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Introdução à Amazônia

1. Oito falsos mitos sobre a Amazônia 

2. As dimensões amazônicas 

3. Serviços ambientais

4. A geologia, o relevo e a hidrografia

5. O bioma Amazônia 

6. Fauna biodiversa

7. Antes do Brasil

8. Da grande ruptura à Cabanagem

9. O ciclo da borracha 

10. De 1960 aos dias atuais

11. As ameaças à Amazônia

12. Estratégias de conservação

13. Novos rumos para a Amazônia 

14. Atores no cenário amazônico

15. Para seguir na pesquisa



7.1. Das priscas eras

Encontrar vestígios de antigas 
civilizações na Amazônia 
(Betty Meggers):
Clima, chuva e calor, destruição 
da matéria orgânica
Civilizações migratórias
Mudança do leito de rios 
Cobertura florestal densa

Pedra de fogo



7.1. Das priscas eras
Colonização provavelmente foi por mais de 
um processo migratório
A ocupação se dá prioritariamente nas 

terras baixas, nas várzeas –disponibilidade 
de alimentos 
Dificuldade de encontrar vestígios nas 
terras baixas
Sítios arqueológicos
Áreas modificadas (earthworks)
Solos antropogênicos (anthropogenic soils)



Domesticação na 
Amazônia antes da 
conquista – public. 
original, Clement, 
Charles et al. 2015



Distribuição dos locais onde se encontrou muiraquitãs, 
Boomert (1987) op cit . Costa, (2002)



7.1. Das priscas eras

Séc XVI - Menções a muiraquitãs por 
oficiais espanhóis
Primeiros pesquisadores – 350 anos 
depois da invasão – Wallace (1848) e 
Hartt (18  ) – Taperinha e Ererê
Civilizações marginais?

“Sabe-se agora que a ocupação da 
Amazônia é bem mais antiga que o 

anteriormente suposto” Eduardo Neves



7.2. Pré-cerâmico

Objetos mais antigos em pedra (líticos)
– Muitas descobertas rios Urubu (AM), 
Xingu, litoral etc.
- 8.000 AP: Jamari (RO), Tapajós (ponta de 
flecha); Carajás (PA) e Andorinhas (PA)
- 10.000 AP - machados - Abrigo do Sol 
(MT)
- Registro humano na Amazônia – 11.200 

AP (Ano Presente)





7.3. Pré-cerâmico

Caverna da Pedra Pintada, M. Alegre 
ocupado por mais de 10 mil anos

”o mais antigo sítio arqueológico
firmemente datado da Amazônia (…) 

Roosevelt indica que fragmentos
cerâmicos encontrados na caverna

foram diretamente datados em 6.785 
anos antes do presente, a mais antiga

evidência de fabricação de cerâmica
em todo o continente americano” 

Eduardo Neves inscrições líticas, Monte Alegre, PA



7.4. Do 7.000 ao 500 AP

Desenvolveu-se nas várzeas 
do Amazonas assentamentos 
humanos  de grandes 
dimensões, empregando 
técnicas de controle e uso da 
água. Estas seriam sociedades 
complexas, de grande porte, 
com milhares de pessoas, 
com uma rede de vilas, que 
floresceram por mais de dez 
séculos, produziam artefatos e 
possuíam rituais que não 
existem mais



7.4. Do 7.000 ao 500 AP

Diferentes civilizações nas
diversas Amazônias:
Marajó – principalmente
nos campos
Tapajônica – encontro com 
Amazonas
Maracá – Amapá



Antônia Barbosa, 2014



7.5. Cultura da floresta tropical

Lowie (1948) no Handbook 
of South American Indian
Conjunto de 
conhecimentos que 
capacitam o homem a 
sobreviver neste ambiente, 
ou seja, as noções do 
habitar, do alimentar-se, do 
expressar-se, festejar, 
pensar o mundo 



Domesticação
na Amazônia
antes da 
conquista, 
Clement, 
Charles et al. 
2015







7.5. Cultura da floresta tropical

Cultura oral, que tem no mito 
uma de suas expressões 
máximas para a transmissão 
de conhecimento. Estes 
conhecimentos hoje estão 
depositados na memória dos 
povos indígenas e, ainda que 
de forma fragmentária, na 
cultura dos povos e 
comunidades tradicionais

Wayana e Apalai (AP) – maruana, roda de madeira 
para teto da casa comunitária (Tukuxipam)



Aldeia Mapuera, Terra Indígena Trombetas-Mapuera, PA



7.6. Agricultura

Espécies de plantas e 
animais domesticados
Terra Preta (antropogênico
mais antiga – 6.000 AP)

“a agricultura itinerante não 
constitui um método de cultivo 

primitivo e incipiente, tratando-
se, ao contrário, de uma técnica 

especializada que se 
desenvolveu em resposta às 

condições específicas de clima 
e solo tropicais” Betty Meggers



7.6. Agricultura

Agricultura itinerante e a terra firme
As terras firmes eram ocupadas de uma maneira 
diferente das várzeas: pelo sistema de corte-e-
queima (coivara) que os caboclos depois adotariam
Para que o solo de pouca fertilidade suporte 
atividades agrícolas, é necessário realizar uma 
itinerância, ou seja, um período de uso e outro de 
descanso



7.6. Agricultura

“Nas áreas abandonadas cresce rapidamente uma mata 
secundária (capoeira), a qual 30 a 40 anos mais tarde é 

reconhecível apenas por um botânico e por este 
distinguível da floresta primitiva, em vista de algumas 

espécies peculiares de árvores. As “alfinetadas” na 
floresta primitiva, coesa, saram inteiramente 

no decorrer deste período”
Harald Sioli



7.6. Agricultura

A clara intenção de “imitar a floresta” – povo Kayabi, 
descritas pelo pesquisador Protásio Frikel a Berta Ribeiro: 

“29 plantas cultivadas, sendo 25 variedades de mandioca, 
18 de batata doce, 12 de bananas, sete de tajá, três de 
ananás, seis de cana-de-açúcar, três de cará, duas de 

jerimum (abóbora comestível) e sete variedades de 
curcubitáceas não comestíveis, duas de curuá (Ananas
sativum), duas de inhame, três de jurubeba, quatro de 

milho, quatro de pimenta, três de urucum, sete de plantas 
medicinais, além de uma variedade de taboca para flecha, 

cubio, gengibre, mandubi, algodão e tabaco”



7.6. Agricultura

“Sabe-se hoje que os índios
da Amazônia exercem, por 

meio do manejo dos 
recursos naturais, uma

ação transformadora no 
ambiente em que vivem, 

recriando continuamente
a floresta” 

Eduardo Neves, entrev a 
FSP 21.4.1996



Obrigado! Até a parte 2 aula 7 


