Resenhas

María Ángeles QUEROL & Consuelo TREVIÑO

La mujer en “el origen del hombre”
Barcelona: Bellaterra Arqueología, 2004, 333 páginas, 23 ilustrações.
ISBN 84-7290-256-0.

O livro diferencia bem suas duas partes: (1) a
análise do discurso sobre o evolucionismo em diferentes tipos de publicações – cientíﬁcas, livros de texto
e livros de divulgação – e (2) a análise da inﬂuência
das idéias evolucionistas nos discursos literários dos
ﬁnais dos séculos XIX e XX. A obra segue a linha
de pesquisa de María Ángeles Querol sobre o papel
da mulher nas origens da humanidade a partir das
análises discursivas, o que permitiu a publicação de
inúmeros artigos ligados ao assunto, bem como o livro Adán y Darwin, no qual analisam-se os mitos da
origem do homem durante o último século e meio e
o uso que se fez deles. Nesta nova publicação, o foco
da análise do discurso são três diferentes temas: o
evolucionismo de Darwin, a educação das mulheres
e o feminismo e a história do feminismo. Merecem
especial destaque as seguintes contribuições do livro:
(1) a análise do discurso textual e visual, um âmbito da
investigação arqueológica espanhola ainda minoritário
ante o predomínio das pesquisas do contexto anglosaxão; (2) a arqueologia feminista; (3) o fortalecimento

da divulgação arqueológica pela interdisciplinaridade
do texto de uma arqueóloga e de uma jornalista e pelo
cuidado na linguagem, visando à clareza, mas também
utilizando recursos que facilitam a leitura, como a ironia. Metodologicamente há dois aspetos criticáveis:
(1) o papel secundário das imagens – poucas e com
um tratamento mais ilustrativo do que analítico – e
(2) a adoção do critério cronológico, tanto para as
imagens quanto para os textos, com ênfase no contexto histórico, sem levar em conta as características e
dinâmicas de funcionamento próprias de cada tipo de
texto, incluindo indistintamente produções escolares,
universitárias, de divulgação etc.
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