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A expressão “barra” ou “ponta
grossa” é um termo ainda usado pela
população ribeirinha no Amazonas,
para os locais que geralmente estão
circundados por águas e preferidos
para a realização de plantação ou até
mesmo moradia temporária. No caso
do “Lugar da Barra”, o local serviu de
assentamento às populações que
viveram antes da chegada do
colonizador português, fazendo sua
história e preservando o meio
ambiente. No entanto, o homem, por
natureza e necessidade, precisa fabricar seus instrumentos de trabalho e sobrevivência,
para adaptar-se ao espaço.
Um dado importante encontrado nos últimos dois anos no antigo Lugar da Barra, hoje
Manaus, são os artefatos cerâmicos que serviram de instrumentos para a manifestação
de rituais e/ou atividades domésticas o resultado desses instrumentos pode nos contar a
história do homem que viveu nesse local por muito tempo. Hoje, com o processo de
expansão urbana, as áreas verdes estão sendo destruídas e com elas os sítios. No centro
histórico de Manaus, com as reformas que estão ocorrendo, principalmente na orla do
rio Negro, são freqüentes os vestígios arqueológicos, encontrados produtos da ação do
homem no período pré-colonial.
O Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas firmou parceria com as
instituições, Institutos do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) através de
sua Superintendência, seção do Amazonas e o Museu de Arqueologia e Etnologia da
Universidade de São Paulo (MAE-USP), que estão trabalhando no sentido de recuperar
um pouco da história do homem que viveu no Lugar da Barra. As recuperações se dão
através do resgate de artefatos cerâmicos em área públicas ou privadas. No primeiro
semestre de 2000, as instituições envolvidas nas questões do patrimônio arqueológico,
exumaram dois artefatos na zona lesta de Manaus, pertencentes à fase ceramista
“Paredão”, definida nos anos cinqüenta pelo cientista alemão Peter P. Hilbert que esteve
no Amazonas realizando pesquisas arqueológicas. Esses artefatos, possivelmente,
pertenciam às populações que viveram no Lugar da Barra, no primeiro milênio da era
Cristã.
Os artefatos
exposição ao
interessados
manipulando

estão sob a curadoria do Museu Amazônico. Em breve estarão em
público manauense e também aos pesquisadores brasileiros e estrangeiros
em compreender o passado das populações que aqui estiveram
ou manejando a floresta para reproduzir o seu modo de vida. Entretanto,

com o crescimento urbano, boa parte dessa cultural foi e está sendo perdida. Assim
sendo, a idéia de preservação começa a partir do envolvimento d sociedade organizada.
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