se torna mais íngreme e robusto. A Oeste 

do ponto de concentração dos vestígios é possível perceber ao longe a Baía de 

Camamu e outras ilhotas. Mais próximo, ainda nesse sentido e ampliando para 

Noroeste percebe-se o mangue em área plana. 

De diversos pontos dentro do assentamento Farol 2 se pode ouvir o barulho 

do mar assim como se pode sentir o seu cheiro. Com a variação da potência dos 

ventos a pressão que ele exerce sobre nossos corpos também varia, mas é 

constante sua percepção. Ao caminhar para a área de vegetação mais densa a 

visibilidade nitidamente modifica. Os horizontes de longas distâncias se reduziram a 

centenas de metros ou a poucos metros podendo se ver apenas o relevo no qual 

está o Farol e a própria vegetação no centro do “cordão ferradura”. Não só a 

visibilidade, os sons e cheiros também mudam, assim como a pressão exercida pela 

potencia do vento. Essa análise de visibilidade mostrou que, partindo da área 

principal de concentração do material arqueológico, localizado no morro central, 

poderia se ter sob constante vigilância longos trechos da Península em um eixo de 

360º. As áreas de alguns dos demais assentamentos, assim como das lagoas, 

mangue, rios, florestas e planícies ao norte são de fácil localização, possibilitando 

por ventura, até mesmo algum tipo de comunicação pautada no visual. 

Ali, também foram feitas medições de velocidade dos ventos e temperatura 

com o intuito de se pensar o Conforto Térmico. Realizadas no mês de maio de 2016, 

respectivamente dentro do outono, as temperaturas entre os horários de seis e 

dezoito horas apresentaram variações que giravam de 21 a 33 Cº, possuindo seus 

momentos de altas principalmente nos horários entre 10:30 horas à 14:00 horas. As 

medições de velocidade do vento, feitas juntamente com as de temperatura, 

mostraram que estes oscilavam entre 5 a 30 Km/h. Na escala de Beaufort, que 

classifica a intensidade dos ventos, tendo em conta a sua velocidade e os efeitos 

resultantes das ventanias no mar e em terra, as medições ficaram entre o grau 1 e 5, 

respectivamente de “Aragem” e “Brisas Fortes” podendo no mar causar ondulações 

de até 2,5 m e em terra movimentar galhos e pequenas arvores. Foi justamente 
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entre os horários acima citados que a velocidade dos ventos se manteve mais baixa, 

auxiliando no aumento da sensação de temperatura. 

A análise de Comunicação Sensorial demonstrou que a troca de algum tipo 

de informação se manteve possível até 200 metros ao Sul partindo do ponto central 

de concentração do material arqueológico. Para Norte esse numero reduziu pela 

metade, devido principalmente as características geomorfológicas que a área 

assumia, impedindo não só a comunicação, mas também o deslocamento. 

Direcionando o movimento para Leste o limite de comunicação se deu até uma 

margem de 150 metros do eixo. Para Oeste a cota foi ainda menor, de 20 metros 

pelos mesmos motivos que barraram a movimentação e comunicação para Norte. 

Tabela 1.1: Resultado da Análise de Comunicação Sensorial. Farol 2. 

 

Nesse assentamento também foram feitas aberturas de Poços-Teste e uma 

Sondagem. Os Poços-Teste foram abertos nas principais áreas de concentração do 

material arqueológico em superfície e nas proximidades dos pontos de drenagem 

nos quais os vestígios também se encontravam, respeitando uma margem de 50 m 

entre eles, sendo abertos 20 Poços no total. As perfurações serviram apenas para 

constatar que, até onde suas profundidades chegaram, cerca de 1,20 metros, o 

sedimento continuava arenoso, sendo que em nenhum deles foi encontrado material 

arqueológico, fazendo com que realizasse a abertura de apenas uma sondagem na 

área. 

Na Sondagem aberta no topo da área principal de concentração de material 

arqueológico voltada para Norte/Noroeste apresentou em seus níveis iniciais o 

mesmo tipo de solo arenoso com tonalidade acinzentada se tornando mais 

compacto e mais escuro com a profundidade. A partir do terceiro nível artificial, 



78 
 

 
 

poucos fragmentos de telhas foram aparecendo, junto com pedaços de carvão e 

louça até o quinto nível, sofrendo mudança na coloração do sedimento para um tom 

mais alaranjado entre este e o nível subsequente, voltando a aparecer fragmentos 

de cerâmica e carvão. No sétimo nível se repetiram as condições na sondagem 

aparecendo dessa vez além de fragmentos de cerâmica, também fragmentos de 

vidro. Nos níveis seguintes até o nono, mais fragmentos de cerâmica apareceram. 

Após esse nível as condições da sondagem se manteram as mesmas sem, dessa 

vez, aparecer mais vestígios arqueológicos até seu décimo quinto nível, no qual ela 

foi encerrada. O material cerâmico extraído dessa sondagem é de fragmentos de 

telhas, corroborando a ideia existente entre alguns moradores de ali ter havido uma 

casa no passado. 

Figura 02: Área Farol 1. 
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Figura 03: Local de extração de areia e maior concentração  

de material arqueológico. Farol 1. 

 

Figura 04: Área com maior concentração de material Arqueológico. 

Farol 2. 
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Figura 05: Vasilhame fragmentado encontrado na área Farol 2. 

 

Figura 06: Abertura de Sondagem. Farol 2. 
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Figura 07: Abertura de Poços Teste. Farol 2. 

 

Figura 08: Análise de Comunicação Sensorial. Farol 2. 

 

Durante a fase mais avançada da prospecção, 4 outros assentamentos 

foram identificados ao redor da vila de Saquaíra. O primeiro deles chamado 

Saquaíra 1 está situado no terreno da ultima casa da área urbana da vila no sentido 

para Barra Grande, em uma área pertencente aos cordões litorâneos com altitude de 

20 metros, e declividade menor que 6 % sendo seu substrato rochoso de Terraços 

Arenoso Pleistocênico caracterizando uma restinga. Em uma média de 1 km de 

distância de seu entorno se encontram diferentes ambientes como o manguezal e o 

rio Serinhaém de Maraú a Oeste, áreas florestadas a Norte, Oeste e Sul e lagoas e o 
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mar a Leste e Nordeste. Esse sítio, estando localizado em uma duna, também 

passou por serias interferências antrópicas sendo também dele extraído areia para a 

pavimentação das estradas próximas. Contudo, atualmente ele não é mais alvo 

dessa atividade. 

Durante a prospecção o material arqueológico foi identificado também no 

corte de barranco principalmente nos primeiros estratos abaixo da superfície. 

Apresentando material cerâmico e lítico com lascas hialinas, por exemplo, 

espalhados em uma linha estratigráfica bem marcada, se tratava de um 

assentamento multicomponencial. Amostras desse material também foram coletadas 

para análises futuras. Do local era possível visualizar as áreas de lagoas próximas e 

o mar, além de outros assentamentos como os que falarei a frente. 

Distando cerca de 1.200 metros do Saquaíra 1 também no sentido de Barra 

Grande, estava o Saquaíra 2, seguindo os mesmos padrões de formação geológica 

da área do primeiro assentamento homônimo. Este se encontrava as margens da 

BR-030 e possuía poucos fragmentos de material cerâmico Tupi com pintura 

vermelha e engobo branco, ou sem nenhuma decoração. Segundo moradores das 

áreas circunvizinhas não era incomum encontrar “potes” e fragmentos destes 

quando realizavam algum tipo de intervenção na região que ia das proximidades do 

Saquaíra 2 a dentro da vila de Saquaíra. Em diversos momentos me eram 

apontados locais onde outrora, em alguma dessas intervenções, eles encontraram 

material arqueológico. A intensificação da prospecção nessa região surtiu efeito 

resultando na identificação de mais duas áreas com material arqueológico. 
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Figura 09: Área Saquaíra 1. 

 

Figura 10: Fragmentos de cerâmica em perfil estratigráfico. Saquaíra 1. 
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Figura 11: Área Saquaíra 2. 

 

Figura 12: Fragmentos de cerâmica. Saquaíra 2. 

 

O terceiro deles, o qual recebeu o nome de Saquaíra 3, possuí a maior área 

de distribuição de material arqueológico em superfície, subdivididas em 3 que 

somadas se estendem por uma área de 540x900 m. Este assentamento, também 

multicomponencial, apresenta grande quantidade de cerâmica Tupi com decoração 
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plástica corrugada e pintada, fragmentos de material lítico como lascas, estilhas e 

pedaços de um possível tembetá, assim como faiança, cerâmica histórica 

esmaltada, tijolos e vidro. Na prospecção não foi possível identificar áreas de onde 

se tenha coletado a matéria prima para a indústria lítica, entretanto, alguns tipos de 

seixos proveniente do substrato rochoso de Depósitos de leques aluviais 

coalescentes Pleistocênicos estão associados em menor escala ao material ali 

encontrado e no assentamento Saquíra 1. Para a indústria cerâmica as 

possibilidades são inúmeras devido às áreas de concentração de argila dos 

mangues, encostas de rios e no Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típicos da 

própria Formação Barreiras. Cada uma das três áreas do sítio corresponde a uma 

elevação proveniente desta formação possuindo altitudes entre 45 a 54 metros e 

declividade entre 12 a 20%. A vegetação no local é formada basicamente por 

gramíneas e alguns coqueiros, sinal do uso da área principalmente para pasto, mas 

segue cercada por Floresta remanescente da Mata atlântica tendo o Rio Serinhaém 

de Maraú, o mangue, a Lagoa do Cassange e o mar sempre em um raio de 1 Km de 

distância. 

A visibilidade da área de entorno é grande, podendo se ter contato direto 

com os ambientes pontuados acima, além de com as demais áreas arqueológicas 

identificadas até então nessa pesquisa. Para aquelas nas imediações da vila de 

Saquaíra a distância não é maior que 1,5 Km e a visibilidade é nítida. O Saquaíra 3, 

em contrapartida, também é bem visto dos demais assentamentos que se encontram 

em volta da vila. Dele também se pode ver a área de implantação do Farol 2 ao 

Norte. Estes dois assentamentos estão a uma distância de aproximadamente 8,5 km 

entre si. Dessa forma, pode-se perceber que o alcance visual a partir do Saquaíra 3 

é vasto. Em ambas as direções a visão alcança o horizonte. 

As suas temperaturas, também medidas entre os horários das seis às 

dezoito horas durante o mês de junho de 2016, apresentaram níveis mais amenos 

se comparado com as medições do Farol 2, entre 20 a 30 Cº, com os momentos de 

maior incidência térmica entre as 11:00 horas à 14:00 horas. A velocidade dos 

ventos oscilava entre 7 a 24 km/h que se encontra entre os graus 2 e 4 e classes de 

“Brisa Leve” a “Brisa Moderada” dentro da Escala de Beaufort. Ventos nessas 

classificações fazem ondulações no mar de até 1 m e agitam a poeira na terra e 
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galhos de arvores. Os finais de tarde são os momentos de maior propagação eólica 

neste assentamento. 

A análise, de Comunicação Sensorial, demonstrou que os limites de troca de 

informação tendo como base as variáveis utilizadas chegou a 100 metros para o Sul, 

finalizando toda comunicação. Contudo, por nesse sentido a área do assentamento 

ainda continuar, os participantes da pesquisa mantiveram o distanciamento, sendo 

que em 350 metros, a Comunicação Gestual e Grito retornaram, findando em 400m. 

Para Norte o limite de comunicação sessou com 200 m. Seguindo a Leste ela findou 

em 150 metros sendo ali possível se ouvir o barulho do mar e a Oeste atingiu a 

marca de 200 metros em que se foi possível manter algum tipo de comunicação. 

Tabela 1.2: Resultado da Análise de Comunicação Sensorial. Saquaíra 3. 

 

As outras análises como abertura de Poços Teste e Sondagens não foram 

possíveis realizar devido a falta de liberação dessas atividades na área pelo 

proprietário da fazenda na qual o material arqueológico se encontra. Isso de certo 

limitou o alcance desse trabalho, mas tentarei suprir esse contratempo com as 

informações provindas do material em superfície e do pequeno perfil estratigráfico a 

mostra devido a abertura de uma estrada que corta o local. O assentamento 

Saquaíra 3 junto com o Farol 2 (Muralha) serão os focos da discussão na segunda 

parte deste capitulo, mas obviamente, as demais áreas arqueológicas serão 

revisitadas devido a relativa ligação entre elas. 

Outro assentamento que a prospecção trouxe à pesquisa foi o denominado 

Saquíra 4, localizado ao sul da vila homônima bem próximo de sua área urbana, as 

margens de uma lagoa. Este é o que possui a menor quantidade de material 

arqueológico em sua superfície até o momento, constando apenas alguns 
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fragmentos de cerâmica em uma altitude de 10 metros e declividade menor que 6%. 

Dessa forma, o sítio se encontra em uma área plana banhada por uma lagoa, a 500 

metros do mar, e a pouco mais de 300 m do rio e mangue. Sua vegetação também é 

de gramíneas típicas de Restinga com alguns coqueiros e, circundando a área a 

oeste, há a Floresta remanescente de Mata Atlântica que se conecta com o sítio 

Saquaíra 3. O substrato rochoso é formado pelos Depósitos de leques aluviais 

coalescentes Pleistocênicos e o solo característico da área é o Espodossolo. Ele se 

conecta visualmente apenas com o Saquaíra 3, talvez tendo como principal motivo 

de falta de contato com os demais nesse quesito, a localização da vila entre eles 

atualmente. 

Figura 13: Saquaíra 3. Área 1 com vista para a Área 3. 
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Figura 14: Cerâmica corrugada. Saquaíra 3 (Área 1). 

 

Figura 15: Análise de Comunicação Sensorial. Saquaíra 3. 
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Figura 16: Área Saquaíra 4. 

 

Figura 17: Fragmento de Cerâmica. Saquaíra 4. 

 

 

5.1 Paisagens Sensoriais 

Foram pouco mais de sete meses vivendo na Península. A primeira 

impressão se fosse apenas amparada no visual, já deixaria deslumbrado a qualquer 

um, mas os outros sentidos também “gritavam” em um bombardeamento incessante. 

A começar pelo tato no calor que em todos os momentos por ali esteve presente 
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acompanhado com a umidade que o ar exala. A sensação térmica ia às alturas, às 

vezes sendo amenizada pelo sopro dos ventos vindos do mar. Talvez se você é um 

turista que está na beira da praia isso não seja nada demais, mas para alguém 

devidamente “transvestido” em Arqueólogo, tendo que trilhar longos caminhos, subir 

e descer morros e se embrenhar na floresta as coisas fiquem bem diferentes. O 

condicionamento físico deve estar preparado. É nesse transitar que também os 

cheiros vinham à tona. Odores diversificados, entre eles de fumaça, de areia e terra 

molhada com o cair da chuva, de vegetação tão plural que o vocabulário não daria 

conta de nominar, da lama dos mangues, de peixe ao fogo e do mar, faziam parte do 

dia a dia da Península que passava a conhecer. Seus sons variados eram desde o 

silêncio que se fazia em um momento de calmaria dos ventos, passando pelo 

transitar de pessoas e carros nas vias, o cantar dos pássaros, até a agitação do mar 

ao romper na praia. Sobre os sabores, algo que mais chamou a atenção naquele 

momento foi o da água, sendo em muitos lugares na região provinda de poços 

artesianos, possuir coloração mais escura e um gosto ferroso, mesmo sendo “pura” 

e própria para consumo. Seus moradores diziam que era devido à relativa 

proximidade dos reservatórios subterrâneos com a superfície, fazendo a água entrar 

em contato com raízes. Todos esses fatores juntos com as, visualmente, belas 

praias com recifes, lagoas, mangues, faixa de terra entrecortada por relevos, ilhotas, 

florestas e as pessoas que ali vivem, faziam da área de pesquisa algo muito 

interessante. Com todos esses fatores, também eu pensei em uma comparação 

corrente feita por quem passa por ali: “Não à toa a Península ser considerada o 

“Caribe brasileiro”. 

Mas devo admitir que as primeiras semanas não foram fáceis. Para alguém 

vindo de um local diferente, alguns quesitos incomodavam, pelo menos no inicio. Foi 

o caso dos barulhos constantes das ondas e dos coqueiros sendo sacudidos pelo 

vento a noite e do calor e sensação de “abafamento” que persistia, como 

mencionado acima. Se Paisagens são “encontros íntimos com o mundo a nossa 

volta que experimentamos com todos os sentidos” (BENDER, 2002, p. 136), a que 

meu corpo encontrara não estava sendo bem “digerida”. O sentimento inicial que 

gerava era de agonia. Mas, algo mudou com a vivência? Tudo. Estar ali foi aos 

poucos resultando em certa reorganização das formas de encontro com esses 

estímulos, fazendo, por exemplo, que acostumasse com o barulho, às vezes não 
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mais o percebendo em algum momento, e procurasse alguns subterfúgios para 

amenizar o calor, como áreas de reconhecida maior propagação dos ventos. O 

sentimento de agonia desapareceu, voltando a pairar uma relativa sensação de paz 

e tranquilidade que, por sua vez, foi de suma importância para o caminhar da 

prospecção que iniciara. 

Nela, alguns questionamentos foram surgindo, como, por exemplo, se era 

apenas por meio da visão que o material arqueológico era encontrado? A resposta 

mais plausível me pareceu negativa a essa pergunta. Para além da visão, todos os 

sentidos estão interagindo simultaneamente, mas esta e o movimento são 

principalmente utilizados nessa ação. Isso não altera o peso do visual aí, mas o 

aproxima de outro sentido ao pensar no movimento como tal (HAMILAKIS, 2015 p. 

143) e na necessidade que o deslocamento possui para as mudanças no campo da 

visão e também dos outros “sensos”. Para a área de pesquisa dentro da Península, 

pensar a relação do movimento com trabalho arqueológico foi vital. Como Tilley & 

Bennett apontam, é por meio do movimento que os sentidos vão capturando as 

informações do entorno funcionando através dos músculos e ligamentos, através de 

ações físicas e posturas (2008, p. 20) que influenciam na percepção. 

Dessa maneira, a forma de se movimentar em um Assentamento ou de se 

chegar até ele pode auxiliar em sua interpretação. Hoje existe a BR-030 que corta a 

Península no seu eixo central de sul para norte condicionando, de certa forma, o 

deslocamento de quem ali trafega. Na prospecção o veiculo foi utilizado nas maiores 

distâncias como um meio de encurtar o desgaste e o tempo gastos no trajeto, 

contudo, a varredura e contato com as diversas localidades da área de estudo não 

estiveram restritos aos pontos próximos da BR-030. Assim, foram exploradas várias 

formas de deslocamento e, por sua vez, variadas maneiras de se chegar aos 

Assentamentos demostrando que existiam possibilidades amplas de acessa-los 

tanto por terra quanto por agua, sendo que por essa ultima, devido a barreira de 

recifes ser extensa nas praias dificultando a aproximação por elas, os percursos 

poderiam se dar principalmente pelos rios e o mar de dentro, do lado Oeste da 

Península, e nesse sentido, a sua percepção da região poderia ser diferente. Era 

nesse lado que a força dos ventos diminuía, a sensação térmica era amena e os 
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barulhos como os do mar cessavam, podendo ter nesses fatores alguns que 

motivaram a instalação do Saquaíra 3 nesse flanco. 

Ainda, durante os caminhamentos foi possível perceber na prática as criticas 

tecidas pela Arqueologia de cunho Fenomenológico a vasta utilização da visão em 

nossa metodologia de campo. Boa parte dos registros que tradicionalmente tinha 

costume de gerar nesses momentos eram visuais como fotos, anotações, planilhas e 

mapas, sempre com a intenção de representar objetivamente os espaços nos quais 

havia vestígios do passado, por meio desses dispositivos espaciais abstratos. Era 

necessário, como Cummings, Jones & Watson pontuam, poder também tentar 

transmitir observações subjetivas relativas às paisagens (2002, pp. 58). E por esse 

motivo, a inclusão das análises sensoriais pautadas no estar no lugar e, assim 

desenvolver uma sequência de atividades neles, possibilitaram a incorporação dessa 

subjetividade no registro escrito e imagético. Como por exemplo, quando dois 

participantes da pesquisa (um homem e uma mulher) foram convidados a desenhar, 

a partir do ponto central de concentração de vestígios no Assentamento Saquaíra 3, 

aquilo que estivesse em sua volta (360º) em três classes de distâncias também 

subjetivas (pequena, média e grande), os desenhos ressaltaram áreas especificas 

que poderiam ser monitoradas visualmente dentro dessas classes, com base no 

entendimento dos autores. Esses desenhos, ajudaram a refletir sobre a visualização 

e movimentação a partir do Saquaíra 3. 
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Figura 18: Desenho das áreas de visualização a partir do Saquaíra 3 – Masculino. 
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Figura 19: Desenho das áreas de visualização a partir do Saquaíra 3 – Feminino. 

 

 

O ponto zero de observação, que no circulo é o seu centro, marca o local 

onde aqueles que fizeram os desenhos estavam a uma altitude de 48 metros. O 

primeiro circulo interno corresponde a distância pequena, o circulo intermediário a 

distância mediana e o circulo mais externo a distância considerada grande pelos 

autores. Note que essa percepção entre eles não é a mesma. Por exemplo, 

enquanto para o homem a Lagoa do Cassange se encontra no circulo mais externo 

a Nordeste, ou seja, a uma grande distância do Assentamento Saquaíra 3 naquela 

direção, para a mulher a Lagoa se encontra no circulo intermediário também a 
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Nordeste, se tratando de uma distância mediana. Isso pode nos levar a refletir sobre 

as diferenças entre sexos no que diz a percepção da paisagem (PELLINI, 2011b p. 

28) e de como transitar por ela. As áreas como lagoas, mangues e o mar à volta 

marcaram os desenhos sofrendo uma maior ampliação em sua criação assim como 

a própria área do sítio ficou bem delineada, principalmente no traçado feito pelo 

homem, apontando para esses locais como importantes a serem monitorados, talvez 

pela importância característica do espaço de habitação assim como daquilo que 

pode estrutura-lo como locais de assíduo uso comunitário para diversas atividades 

como as de “obtenção de recurso”, mas também lazer, e culto a divindades sendo 

assim espaços de vivência comunitária. O levantamento das outras áreas 

arqueológicas em volta do Saquaíra 3, como o Saquaíra 2 e 4 por exemplo, 

fortalecem essa ideia de interação com as áreas visualizadas a partir do ponto zero, 

ao pensar que esses podem ser Assentamentos temporários, como demonstrado 

por Assis para os Tupinambá (1996, p. 98), se considerado a sua quantidade de 

vestígios e tipologia, não passando de alguns fragmentos de cerâmica que em uma 

análise inicial indicam o uso para acondicionamento de objetos, que estavam 

relacionados com a área de habitação principal que seria o Saquaíra 3. 

A possibilidade de ser ali o local onde o grupo que gerou os vestígios Tupi 

morava se torna mais plausível se pensarmos nas outras análises sensoriais. A 

sensação de Conforto Térmico na área total de localização de material arqueológico 

desse Assentamento era amena, se comparada a outros pontos que pude transitar 

dentro da Península. As brisas vindas do mar sopravam na parte da manhã, mas 

principalmente no fim de tarde e inicio de noite, por volta das dezesseis às dezoito 

horas, quando também a temperatura passava a cair, fazendo do lugar ponto no 

qual a sensação de calor não seria tão elevada especialmente durante a noite. Além 

de que, tanto lagoas e mar a Leste e rio a Oeste poderiam estar em constante uso 

para amenizar a percepção térmica. 

A escolha e transformação do espaço para adequá-lo a um modo de vida 

também se baseia nas estratégias de comunicação dentro dele e para o exterior. 

Nesse sentido, as análises mostraram uma capacidade de alcance de efetuar 

alguma troca de informação com base no visual e auditivo muito amplas para o 

Saquaíra 3. A Comunicação Verbal Usual atingiu a marca de 100 metros para as 
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quatro direções a partir do ponto zero de análise, ampliando essa metragem para 

150 metros (exceto para o Sul) quando se forçava a voz, podendo por meio de 

Gritos e Comunicação Gestual se alcançar 400 metros para o Sul. Imaginando um 

lugar com múltiplas pessoas espalhadas por ele, é de se pensar que a possibilidade 

de ampla comunicação entre elas ali também incorreria em um dos fatores de sua 

escolha para habitá-lo. Nesse local, entre sons de falas e dos afazeres cotidianos 

também devia ser possível ouvir e sentir o “estalar” de alguns “ossos geológicos” 

(TILLEY, 2012, p 27) da Península, como o barulho e o cheiro do mar que, a Leste 

dentro do Assentamento se mostravam ininterruptos, entretanto, a Oeste variavam a 

depender do horário, força dos ventos e ciclo das marés, sendo por muitas vezes 

inaudível e imperceptível. Tanto o barulho quanto o cheiro como algo constante na 

vida de seus moradores poderia lhes trazer um sentimento de pertencimento aquela 

Paisagem, assim como ela os pertenceria, funcionando como um elo de identidade 

para com o lugar. 

A vegetação a sua volta também pode ser pensada como tal. Ainda que não 

sendo a mesma cobertura de épocas passadas, os barulhos, texturas e cheiros 

emanados dela hoje podem indicar que no passado sensações semelhantes 

também permeavam a vida dos moradores do Saquaíra 3 de uma forma fluida e 

encarnada. Por exemplo, baseado em Tilley (2007, pp. 329-340), pensar a área 

central do Assentamento como mais aberta, mesmo que havendo algumas 

habitações, pode prefigurar uma maior utilização da visão dentro desses espaços e 

para com a área de entorno mais próxima e distante (como foi possível perceber nas 

análises de Comunicação Visual e Sensorial acima), posto o Saquaíra 3 estar 

localizado em área de grande altitude para a Península. Contudo, a utilização desse 

sentido dentro de áreas de vegetação mais densa, como no caso das Florestas 

remanescentes de Mata Atlântica, típicas na Península e, particularmente das 

proximidades do Assentamento, poderia ficar prejudicado devido ao seu curto 

alcance nesses locais. Talvez, como foi possível experimentar em campo durante a 

prospecção e analises das áreas arqueológicas, a audição, olfato e tato tivessem um 

papel central a desempenhar no deslocamento e localização nesses lugares. 

O material arqueológico que se encontra no Saquaíra 3 também oferece 

indícios para que se reflita sobre a sensorialidade. Por exemplo, os variados 
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fragmentos de cerâmica com formas e decorações diferenciadas, a base de pintura 

e de impressões em relevo, podem levar a pensar inicialmente no caráter visual que 

possuíam os vasilhames aos quais esses fragmentos faziam parte. Imaginemos de 

outro modo. Esses vasilhames de variadas formas e funções, certamente não foram 

feitos apenas para serem vistos, mas, antes disso, integravam a Paisagem tátil, 

olfativa e, acredito que principalmente, gustativa desses grupos nos atos de comer e 

beber, promovendo a coesão social e, assim, também uma identidade coletiva 

baseada nos sabores, cheiros e texturas. Como afirma Hamilakis, “comer e beber é 

um ato de incorporação em si mesmo, mas a comensalidade te incorpora mais no 

corpo coletivo da comunidade” (2015, p. 168).  

Dessa forma é possível se entender que, a comensalidade, como meio de 

estreitar a relação entre indivíduos suscitando afetividade entre eles, torna aquilo 

que na Arqueologia mais tradicional se chama de “alimentar-se”, “processo de 

alimentação”, “necessidades básicas de alimentação”, ou “busca de recursos para a 

alimentação” em algo maior, em “comer e beber”, que diferente da intenção por trás 

das primeiras nomeações, quais sejam, de homogeneização cultural em quesitos 

econômicos e busca por um processo universal com base no “natural”, se concentra 

nas relações sensoriais, afetivas e de memoria do grupo para com a construção de 

sua Paisagem tanto do lugar de habitação, quanto do entorno dele. Assim, áreas de 

“captação de recursos”, como as lagoas, mangues, rios, o mar e a floresta que 

estavam em constante interação com o grupo, devem ser entendidas como parte 

integrante da Paisagem sensorial por meio também do paladar, como lugares em 

que os sabores são inicialmente escolhidos para ser desfrutados coletivamente em 

seguida. 

Retornando as possibilidades de visualização a partir do Saquaíra 3, ao 

longe, na direção Norte, desse assentamento se pode ver o Farol de Taipú, 

construção relativamente recente que tem como objetivo servir como referência para 

aqueles que se encontram no mar. Em uma certa manhã de outubro ele cumpriu sua 

tarefa, mas não apenas para quem se encontrava nas águas. Como marco 

paisagístico, por meio dele se tornou mais fácil, a partir do Saquaíra 3, visualizar a 

área do outro Assentamento ao qual tecerei algumas considerações: Farol 2, ou 
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como me afeiçoei chama-lo, Muralha. E sim, existe um pouco da obra de George R. 

R. Martin nos motivos de tê-lo “apelidado” assim. 

Esse assentamento, mesmo distante cerca de 8,5 Km do Saquaíra 3, parece 

estar relacionado com ele. Os Poços Teste e Sondagem não revelaram nenhum 

vestígio que pudesse ser associado a ocupação Tupi da região. Contudo, nas áreas 

de drenagem, voçorocas, e corte da estrada que passa pelo local, há cerâmica Tupi 

com decoração pintada, além de cerâmica histórica e material malacológico. O 

material histórico se concentra em maior abundancia, mas foi nesse Assentamento 

que um vasilhame Tupi foi encontrado em melhor condição que nas outras áreas 

arqueológicas. Por meio dessas amostras de vestígios e das análises desenvolvidas 

ali que postulo ser aquele Assentamento um Acampamento que poderia estar ligado 

ao Saquaíra 3 em algum momento de sua existência. Como o solo do local 

(Latossolo Amarelo Distrófico) é de baixa fertilidade, talvez o acampamento tenha 

servido principalmente para a caça e pesca, mas também como ultima barreira de 

proteção ao Norte. 

A visibilidade a partir do Farol 2 se mostrou ampla nos 360º, sendo possível 

ter acesso a áreas como as que já mencionei na primeira parte desse capitulo. O 

que vale ressaltar é a proeminência visual para a planície que fica após esse 

Assentamento, ainda mais a Norte dele na Península. Além da visão poder chegar 

até as varias ilhas após o território peninsular, facultando assim manter um certo 

controle visual dessa região, pois a vegetação rasteira ou de menor proporção 

facilita isso, também se tem acesso rápido (e também visual) a áreas de coleta de 

moluscos e crustáceos como o mangue, rio e lagoas, assim como a uma das 

maiores partes dos recifes localizado em Taipú de Fora. Por esses motivos, o 

Assentamento Farol 2 pode ter sido utilizado como Acampamento estrategicamente 

pensado para a defesa caso seus ocupantes sofressem algum ataque vindo das 

áreas planas do Norte e Oeste, sentido ao qual fica a Baía de Camamu. Como 

ultimo relevo proveniente da Formação Barreiras (outro tipo de “ossos geológicos”) 

na região tendo na sua altitude e formato (em “ferradura”) fator que facilitaria o 

reconhecimento de invasores e a sua proteção destes, a brincadeira de campo, ao 

comparar com a “Muralha” dos livros “As Crônicas de Gelo e Fogo”, do Martin, não 

pareceu tão extravagante. Como a visibilidade entre o Farol 2 e o Saquaíra 3 é 
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consideravelmente boa, talvez algum sistema visual de comunicação a longa 

distância pudesse ser empregado caso de fato sofressem algum ataque, 

antecipando essa informação para quem estivesse no Saquaíra 3. 

As áreas mais ao Norte da Península também se mostraram as mais 

quentes. Talvez isso fizesse da utilização daquele lugar, Farol 2, sazonal, recorrendo 

em momentos específicos dentro das estações mais frias ou de maior possibilidade 

de se conseguir comida naquele lugar, como por exemplo, em períodos que hoje 

chamamos de “andada dos caranguejos”. 

Para além do Conforto Térmico, a Comunicação Sensorial se mostrou de 

curto alcance no que tange a conversação em um nível usual, se estendendo até 

100 metros para Leste, justamente para as áreas nas quais os vestígios se 

concentram em maior quantidade. A Comunicação Gestual e por sons mais agudos, 

como o assobio, por exemplo, foi a que se manteve por uma distância mais longa 

(200 m) voltada para o Sul. Essa análise pode levar a pensar numa quantidade 

reduzida de pessoas transitando por esse lugar, se comparado com o Saquaíra 3, 

algo que se encaixa dentro das especificidades de participação de membros do 

grupo nos chamados Acampamentos (ASSIS, 1996 pp. 98-117). 

Dessa forma, se tratando do que a materialidade da Península de um 

passado anterior à colonização sugere para se pensar a sua ocupação e elaboração 

das Paisagens pelos indivíduos com base nos sentidos, a região foi profundamente 

significada sensorialmente. A relação dos seus moradores de outrora com o 

ambiente por meio dos sentidos privilegiou uma integração coletiva destes com a 

materialidade que os circundava, fazendo de lugares como a área de habitação, 

caminhos e locais de atividades específicas, familiares e portadoras de uma 

afetividade relacionada com a identidade grupal. 

Os Assentamentos encontrados durante a prospecção na Península 

nitidamente possuem varias ocupações, como o Saquaíra 3, Farol 2 e Farol 1, 

ligadas também ao período histórico brasileiro. Sobre elas falaremos em outra 

oportunidade. Acredito que a teremos, pois a pesquisa continuará para além dessa 

obra. Para agora, apenas espero que você, assim como eu, por meio desse 

exercício de interpretação, tenha conseguido mergulhar na experiência única que foi 
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vivenciar a Península de Maraú e a tenha imaginado em suas cores, odores, sons, 

texturas e sabores. 
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6. CONCLUSÃO 

 

UMA HISTÓRIA SEM FIM 

 

 

“Quem nunca chorou, ás escondida ou na frente de todo o 
mundo, lágrimas amargas porque uma história maravilhosa chegou 

ao fim e é preciso dizer adeus ás personagens na companhia das 
quais se viveram tantas aventuras, que foram amadas e admiradas, 

pelas quais se temeu ou ansiou, e sem cuja companhia a vida parece 
vazia e sem sentido? (…) 

(A história sem fim - Michael Ende).  

 

Foi difícil chegar até aqui. Traduzir toda uma vivência de pouco mais de 30 

meses de forma coerente na qual diversas situações a marcaram, seria uma tarefa 

impossível, contudo, o que você acompanhou é uma pequena amostra dela, e diga-

se de passagem, o principal motivo que a fomentou. Como mencionei na introdução 

dessa dissertação, aqui tentarei concluir essa obra sem a fechar, pois, o estudo das 

Paisagens Sensoriais da Península de Maraú continuará levando a cabo todo 

processo imaginativo e de memoria formada nessa vivência no intuito de aprofundar 

o entendimento sobre as já analisadas áreas arqueológicas e passar a conhecer 

novas delas sempre repetindo a pergunta norteadora dessa pesquisa: é possível 

entender como as pessoas que viviam na Península se relacionavam com o meio 

através dos sentidos? Como as interpretações são fluidas, talvez alguma parte delas 

mude ou seja complementada no futuro com pesquisas feitas por outros ou por esta 

que segue. O que importa realmente é que o fluxo continue.  

Dessa forma, para dar corpo a minha análise e embasá-la, enveredei pela 

formação “ocularcentrista” da Ciência Moderna baseada no racionalismo cartesiano, 

para assim mostrar que a raiz na qual a Arqueologia entendida como Ciência se 

assenta está ligada a ideia de uma supremacia desse sentido sobre os demais, 

fazendo das nossas pesquisas estritamente visuais. 

Em seguida tentei enveredar por uma discussão que se correlaciona com a 

acima pontuada. Afinal de contas, as narrativas que elaboramos com base nesse 



102 
 

 
 

modelo unisensorial (normalmente entendidas como escrita) para divulgar e levar a 

publico nossas pesquisas não levam em conta o “sensível” em sua completude, 

aquilo que está ligado a todos os sentidos e a nossa vivência de mundo, se 

pautando em uma escrita fria, desencorpada, que prefigura distância e que se auto 

devora. Em contra-ataque motivei a incorporação de uma narrativa pela qual o leitor 

tenha fome, a devorando em sua plenitude. 

Após essa discussão apresentei o coração dessa pesquisa. Falei sobre os 

sentidos e como eles são compreendidos pela Antropologia Sensorial, na sua 

multiplicidade de possibilidades equiparadas com as culturas existentes, mostrando 

que os sentidos são culturalmente significados e, por esse motivo, podem ir muito 

além dos cinco entendidos dentro da nossa Cultura Ocidental. A Arqueologia 

Sensorial vem com o intuito de buscar interpretar como essas construções 

sensoriais faziam com que os indivíduos de um grupo entrassem em contato com o 

mundo e o entendessem por meio da materialidade, os levando a também construir 

Paisagens. 

Foi baseado nisso que no ultimo capitulo expus os trabalhos de campo em 

certa área da Península na qual foram identificadas seis áreas com material 

arqueológico. Por meio delas, mais especificamente os Assentamentos Saquaíra 3 e 

Farol 2 (Muralha), elaborei minha interpretação amparada na vivência do lugar, 

refletindo que as construções paisagísticas dali foram profundamente embasadas 

nos sentidos, tanto no transitar na Península quanto no ato de escolher os locais de 

habitação e acampamento temporário. 

Todo esse caminho percorrido foi com a intenção de responder a pergunta 

norteadora mencionada na introdução e que motivou esse trabalho. Como 

demostrado no capitulo anterior, a interpretação que apresentei mostra que os 

sentidos foram amplamente utilizados na mediação e elaboração da ideia de mundo 

pela população Tupi que ali viveu, perpassando as diversas formas de 

relacionamentos sociais, como a comunicação e comensalidade, por exemplo. Estes 

aspectos são parte do emaranhado que é a vida que determinado grupo possa ter 

levado, sendo dessa forma, informações importantes que somadas ao já conhecido, 

podem ampliar o nosso entendimento sobre a população supracitada. Compreender 
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que os sentidos faziam parte ativamente de seu dia-a-dia e como eram utilizados só 

tende a somar às pesquisas na área. 

Em contrapartida, também entender que a Arqueologia Sensorial possui 

limitações é de suma importância para a manutenção das pesquisas na área. O 

principal dos limites da abordagem está atrelado aos limites do corpo, dos sentidos e 

da educação de ambos que recebemos ao longo de nossas vidas. Aqueles que 

ousarem enveredar por esse meio precisam antes de tudo fazer uma autoanálise no 

que toca a esses quesitos e, partindo daí, buscar aprimorar a abordagem. O que 

apresentei nessa dissertação é mais uma tentativa de contribuir modicamente a isso. 

A você que chegou até aqui, acredito que essa narrativa, que fez parte de 

minha vivência e minha “carne”, agora também faz parte da sua. Use sem 

moderação. Quando possível, agregue a ela novas narrativas, como o estar na 

Península, por exemplo, e assim, como nos ritos antropofágicos absorva sua 

energia. Quanto a mim sigo procurando as respostas para muitos dos 

questionamentos levantados em campo, dentre em outros lugares, onde Bob Dylan 

aponta em uma de suas canções quando canta “The answer, my friend, is blowin' in 

the Wind. The answer is blowin' in the Wind” (“A resposta, meu amigo, está soprando 

ao vento. A resposta está soprando ao vento”) e o vento nós não vemos, apenas o 

sentimos. Por que não se abrir a isso? Por que não se abrir ao sentir? 
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