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te das vertentes arqueológicas examinadas.

Entretanto, na medida em que privilegio o contraste e o con
flito entre as diversas concepções, procuro oferecer ao leitor
a possibilidade de avaliar criticamente e de posicionar-se dian

domundo.

confortável posição de ofender, ao menos em parte, quase to-

fundamentais entre seus praticantes e coloca o autor na des

plicação de como isto funciona na prática remete adiferenças

cial ae objetivos, metodologia e resultados, a tentativa de ex

Mesmo naqueies aspectos em que existe urn acordo superfi

não há, provavelmente, tarefa menos compensadora, ainda que
essencial, do que tentar sintetizar e explicar uma disciplina.

Isto significa correr riscos. Como afirma o arqueólogo
Robert C. Dunnel na Reviews in Anthropology, de 1986,

informações fornecidas ao leitor.

didos pelo autor e que explicam a própria organização das

bre a disciplina. Em seguida, impóe-se oferecer uma visão
multifacetada da Arqueologia, condizente com a sua com
plexidade. Por fim, cabe explicitar os pontos de vista defen

Um manual introdutório sobre a Arqueologia implica
uma grande responsabilidade por parte do autor. Em primeiro
lugar, deve fornecer um manancial básico de informações so

Introdução
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Este livro não teria sido realizado sem a contribuição

mentaram. Agradeço a todos e, ainda que a responsabilidade
pelo conteúdo aqui apresentado recaia inteiramente no au
tor, devo ressaltar que nenhuma referência poderia fazer jus
à dívida contraída para com os amigos citados.

borah S. Queiroz e Luisa Bravo leram o manuscrito e o co

de diversos amigos e colegas. A leitura atenta do manuscrito
por parte do Prof. Réné Ginouvès (Paris), seus comentários,
críticas e sugestões foram extremamente enriquecedores. Suas
reflexões permitiram-me pensar mais a fundo algumas ques
tões e, no geral, constituíram-se em contrapontos férteis à
minha abordagem. Patrick Plumet (Montreal), Marcelo Cas
tro López (Jaén), Alonso Rodríguez Dias (Cáceres), Ondemar Dias (UFRJ), Arno Kern (UFRGS), Sílvia Maranca
(USP) e Cristina Sá (USP) teceram, igualmente, considera
ções sobre diversos aspectos da versão preliminar. Também
Ciro Flamarion Cardoso (UFF), Ana Cláudia Torralvo, De-

frente às ciências humanas,,/

ção com as outras ciências sociais? Para que se possa delimitar
o campo de atuação da Arqueologia é necessário, portanto, de
finir o_seu_obieto de estudo^osseus objetivos e a sua posição

das referem-se a três questões básicas: @) O que estuda a
Arqueologia? ©O que visa aArqueologia? (^pQual sua rela

a compreensão das sociedades hmngnac * como objeto de pes
quisa imediato, objetos concretos. As divergências daí deriva

terial transformada ecçnsumida^elajociedade. As principais
discussões sobre o que seja Arqueologia derivam, justamente
dessa ambivalência, ou seja/do fato de que tem como objetivo

formações com o decorrer do tempo, apartir dãTõlalidadP mn-

si^as.SQcioculturais^maesmi^^

ha consensos, sendo a própria Arqueologia uma ciência em ^
construção. Do meu ponto de vista a Arqueologia estuda os

das atenções dos próprios arqueólogos! Isso significa que não

dicionais —permite perceber que a questão na mente dos lei
tores deste livro encontra-se também, de certa forma, no centro

de Paul Courbin —um dos mais importantes arqueólogos tra

O que é a Arqueologia? Este título de uma obra recente

Delimitação de um campo de pesquisa

O que é a Arqueologia
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pela Arqueologia não se restringe ao produto do trabalho hu
mano, aos "restos fossilizados da ação humana" como defini
ria V. Gordon Childe. Além dos artefatos, os chamados ecofatos e biofatos fazem parte da reflexão arqueológica, enquanto
apropriação humana da natureza. A "humanização" direta da
natureza fora já notada por Marx em O capital (I,V,1

Grã-Bretanha, entre outros artefatos, de um... Concorde!
Por outro lado, a porção da totalidade material estudada

e objetos ligados com a indústria, no passado e no presente"
(C. Vialls), o que explica a presença no Museu Yeovilton, na

te. A Arqueologia industrial, por exemplo, estuda "construções

\ para a cultura material de qualquer época, passado ou presen

materiais de uma atividade exercida pelos homens do passado,
num quadro geo-histórico dado" (J.-C. Gardin). Contudo, a
Arqueologia tem, nos últimos anos, alargado seu campo de ação

lavra arqueologia — que em grego significa "conhecimento dos
primórdios" ou "o relato das coisas antigas" — tem-se limita
do o seu objeto de estudo aos restos materiais, "aos vestígios

tão subjacente, relativa à interpenetração das esferas material
e imaterial da cultura. Não há uma oposição entre os dois ní
veis que justifique o estudo apenas das coisas: a cultura referese, a um só tempo, ao mundo material e espiritual.
Talvez por uma questão de apego à própria origem da pa

empirismo dessa abordagem, não conseguem resolver a ques

ta perspectiva, tendam a suavizar no seu trabalho efetivo o

recuperação de objetos antigos. Embora arqueólogos do gaba
rito de Courbin ou de Piggott, ao adotarem explicitamente es

ram ser a tarefa do arqueólogo o esburacamento do solo e a

ção e restauração por parte do arqueólogo. Esta concepção
encontra-se ainda muito difundida entre aqueles que conside

"fatos" arqueológicos reconstituíveis pelo trabalho de escava

L^
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Segundo um ponto de vista tradicional, o objeto de estu
do da Arqueologia seriam as coisas, em particular os objetos
criados pelo trabalho humano (artefatos), que constituiriam os

. u t t m t 1111 m
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naturais são, não apenas produtos do trabalho - talvez do tra- /
produtos de uma transformação continua, sob ocontrole humano \

essa postura empirista caracterizou todas as ciências humanas

critas (corpora documentais) pelos historiadores. Na verdade,

termos de abordagem epistemológica, ao período da constitui
ção, ainda no século XIX, das grandes coletâneas de fontes es

Definido o objeto imediato de estudo da Arqueologia sur
ge, naturalmente, à questão: Para que serve a Arqueologia,
quais os seus objetivos? Até meados da década de 60, a visão'
corrente dominante considerava que "os resultados (da pesquisa
arqueológica) são 'fatos' arqueológicos" (S. Piggott). Essa Ar
queologia factualista tinha como propósito a coleção, descri
ção e classificação de objetos antigos, o que correspondia, em

total, material eimaterial, sem limitações de caráter cronológico. 3

Arqueologia estuda, diretamente, a totalidade material apro-1
priada pelas sociedades humanas, como parte de uma culturaC 4*

Pode-se concluir que, do ponto de vista aqui adotado, a

cial produtivo definido.

dros de uma determinada organização social com um poten

na Síria, a partir da energia gerada por uma usina hidrelétrica
construída no leito médio do rio. A apropriação humana da
natureza não é, portanto, a-histórica, dá-se sempre nos qua

conforme o sistema social que os apropria. As águas do Eufrates, na Mesopotâmia, por exemplo, serviam para os pastores
nômades apenas como pontos d'água para os seus rebanhos,
enquanto os agricultores sumérios e acádios criaram, no quar
to e terceiro milênios a. C, um sistema de irrigação agrícola
complexo, graças a essas mesmas águas. Nos últimos anos,
usando o mesmo recurso hídrico, a indústria pôde desenvolver-se

Aprofundando esta linha de raciocínio, pode-se dizer que
os fenômenos naturais, enquanto conjunto de recursos apropriáveis, apresentam padrões de utilização eusufruto diversos,

e por meio do seu trabalho, por muitas gerações.

balho do ano anterior - mas, igualmente, na sua forma atual L

Animais eplantas, que se costuma considerar como produtos ^
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qual

tre historiadores, antropólogos e outros cientistas sociais não

História, da Antropologia, ou seja, das outras ciências sociais
que têm objetivos semelhantes? Uma opinião predominante en

indagação imediata: O que diferencia, então, a Arqueologia da

Surge, como conseqüência do que acabei de afirmar, uma

namento e transformação das sociedades humanas.

riais apropriados pelo homem, visa à compreensão do funcio

ponto de vista, a Arqueologia, partindo dos elementos mate

a questão de saber se o arqueólogo escava coisas (como queria
Spaulding) ou pessoas (como contrapôs Wheeler) ainda cause
divergências no meio acadêmico, pode-se dizer que esta última
posição obtém um número crescente de adeptos. O confinamento do arqueólogo ao trabalho empírico de recuperação e
tratamento de objetos mantém-se hoje com um contingente mais
limitado de seguidores do que nas décadas passadas. Do meu

fluenciou as mais diversas correntes arqueológicas. Mesmo que

importância exerceu, nessa mudança de perspectiva, o movi
mento conhecido como New Archaelogy que, surgindo entre
os arqueólogos de língua inglesa há cerca de duas décadas, in

mens e das suas relações sociais" (A. Carandini). Não pouca

verso dos objetos, a cultura material busca o universo dos ho

teriais nada podemos afirmar sobre aestrutura social'?' *f

A renovação dos estudos arqueológicos veio, no entanto,
fortalecer a corrente daqueles para quem "por detrás do uni

mer^cnir^"'6'-"0
vistacientistas
como uma
••nera
técnica, po.s nao se^trata^doA^°l°^
pagamento de
que

sunto desagradável no meu lugar.

émuito cômodo ser menor de idade! Se tenho um livro que Densa
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oonsciê
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substituir.se à minha, eP3St0r
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um médico
me prescreve
le*lZà°
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entá° que
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riam processados por outras ciências, como a História e a Préhistória. Boa parte dos arqueólogos assume tal visão restritiva
de maneira apenas implícita e tácita; outros fazem-no de for
ma programática (Spaulding, Clark, Rouse e Klein, entre ou

nas suas fases de constituição iniciais mas, enquanto sua supe
ração ocorreu nas outras ciências no início deste século, per
maneceu mais arraigada nos meios arqueológicos. Assim, em
bora essa perspectiva de fact finding (busca de fatos) tenha re
cuado significativamente nos últimos anos, persiste ainda uma
concepção e tratamento de dados e informações brutas que se

queologia, utilizando-se de métodos próprios, e, através do es-

vos, no primeiro caso, à busca de certas constantes na ocupa
ção do espaço e, quanto às invariáveis societais, de padrões
transculturais de desativação dos objetos ou, em outras pala
vras, da formação do depósito arqueológico.
Esta, entretanto, não representou a única reação ao empirismo historicista do "factualismo" arqueológico. Autores de
ambientes culturais diversos como P. J. Watson, A. Le Blanc,
Ch. L. Redman, A. Carandini, H. Galinié, R. Ginouvès, M.
Castro López, A. Kern e Ondemar Dias consideram que a Ar

de valores humanos universais. Um dos resultados foi a busca
de correlações imutáveis entre o homem e a natureza e entre
os próprios indivíduos. Daí a importância dos estudos relati

do-se numa perspectiva transcultural e, portanto, atemporal,

L. S. Klein endossaram essa rejeição da diacronia, concentran

de reconstrução histórica. Mesmo arqueólogos marxistas como

uma proposta antropológiça^ue_s^jgpunha à mera tentativa

geral, tornou-se, em particular nos estudos da NewArchaelogy,

turais, visando à compreensão do comportamento humano em

pelo insatisfatório estado das ciências sociais". Assim, a apre
sentação e formulação de princípios relativos a processos cul-

tivista formulada por Karl Popper em sua obra A miséria do
historicismo, para quem "precisamente as doutrinas que colo
cam o historicismo como base metodológica são responsáveis

históricas como principal foco de interesse para uma ênfase na
explicação" (Read). Seguiam, neste sentido, a crítica neoposi-

!|Alguns, preocupados com o predomínio de uma visão historicista de "fato arqueológico", propuseram que a Arqueologia,
enquanto ciência, deveria mudar "da descrição e reconstrução

(sociedades humanas em seu funcionamento e transformações.

Ijetivos aos das outras ciências humanas, ou seja, o estudo das

[foi dito, questionada através de uma aproximação dos seus ob-

Essa concepção servil da Arqueologia tem sido, como já

logia enquanto prática de esburacamento do solo!

! pensem por ela, mas de uma incapacidade original da Arqueo
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desativados

I

ou

I

objetos em uso

sociedades contemporâneas

Objetivo: sociedades humanas (funcionamento etransforma-

péia...)

nadas: Machu Picchu, Pom-

pulturas; cidades abando

b:) de ambientes desativa
dos e não-reocupados (se

cessivas)

estratos (ocupações su

a) de depósitos que geram

/^escavações:

(restos de edifícios etc. que
afloram à superfície)

(j) prospecções:

vestígios materiais
I
recuperados por

sociedades do passado

apbrop°fdaeStUd0: ^^ ** t0talidade materia|. socialmente

^ Arqueologia (ciência em construção)

Esquema 1

sível se considerarmos que o funcionamento da sociedade
apenas adquire sentido como algo em constante autoiràns-

nó^,? aírangfnte: as inquietações surgidas no quadro
pós-estruturalista das ciências sociais, quanto aos aspectos ao
mesmo tempo sincrônicos e diacrônicos dos fenômenos so
ciais de qualquer espécie. Tal concepção torna-se compreen

dades humanas. Esta perspectiva parece responder, de rna-

tempo as relações causais na sucessão do tempo eaidentifi
cação de princípios sincrônicos de funcionamento das socie

tudo da cultura material, deve aspirar aambos os objetivos
históricos esocioantropológicos. Buscaria, assim, a um só

Tff

^

il ) damental do homem: acapacidade de autodesenvolvimento,

7

relações sociais, uma alienação da vida social na esfera natu

As relações humanas, em qualquer sociedade, dão-se por
meio de contatos físicos, seja entre o homem e a natureza,
seja entre os próprios homens. Como ressalta.V. Meiuief:

tenda por que, no estudo das sociedades através dos seus ele-

terial, do campo de atuação do homem na sociedade, leva

a um movimento contraditório na sua relação cotidiana com

jetória autônoma.

verso da consciência social — pois a realidade não pode ser
alterada pelo pensamento — conduzem a uma assimilação
das relações entre os homens como relações naturais, inde
pendentes dos próprios agentes sociais. Daí o paradoxo: que
as relações sociais sejam tomadas como fazendo parte da'es
fera natural e os artefatos, em oposição, adquiram uma tra

dida em que possuem uma existência física exterior ao uni

A ambivalência material/humano no artefato, ainda que
pareça abstrata, adquire importância capital para que se en

Entretanto, a dualidade entre a face imaterial, represen
tada pela consciência humana socialmente determinada, e ma

to / que torna possível a própria história da humanidade. Oobjeto
*7- \ converte-se em "objeto humano" (recebe "forma humana") ape^—nas porque encerra em si um conteúdo social (e não natural).

r

Por outro lado, e como reverso dessa humanização do
universo material, ocorre uma reificaçâo (çoisificação) das

humana

ral. Os produtos humanos, em seu caráter material, na me

maturidade, envelhecimento e morte.

a cultura é tudo o que é criado, feito (desenvolvido, melhora
do, modificado) pelo próprio homem, diferentemente do que
dá a natureza. Na cultura está representada a qualidade fun

F

quirir uma vida biológica, dotada de nascimento, crescimento,^

te. O artefato, ao deixar de ser apenas um objeto, parece acw

explica, em última análise, a própria visão ontogenética ado
tada por certos -arqueólogos no estudo das transformações
dos artefatos com o tempo e de que tratarei em detalhes adian

observador externo e inserido em outra sociedade. É o que

tundir, tanto seus usuários quanto o arqueólogo, ainda que

de carregado de valores simbólicos que não deixam de con

autonomia de sua base material, sendo em qualquer socieda-j

objeto, ao entrar no universo humano, parece adquirir uma

artefato —, consiste na inevitávejapropriaçâo.múíua da na
tureza (inslrumentò~de caçaTde"preparação de peles etc). O

menta, portanto em produto do seu trabalho^ ou seja, uni

mesmo que o homem transformou um objeto numa ferra

tureza. Por um lado, há uma tendência para a fetichização
dos artefatos, que parecem adquirir independência de seus
produtores e usuários. Este processo, iniciado no momento

outros homens, com os produtos de seu trabalho e com a na

O cotidiano: o contexto cultural da atividade

os com as outras ciências sociais e, assim como elas, necessi
ta de uma abordagem interdisciplinar para explicar a com
plexidade do seu objeto de estudo. A especificidade de cada
ciência humana consiste, essencialmente, no seu objeto pri
mário de investigação e nos meios particulares de tratamen
to desse objeto. A Arqueologia, enquanto estudo da porção
da cultura material, possui uma práxis e uma reflexão meto
dológicas próprias, ambas em construção, e cujas caracterís
ticas, ainda embrionárias, justificam sua qualificação como
um projeto de ciência da cultura material.

Isto não significa, como poderia parecer, que a Arqueo
logia se baste a si mesma. Na medida em que seus objetivos
se referem às sociedades humanas, a Arqueologia condivide-

têmicas.

formação, superando dessa forma o historicismo da aborda
gem factualista e a falta de diacronia das abordagens sis
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ETRANSFORMAÇÕES APENAS
A NATUREZA EXPLICA

HOMENS NAO FAZEM A SI
MESMOS

SOCIAIS

ARTEFATOS FAZEM A SI

MESMOS

RELAÇÕES SOCIAIS SÃO COI
SAS, CUJAS CARACTERÍSTICAS

MANO TÊM VIDA PRÓPRIA, IN
DEPENDENTES DAS RELAÇÕES

PRODUTOS DO TRABALHO HU

RELAÇÃO DE COMPLEMENTARIDADE

sociais)

DAS À NATUREZA (concepção
de mundo, natural de um grupo
humano, exige certas relações

LÓGICA (nascimento, cresci

mento, maturidade,
morte dos artefatos)

declínio,

RELAÇÕES SOCIAIS ASSIMILA
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Estas tendências, embora se refiram a qualquer estudo
do universo físico socialmente apropriado, tornam-se mais
profundas e complexas quando se estudam sociedades já ex-

de chegar a uma Arqueologia que busca descobrir a nature
za das relações sociais e a vida dos objetos!

rial que, como vimos anteriormente, é tomada como possui
dora de um antropomorfismo particular. De modo que se po

gação entre essa natural ordenação mental e a esfera mate

existe por si mesmo), cabendo ao arqueólogo uma homolo

consciência social é assimilado a um fenômeno natural (que

ganização do universo material da comunidade. O nível da

mundo de determinada tribo como meio de explicação da or

tece, por exemplo, com os relatos de europeus sobre as tribos
indígenas da América, quando se considera certa visão de

cipalmente, quando o arqueólogo dispõe de informações so
bre a ideologia do grupo estudado, quer diretamente por
testemunhos escritos ou observação etnográfica, quer por in
termédio da descrição de outros grupos sociais. É o que acon

natureza e com os seus próprios produtos. Isto ocorre, prin

fica a auto-representação ideológica de um grupo com a

de_esqueletos animais.
Em sentido contrário, as relações sociais podem ser to
madas como dados naturais, por exemplo, quando se identi

lativa semelhante àquela utilizada pelos biólogos na análise

multissecular, como disse acima, permitindo uma dataçã^re

seu postulado vitalista: os artefatos adquirem um ciclo vital

exemplo, bastante comum na Arqueologia brasileira, consiste
na chamada seriaçâo tipológicat cujo empirismo obscurece

mas de povos e suas atividades em comunidade. Outro

vertira Chang no início da década passada, e não em siste

fetichizaram-se os objetos e coisificaram-se as relações sociais
das sociedades estudadas. No primeiro caso, isto significa con
siderar o objeto fora do seu contexto social, pensando-se, por
exemplo, em sistemas de sítios arqueológicos, corno já ad

mentos materiais, tarefa da Arqueologia, não raras vezes

do na figura 1, reconstruir as etapas de formação deste de-

material. No caso acima exposto, oarqueólogo deve partir
do depósito arqueológico encontrado, tal como representa

ção das atividades e ações que levaram ao estado atual do

direto de observação do arqueólogo não é senão um vestí
gio, um destroço diminuto e material do contexto cultural
Através da leitura estratigráfica deve-se chegar à reconstru

grafias concretas complexas, permite constatar que oobjeto

para corresponder aos problemas reais derivados de estrati-

Ainda que se trate de um exemplo por demais simples

boco e cerâmica.

terial no momento da descoberta. Suponhamos que se trate
dos restos de uma casa, apresentando duas bases de muros
em pedra e, no seu interior, grande quantidade de argila, re

cas verticais e planos horizontais permite ao escavador
terminado o trabalho de campo, reconstituir oestado do ma

ponde auma determinada atividade humana, realizada pe
los usuários originais desse espaço físico, ou a uma ação
natural (depósitos de aluvião, inundações etc). Atransposi
ção desses estratos tridimensionais para seções estratigráfi-

delimitado pela sua composição material particular ecorres

de mínima básica do seu trabalho. Cada estrato pode ser

logo ej^escavação, na qual oestrato arqueológico éaunida

Uma das condições mais comuns de trabalho do arqueó

*- o contexto arqueológico

Com o que se depara o arqueólogo:

queólogo na sua prática de pesquisa.

atenção para aquilo com que normalmente se depara o ar

ciais nao mais observáveis diretamente, devemos voltar nossa

tintas. Considerando-se, além disso, que oarqueólogo tra
balha, em geral, apenas com vestígios materiais de grupos so
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mo apresentado na figura 4.

IJi

co-

pósito (figuras 2e3), para chegar a uma reconstituição d

ambiente do local de atividades socialmente significativo

iimiunn mwu

Uma reconstituição desta ordem não é a única possível,

Como pode o arqueólogo "escavar, não coisas, mas pes
soas" como afirma Wheeler? Para compreender como isso é
possível, é necessário entender que o objeto de estudo do ar
queólogo, enquanto "matéria assimilada às necessidades humanas, graças a uma mudança de forma" (Carandini), é sem
pre índicedas relações sociais nas quais foi produzido e apro
priado. Sendo indicadores dessas relações, os restos materiais
exigem, para que a proposta de Wheeler se concretize, uma
leitura específica, arqueológica, das coisas, que não devem ser
tomadas como dados — "fatos" ou informações em estado
bruto — mas como algo a ser interpretado pelo arqueólogo.

^Os artefatos, índices e mediadores

que diz'respeito à Semiótica, preocupada com os princípios
teóricos da comunicação — e, portanto, com a leitura em ge
ral —, mas atinge já outros tipos de leitura, aparentemente
distantes da Arqueologia, como a Psicanálise.

paralelos e complementares. Isto é particularmente válido no

câmbio, quanto ao modo de leitura, com campos de atuação

crescente com a interdisciplinaridade, buscando-se um inter

: colocado cada vez mais para o arqueólogo a questão da (in)
traduzibilidade do texto arqueológico. Daí a preocupação

que, tendo tomado consciência da especificidade da sua lei; tura da totalidade material apropriada pelo homem, tem-se

deslocados do seu local de utilização original. Isto explica pnr-

!
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de palavras mas de objetos concretos, em geral mutilados e r ^

cular de leitura, na medida em que seu texto não écomposto

A Arqueologia nada mais é que uma leitura, um tipo parti

\janto aArqueologia quanto ohistoriador, a História (A. Schnapp). '

/ cionado —quanto o sentido de um texto, e o arqueólogo fabrica \

•> o modo de utilização de um artefato é tão imaterial —e condi-1

pois
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função primária

Mejuief).

No seu significado humano, o objeto apresenta-se como o meio
de relação entre os indivíduos que vivem em sociedade, como
forma peculiar de inter-relação entre si... (pois) a cultura exis
te para nós, antes de mais nada, na forma dos artefatos (V.

como direcionador de atividades humanas.

O'artefato, por outro lado, não é apenas um remanes
cente fossilizado de relações sociais mas, enquanto parte da
cultura material, exerce uma mediação nessas relações, atuando
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cações societais latentes na materialidade do artefato.

e a um certo modo, coletivo, de consumo alimentar: são indi

ca, a um só tempo, sua função de vaso destinado a alimentos

beber e, pelo material caro de que é feita, uma determinada
riqueza do proprietário. Um grande recipiente cerâmico indi

_dárias (empregos secundários). Uma taça de ouro, por exemplo, indica, pela forma, sua função básica de recipiente para

uma função primária (uma utilidade prática) ejunçôes..smm-

no e, portanto, apresentarem necessariamente duas facetas: têm

se pelo fato de os artefatos serem produto do trabalho huma

A possibilidade de interpretação desses indícios explica-

e na sua fetichização como, ao contrário, servindo de elemen-

to no sentido de acobertamento de relações sociais passadas

go passam a possuir novas funções e a exercer mediações no
interior das relações sociais em que foram inseridos.
Esses artefatos podem adquirir funções ideológicas, tan

rial ou científico, segundo os padrões sociais vigentes no mo
mento da recuperação, é novamente desativada e transfor
mada em lixo. Aqueles objetos reintegrados pelo arqueólo

te dos objetos, na medida em que não possuem valor mate

concreta.

se para a prática de uma ciência que "difunda a cultura ma

terial do ambiente, .das cidades e dos produtos" (A. Carandini), como verdadeiro instrumento de reflexão eação social

artefatos de culturas extintas numa sociedade viva. Boa par

atua o arqueólogo e das quais faz parte. No entanto, o cará
ter específico do material arqueológico permite igualmente
ao pesquisador escapar dessa perspectiva limitada, voltando-

pria configuração das sociedades contemporâneas, nas quais

te das escavações —predomine ainda, nas instituições e nas
publicações arqueológicas, a atenção para com os objetos úni
cos eexcepcionais. Esta éuma conseqüência inevitável da pró

as séries, orepetir-se da ação humana refletindo nos objetos
do cotidiano —sendo este o material mais comum provenien

conservação. Não é à toaque, embora a Arqueologia estude

plenitude que otempo desgasta eque se tenta renovar pela

de obras de arte —apreciadas enquanto produtos utilizados
pelas elites antigas —remete, nas sociedades contemporâneas,
a uma valorização da vida aristocrática como momento dê

verso de mediações direcionadas por esses artefatos.
Dessa forma, a preservação nos museus exclusivamente

dade científica do material, dizem respeito a todo um uni

sões relativas aoque conservar, em que instituição, com quais
condições de acessibilidade e, ainda mais, quanto àproprie

to arqueológico adquire importância crucial. Assim, discus

to de recuperação do passado para uma crítica do presente.
Na medida em que esta reapropriação dos artefatos pelos ci
dadãos envolve uma relação de poder, a mediação do artefa
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feites. Em geral, contudo, é o arqueólogo quem reintroduz

dos pelas populações locais em regiões do Brasil como pe
derneiras (as chamadas pedras-de-fogo) ou como simples en

mum no caso de instrumentos de sílex pré-históricos, utiliza

cesso pode ocorrer por uma apropriação casual, como é co

como o nosso, tornam-se novamente mediadores. Esse pro

são reintegrados num contexto cultural em funcionamento

Os vestígios arqueológicos, a partir do momento em que

temporânea

Os objetos arqueológicos na sociedade con

bora mais evidente na esfera do poder ou da identidade cultu
ral — como nas associações entre a cruz e os cristãos ou entre
a menorá e os judeus — estende-se para todo universo mate
rial apropriado pela sociedade.

Esse papel de agente torna-se claro, quando pensamos nos si
nais de prestígio e poder que determinam comportamentos es
pecíficos entre as pessoas, no interior da sociedade: o uso de
um cocar indígena exige uma postura particular daquele que
o porta e comportamentos determinados (como o respeito) por
parte dos outros membros do grupo. Esse direcionamento, em-
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nição de informação arqueológica e as decorrentes estraté

como ressaltou David Clarke. Na verdade, a própria defi

"dependem, além da sua observação direta, de um conjunto
de pressupostos em combinação com teorias ou hipóteses",

ticularmente apreciados por um arqueólogo. A recuperação
etratamento de informações arqueológicas (e não de "fatos")

certos materiais (cerâmica decorada, jóias etc.) que fossem par

Essas perguntas não são aleatórias, derivadas de fatores
subjetivos epessoais, tais como uma preferência fortuita por

jeto de estudo.

demos obter dependem das questões que colocarmos ao ob

Demoulle e Schnapp). Isto significa que as respostas que po

de abordar as evidências materiais que as faz falar" (Cleziou,

pelo arqueólogo, comporta leituras diversas: "é a maneira

mitir que omaterial arqueológico, enquanto texto aser lido

A passagem do contexto arqueológico para o contexto
cultural não éimediata nem unívoca, como se a cada elemento
material correspondesse certa realidade sociológica. Abandonando-se uma noção factualista da Arqueologia, deve-se ad
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Como raciocina o arqueólogo
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ele procura atingir com seu estudo.

parte do arqueólogo, não apenas quanto aos seus objetivos
mas também quanto ao caráter específico da sociedade que

ral, no entanto, depende de uma postura metodológica por

passagem do contexto arqueológico para o contexto cultu

pode-se entender, além da sua função, o porquê da sua loca
lização e como se inter-relaciona com os outros artefatos. Esta

dinâmica de relações entre olarias, fazendas, cidades etc,

funcional dentro de umarede de relações significativas entre
as unidades. Apenas através do sistema de assentamento, da

casa camponesa, uma olaria cerâmica, ou seja, uma unidade

ser, nessa perspectiva, uma fazenda agrícola escravista, uma

munidades que ocuparam esse espaço em determinada épo
ca. A ênfase desloca-se, então, do estudo das coisas para o
estudo das relações entre elas (variabilidade, covariação,"as
sociação, mudança e processo). O objetivo, neste caso, não
é o estabelecimento de um simples mapeamento de sítios ar
queológicos, mas de uma rede articulada de relações entre
centros de atividade humana. O sítio arqueológico passa a

de informações visará à obtenção de elementos sobre as co

finirá um conjunto de sítios arqueológicos.
Por outro lado, mudando-se o centro de atenções das
unidades arqueológicas para unidades sociológicas, a coleta

o maior número possível desses artefatos fixos e móveis e de

que procure restabelecer "fatos" arqueológicos cataloglrá

móveis —como restos de vasos cerâmicos). Um levantamento '•-.

espalhados no terreno (estruturas fixas — como muros — e

entre os diversos métodos de prospecção arqueológica de su
perfície, ou seja, de registro e coleta de vestígios materiais

tudo e dos objetivos da Arqueologia por parte do arqueólo
go implica já uma seleção dos interesses eênfases no próprio
trabalho de campo. Isto explica, por exemplo, as diferenças

No primeiro caso, qualquer delimitação do objeto de es

ciedade estudada.

ção da Arqueologia e (2) sobre a organização social da so

gias de sua recuperação earmazenamento implicam, explíci
ta ou implicitamente, uma concepção teórica sobre (1) a fun

Se considerarmos que a Arqueologia faz um trabalho

qual, reelaborado pela moderna geografia, foi empregado na
Arqueologia através do conceito de área de captação de re-

timos existe o modelo do Estado Isolado de Von Thünen o

pos específicos de organização social. Mantendo-se no cam
po da organização espacial das sociedades na paisagem,
têm-se desenvolvido modelos de ocupação do espaço por parte
de povos caçadores-coletores ou agricultores. Para estes úl

utilizados como recursos heurísticos no estudo de certos ti

sultados parece, desde o início, infundada. Sua reconstrução
das sociedades extintas a partir de sítios arqueológicos, por
tanto, seria inevitavelmente outra, pois suas bases conceituais
de observação e análise seriam diversas. Não se pode, por
tanto, restabelecer sistemas sociais extintos apenas através de
seus vestígios, pois abordagens alternativas, baseadas em pres
supostos metodológicos diversos (e igualmente válidos) resul
tarão em reconstruções diferentes. Daí a importância da
explicitação das bases axiomáticas — seus pressupostos —
do raciocínio arqueológico em cada caso.
Mais férteis que os modelos transculturais são aqueles

privilegiam, no estudo das sociedades simples, as motivações
extra-econômicas da produção social, a hipótese acima apre
sentada sobre minimização de esforços e maximização de re

É claro que para aquelas correntes antropológicas que

namento e transformação da sociedade que se estuda. Um
exemplo de modelo transcultural, já clássico na Arqueologia
americana, baseia-se no princípio segundo o qual "os sítios
localizam-se de forma a minimizar a aquisição de recursos e
maximizar a aquisição de recursos adquiridos" (Judge).

científico apenas "pela pertinência das suas conclusões, pela
sua capacidade de inscrever suas descobertas em uma proble
mática histórica" (Galinié), devemos reconhecer a importân
cia da explicitação do quadro teórico no qual se efetua o
trabalho arqueológico. Isto implica que Ospróprio observar das
informações arqueológicas pressupõe um modelo de funcio

em termos de ocupação diferencial do solo, intensidade dê

sobre

objet|v°
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capitahstas não pode ser automática, devendo detcrminar-se
° fT., PTredomínio das ilações mercantis em cada caso
estudado. Na sua aplicação propõe-se um território hipotéti
co preliminar em torno da comunidade central equivalente
a uma hora de caminhada. Isto permite estudar a localiza

Portanto, autilização deste modelo para sociedades pré-

cado desempenha papel importante.

produção egastos com transporte emão-de-obra, omodelo
só éaplicável satisfatoriamente em sociedades onde omer

cursos Hlggs eVita-Finzi). Descrevendo o relacionamento
mercantil entre uma comunidade central esua área agrícola

um povo é exatamente o que ele fez. Sua cultura é seu com
portamento fossilizado, e é isso que os nomes das culturas
conotam", nas palavras de V. Gordon Childe. Mas, corriò
os artefatos não falam por si mesmos, torna-se necessária a
utilização de modelos etnográficos, tanto para informações
sobre associações específicas (costumes, continuidades étnicoculturais etc.) como para princípios gerais de associação e cor
relação entre diversas variáveis culturais e sociais.,No primeiro
ícaso pode-se, por exemplo, utilizar o conhecimento etnográ
fico — derivado de estudos antropológicos com indígenas
atuais e das descrições dos viajantes europeus do período co
lonial — para compreender a distribuição espacial dos sítios
pré-históricos de certas regiões do Brasil.
Deve admitir-se, contudo, que os paralelos etnográfi
cos podem apenas sugerir algumas possibilidades alternati
vas na interpretação dos vestígios, como advertira E. Leach.
Isto dificulta a formulação de hipóteses seguras, dado que,
a uma mesma organização dos vestígios, podem correspon
der diferentes realidades sociológicas. Ao nível das represen-

Uma distinção deve ser feita no raciocínio do arqueólo
go, entre a interpretação de ocupações pré-históricas, cuja
única fonte de informação imediata é o próprio material e
seu contexto, e a disponibilidade de informações textuais que
caracteriza a Arqueologia histórica. "Para o pré-historiador,

seu contexto

Quando a única informação é o material e o

mento observado.

ção do centro urbano com relação aos diferentes solos, ex
traindo daí dados sobre sua função e sobre os principais cul
tivos e, sobretudo, possibilita estabelecer um princípio
relacionador que desencadeie uma seqüência interpretativa
através da observação de coerências no padrão de assenta

instrumento de poder, de classe. Os instrumentos, produtos
dessa mesma exploração, conservaram-se, em grande parte,

as fontes literárias e epigráficas dão-nos muitas informa
ções sobre a superestrutura... de tal forma que as classes tra
balhadoras aparecem fora da história escrita. Aescrita é um

humano, enquanto a outra é, sempre einevitavelmente, uma
representação ideológica da realidade, transposta para o texto
escrito hoje disponível. Como ressalta Andréa Carandini,

uma mesma sociedade, uma é o resultado direto do trabalho

Cabe lembrar que, embora sejam ambas produtos de

mazia em caso de diyergência, a material ou a escrita?

de uma questão infundada que preocupou (e ainda preocupa)
arqueólogos ehistoriadores: Qual das duas fontes possuiria pri

tais. Contudo, tal convergência significa apenas que ambas de
rivam de uma mesma cultura, não havendo possibilidade de ho
mologação imediata de uma pela outra, como se faz, em gran
de parte, na Arqueologia histórica empirista. Daí osurgimento

cas, derivadas da convergência dessas duas categorias documen

critas produzidas pela mesma cultura que utilizou os objetos
analisados pelo arqueólogo, apresenta características específi

A Arqueologia histórica, que dispõe de informações es

para o arqueólogo

A convergência de fontes e sua significação

m

ças a certas oposições básicas do pensamento primitivo, como
natureza e cultura, masculino e feminino e assim por diante i

analogia etnográfica, também como usuário da linguagem, gra

constatar, pode ler-se o fabricante de ferramentas, através da

turas rupestres do paleolítico superior sugerem que é possível
superar a dicotomia proposta por Leach, segundo quem "o
proto-homem funcionalista éum fabricante de ferramentas, en
quanto o proto-homem estruturalista é um usuário de lingua
gem". Na verdade, como otrabalho de Leroi-Gourhan permite

tações artísticas, os estudos de André Leroi-Gourhan sobre pin
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vestígios materiais, e a representação ideológica de uma classe

Procurou-se, muitas vezes, confirmar informações tex
tuais com os vestígios arqueológicos disponíveis, resultando,
em geral, num falseamento de ambas as categorias documen
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poucas vezes, como modelo a ser contraposto aos restos reais

fábricas na Inglaterra da revolução industrial, utilizadas, não

tais. É o que acontece, por exemplo,'com as descrições de

transporte a longa distância de vinho, azeite e condimentos
alimentares, com capacidade entre 10 e 90 litros. Cada for
ma destinava-se a um produto específico de determinada re-

As ânforas romanas eram vasos recipientes cerâmicos,
variando entre 40 e 110 centímetros de altura, destinados ao

mente direta entre esses artefatos e fenômenos de ordem eco
nômica e social, constituindo-se em índices materiais imedia
tos de realidades sociológicas.

ciocínio arqueológico. Isto se explica pela ligação particular

As ânforas romanas permitem exemplificar, de manei
ra bastante clara, a passagem das coisas aos homens, no ra

Dos objetos aos homens: o caso das ânforas

critas.

tanto o significado sociológico das evidências materiais quan
to os mecanismos ideológicos ocultos nas informações es

dos mais recentes nesse campo indicam que, alterando-se o
centro de atenção da homologação para a complementarida
de dessas categorias documentais, pode-se esclarecer melhor

espanhol, conhecido graças às evidências materiais. Os estu

não há referências à extensão geográfica do consumo do azeite,

às referências textuais ao mesmo — e omissões textuais —

tos silêncios materiais — como a ausência de recipientes vinários italianos a partir do primeiro século d. C. em oposição

de vinho e azeite durante o Império Romano, havendo cer

crita referentes à economia, tem-se mostrado que eventuais
contradições dependem de lacunas da informação disponí
vel. Um caso significativo refere-se à produção e exportação

de si mesma, presente nos documentos escritos.
Mesmo quando se trata de documentação material e es

de galpões industriais. Trata-se de uma desconsideração da
diferença de níveis entre a concretização, representada nos

sem que assim se quisesse. São testemunhos involuntários

da História.
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TIPO DRESSEL

E.G. ÂNFORA

DE FORMA

SEMELHANÇAS

UM TIPO POR

AGRUPADOS EM

SENÇA NO DECORRER DO I
SÉCULO d. C.

3. VARIAÇÃO DA SUA PRE

OUTRAS REGIÕES

RAS DE VINHO ITALIANO E DE

2. RELAÇÃO ENTRE ÂNFO

LIA, ÁFRICA, EGITO...)

1. LOCAIS DE ACHADO (ITÁ--

VASOS

EVIDÊNCIAS MATERIAIS

* RITMOS DA VITICULTURA ITA
LIANA; RITMOS DO CONSU
MO DO VINHO ITALIANO NO
MEDITERRÂNEO

ENTRADA DE RECURSOS PA
RA A ITÁLIA

- DIVISÃO DOS MERCADOS EN
TRE AS REGIÕES PRODUTO
RAS DEVINHO; VARIAÇÃO NA

consumidores etc.)

DO VINHO ITALIANO (n.° de

-•MERCADOS IMPORTADORES

PARA TRANSPORTAR VINHO
ITALIANO NO SÉC. I d. C.

REALIDADE SOCIOLÓGICA

Artefato como índice de relações sociais

Esquema 6

Apartir dessa identificação entre uma forma de vaso (ânfora

nas paredes do vaso e por inscrições referentes ao conteúdo.

Um certo tipo de ânfora muito comum no primeiro sé
culo d. C, conhecido como forma Dressel 2-4, destinava-se
ao transporte dos melhores vinhos ita|ianos. Esta destinação
é conhecida por análises físico-químicas de restos de vinho

a presença de uma certa forma de ânfora indica o consumo
ou a produção de um determinado produto.

gião o que significa, do ponto de vista do arqueólogo, que

dores de vinho, por sua parte, deviam saber, na hora de
comprar uma ânfora numa loja, sua qualidade, origem e va-

minhamento de cada tipo para seu devido lugar. Os compra

rativo o reconhecimento, pela própria configuração externa
do vaso, do conteúdo no seu interior, permitindo um enca

fora para saber seu conteúdo —considerando-se que em geral
não tinham inscrições que indicassem o produto transporta
do —, organizar oarmazenamento dessas ânforas nos depó
sitos. Existindo dezenas de formas diversas, destinadas,
portanto, a dezenas de produtos diversos, tornava-se impe

preensível como se poderia, por exemplo, sem abrir cada ân

entravam emcontato com elas. Só dessa forma setornacom

dades dos funcionários, comerciantes e consumidores que

teé necessário admitir que as ânforas direcionassem as ativi

armazéns, navios e lojas) do comércio romano de vinho e azei

seria. Assim, para se entender a organização concreta (nó,s!

Não se pode, contudo, compreender toda a significação
desse, como de qualquer outro, artefato sem levar em conta
o papel de mediador que possuía na sociedade em que se in

tefatos são índices dessas relações.

tos, no caso das ânforas de tipo Dressel 2-4, pode-se
restabelecer determinadas relações socioeconômicas; os ar

provenientes das regiões importadoras em direção aos pro
prietários rurais viticultores etc. Partindo de objetos concre

nhóis, gregos); (4) calcular o movimento de recursos

se, deàisa forma, (1) delimitar as regiões importadoras (Áfri
ca, E#to, Palestina etc); (2) determinar os ritmos de expan
são da exportação do vinho italiano no decorrer do primeiro
século d. C; (3) chegar a porcentagens de exportação de vi
nho italiano em relação aos outros vinhos (gauleses, espa

mações sobre diversas questões econômicas e sociais. Pode-

local ede época aépoca, permite ao arqueólogo obter infor

italiano), a presença de restos desses recipientes em diversas
regiões do Mediterrâneo, em quantidade variável de local a

de tipo Dressel 2-4) e um produto comercializado (o vinho

-J

lor, pela própria forma do vaso: algo semelhante ao que ocor

ação

permite

observam

pela forma

VIDADES

DIRECIONADOR

NHO, AZEITE ETC.)

DE

ETC.

AZEITE "
ETC.

-

regiões etc.)

ATI

SAGEM: RECIPIENTE PARA VI

'PORTADORAS DE UMA MEN

ÂNFORAS (TOMADAS COMO

CONTEÚDO (para usuários)

SEPARAÇÃO NOS ARMAZÉNS: - VINHO (de tais e tais

USUÁRIOS

ÂNFORAS

i,

Artefato como mediador de relações sociais

Esquema 7

te em conta pelo arqueólogo.

des humanas presente no artefato deve ser levado igualmen

nos casos citados, o potencial de direcionamento de ativida

re, hoje, com as garrafas. De forma que, como fica evidente

,';

de A. Carandini.

todos dados importantes a serem explicados), nas palavras

a consistência de um determinado estrato arqueológico, são

tância entre uma ocupação e outra, a ausência de ocupação,

queleto —e, portanto, igualmente meios de informação (a dis

um aspecto do próprio objeto — partes principais do seu es

quisador e seu objeto são

Os próprios obstáculos materiais, interpostos entre o pes

ma da própria esfera material que ele analisa.

coisas"' (societas rerum)\ Daí decorre que a prática do sèp
estudo envolve um esforço físico da sua parte, que oaproxff

o antropólogo, a pesquisa de opinião para o sociólogo, o dis
curso para o lingüista. Utilizando-se da paradoxal expressão
de Antônio Gramsci,.o arqueólogo estuda "a sociedade das

odocumento escrito para a História, o relato etnográfico para

é uma representação ideológica das relações sociais, como é

arqueólogo perante seu próprio objeto de estudo. Este não

sobre a esfera ideológica, acarreta uma postura diversa do

O arqueólogo trabalha diretamente com a cultura ma

terial. Esta diferença essencial da Arqueologia em relação a
outras ciências humanas, que possuem uma prática de ação

O trabalho do arqueólogo

O trabalho com o material
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CADASTRAMENTO
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LAVAGEM
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TÉCNICAS DE ANÁLISE
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PRESERVAÇÃO
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2. RESULTADOS DA ANÁ
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DESTRUIÇÃO
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Esquema 8

ou no tempo (J.-C. Gardin).

vas, antes de mais nada, ao iugar destes vestígios no espaço

eextrfnsecos, do qual oautor procura tirar informações relati

,

toda ordenação de um conjunto de vestígios materiais basea
da na confrontação sistemática dos seus atributos intrínsecos

se termo

e uma tipologia? Uma definição abrangente incluiria sob es

Uma questão central, no trabalho com o material ar

queológico, refere-se à classificação tipologica. Mas oque

A tipologia: semelhanças e diferen c a s

cação dos resultados do estudo efetuado.

do trabalho arqueológico desde a escolha do seu objeto de
estudo, passando pela execução de um projeto, até a publi

vez mais, que os objetivos da pesquisa se encontram na base

das suas transformações no decorrer do tempo, levou àpu
blicação do seu relato em três volumes. Isto demonstra, uma

quisadores, visando à reconstrução do seu funcionamento e

ca fazenda romana, por exemplo, que envolveu vários pes

reconstrução de um sistema social. A escavação de uma úni

gando-se odiretor da escavação da organização geral da obra
cabendo aos especialistas aredação de um capítulo. Este câ^
so é muito comum em escavações cujos objetivos transcen-!
dem a mera coleta de material inédito, centrando-se nW;

car um estudo detalhado do sítio escavado, costuma-se edi
tar os resultados em volumes isolados, em geral encarre-

Quando, além do relato de escavação, se decide publií

seu Paulista, da mesma Universidade.

pria instituição patrocinadora da escavação. Este é o caso
por exemplo, da Revista de Pré-História, do Instituto de PréHistóna da Universidade de São Paulo, eda Revista do Mu

epublicado em um periódico, em geral em revistas da pró

objetivos, orelato de escavação de um sítio pode ser conden
sado em algumas páginas, sendo este o caso mais comum

TOTrivcun

logu. v

trabalho do arqueó- '^boratório;

*tas do trabalho arqueológico

"indo em busca do cansaço e da exploração" (A. Carandini).

to, o desânimo a que aludi acima não é fortüito, mas marca
bem uma certa acomodação com a noção de informação so
cial como algo referente ao universo da consciência ideológi
ca dos agentes sociais. O esforço do arqueólogo traz consigo,
além do suor, a possibilidade de apoderar-se da história real

nado, duas faces de uma mesma moeda: a cultura. Portan

to, não há oposição entre cultura material e imaterial; am
bas são produtos do trabalho humano socialmente determi

cujo destino é o trabalho, "a cultura dos solos". No entan

se aproxima da visão aristocrática predominante nos pensa
dores antigos. Para o orador romano Cícero, por exemplo,
"a cultura da razão", o desenvolvimento das capacidades
mentais, o trabalho intelectual, é uma inclinação natural do
homem livre, à diferença dos escravos e das classes baixas,

la uma concepção de cultura, restrita à esfera ideológica, que

de informação.
Em certo sentido pode-se dizer que esse desânimo reve

a aparente imediaticidade da esfera ideológica de suas fontes

rios oriundos das outras ciências sociais acostumados com

cessamento do material, seja no laboratório, seja no traba
lho de gabinete. O tamanho dos artefatos, seu peso, espessura,
textura, capacidade, facilidade no transporte (pela presença
de alças e pés, por exemplo) e assim por diante, significa um
dispêndio de energias — que por vezes desanima os voluntá

dá-se, não apenas a nível da escavação, mas também no pro

ção arqueológica. Esse contato árduo com o universo físico

Esse esforço reintegra o arqueólogo no mundo material, da
cotidianidade da vida dos habitantes originários e, acima de
tudo, dos modos de desativação e formação da estratifiça-

!;

sim como uma descrição geral daescavação. Dependendodos

ração de alimentos, abrigos, lixos etc). Oestudo do material
pode, ainda, incluir uma série de procedimentos analíticos de
pendendo dos objetivos propostos e das técnicas utilizadas.
Aúltima etapa consiste na publicação, que deve conter
um catálogo de artefatos, plantas ecortes estratigráficos, as

a utilização de técnicas específicas de análise, em particular
visando à delimitação de áreas de atividade (locais de prepa

dos registros das estruturas, estratos e artefatos móveis'do sí
tio escavado com os registros provenientes de outros sítios da
mesma região ou cultura. Além disso, oestudo pode envolver

cadastramento do material, utilizando-se de fichas padroni
zadas nas quais se escrevem os dados contextuais (estrato po
sição em relação às outras peças), físicos (cor, dimensões etc )
e bibliográficos (referência a tipologias, por exemplo) .
Oestudo do material implica, em geral, a comparação

que possa ser feita, após a lavagem de cada peça, uma nume
ração individual segundo sua origem estratigráfica. Faz-se um

tefatos móveis; todos são registrados edescritos nas fichas de
campo e, sendo feita uma seleção do material a ser transpor
tado do local para o laboratório, o restante égeralmente des
cartado. Os objetos devem ser colocados em sacos identificados
por estratos (naturais ou de altura arbitrária constante) para

balho com estratos, estruturas (muros, construções etc.) ear

os objetivos propostos. Aescavação envolve, em geral, otra

Após uma prospecção inicial da região (de superfície aé
rea etc), escolhe-se um sítio a ser escavado, de acordo' com

uma determinada comunidade.

a reconstituição do funcionamento e das transformações de

nao apenas com a recuperação de restos materiais, como1 com

ção de novos artefatos de uma cultura extinta que se supõe
ter habitado aquela região. Ou podem envolver preocupações

em mente certos objetivos. Estes podem se resumir à obten

(3) estudo; e(4) publicação. Na verdade, antes de ir acampo

para arealização da prospecção inicial, oarqueólogo já tem

A classificação que o arqueólogo faz dos objetos visaria, as
sim, à reprodução daquela dos fabricantes e usuários dos ar-

ser o objetivo constante da tipologia.

a "realidade" cultural e o aumento dessa correspondência deve

todos os tipos possuem um certo grau de correspondência com

da no início dos anos 50 por P. Philips e G. R. Willey, parte
da premissa de que

ram posições diversas a respeito do modo de classificar tipologicamente os artefatos. Uma posição já clássica, formula

texto sociológico significativo.
Admitindo-se a relevância destas preocupações, surgi

estruturação e as transformações desses artefatos, num con

ressalta Robert Etienne, mas um instrumento de ordenação
sincrônica e diacrônica do material, visando a reconstruir a

A tipologia não é o objetivo da pesquisa arqueológica, como

muitos arqueólogos costumam ficar na classificação... o que
impossibilita integrar o conjunto de abstrações (os tipos) num
todo multifacétlco (a organização social) (Bartra).

gia para a definição de culturas e sua transformação no de
correr do tempo. Deve-se reconhecer, contudo, que ainda hoje

Não há consenso, entretanto, quanto a três aspectos da aná
lise tipologica em Arqueologia: (1) Quais os objetivos da tipo
logia? (2) Quantas tipologias possíveis existem para um mes
mo material? (3) Qual o motor das transformações tipológicas observadas no decorrer do tempo?
Um ponto de vista bastante difundido em nosso país,
graças ao manual de B. J. Meggers e Cl. Evans intitulado Co
mo interpretara linguagem da cerâmica (1970), considera que
"a classificação tem um objetivo: revelar a mudança sistemá
tica (dos objetos) através do tempo". Esta abordagem reves
te-se de um cunho empirista e parece retornar, pela limita
ção de sua abrangência, a considerações da Arqueologia
norte-americana anteriores a Rouse e Taylor, que já nas dé
cadas de 30 e 40 se preocupavam com a utilização da tipolo

m
^nang, Ph. Brunneau

colocadas para o material, pode-se utilizar

Rouse resume asérie completa de processos que oar

entre
}° eas
^ pr0^ressiv°
distanciamento
entre o
os esoTeir
esquemas mentais
produções reais
(Deetz)

no d órrer *ZZT'•"" transfo™>cões <°s artefatos

gica rrf^t0^ qUeStS° maiS ime°«an<* "a análise tipolô-

f - mais abenó1:'inovações,
P°- H°dS°n'
"'"' mesmo
EVMS cSchif'
Zr„6
mas atinge
setores
refratános, como a Arqueologia clássica.

ti i'DorraÇa-' C°mP0SÍCS0 flsica «•=• *•» abordai S"

classtficacoes segundo diversos critérios, como funcionalida

f,"lr -

Punha apossibilidade da existência de múkTp as SX

' Em sentido contrário, desde adécada de 40 BrevAm

e Rouse.

ifti

r

ma da cultura material define-se como algo essencialmente

processos distintos mas um único emesmo processo. Osiste

ciedade e sua mutação no eixo da história, não constituem

dança e manutenção. O sistema de artefatos, no seio da so

não há uma coincidência direta entre variáveis funcionais, téc
nicas e morfológicas. Neste contexto, observa-se uma tensão
dialética constante entre tradição — ou seja, a subordinação
do trabalho vivo do produtor àquele "morto" dos seus predecessores —e ruptura, da qual resulta, a um só tempo, mu

Arelação entre estes dois níveis dá-se de forma mediada, pois

minadas realidades sociológicas e as modificações dos tipos.

A questão da transformação tipologica deve ser deslo
cada, portanto, para uma recuperação dos elos entre deter

ao preparo de alimentos (panelas); (2) ao consumo de líqui

quisador.

te, em certa medida, ao próprio campo funcional, demons
trando ainda a interpenetração das tipologias.

jetos com alças/cabo (panelas, xícaras, canecas de cerveja
jarras) eaqueles que não as têm (copos, pratos), oque reme

outros atributos, resultando numa multiplicidade de tipolo
gias morfológicas possíveis. Separam-se, por exemplo, os ob

agrupamento - as classificações podem privilegiar muitos

gorias em duas formas básicas: (1) abertas (pratos, panelas
copos, canecas de cerveja, xícaras) e(2) com gargalo (jarras)!
Em termos formais —como ocorre com qualquer critério de

Em termos morfológicos poderíamos dividir essas cate

dos (copos, xícaras, canecas de cerveja); (3) ao armazenamen
to de líquidos (jarras) e(4) ao consumo de comida (pratos).

rio funcional teríamos quatro tipos: artefatos destinados (1)

copos, jarras, canecas de cerveja e xícaras. Segundo o crité

nas três variáveis—função, forma ematéria-prima -e apli
cadas a somente seis categorias de objetos: pratos, panelas,

mite observar*a multiplicidade de tipologias derivadas de' ape

formais ou quanto à matéria-prima de que são feitos.
Um conjunto de objetos de cozinha, por exemplo, per

Um mesmo conjunto de objetos pode, portanto, ser agrupa
do de diversas maneiras, daí resultando tipologias funcionais,

rentes a função, a forma externa e a composição material.

forme ocritério de diferenciação adotado, sendo os mais|ór-

Aelaboração de uma tipologia arqueológica depende dos
objetivos da classificação. Atipologia, enquanto agrupamen
to de artefatos por suas semelhanças ediferenças, varia con

A classificação tipologica em ação

pesquisa.

dinâmico, cuja própria modificação implica eexplica os cor
tes sincrônicos efetuados pelo arqueólogo no seu objeto de

representa uma fetichização. Esta o toma como um ente em
si mesmo, estranho aos seus usuários e ao próprio pes

tão a concepção de desenvolvimento endógeno do artefato

na década de 70 propuseram Klein, Binford e Schiffer —en

tra na dinâmica das relações sociais e econômicas — como

siderarmos que o motor da modificação tipologica se encon

trabalho e mediador das relações sociais. No entanto, se con

so físico, enquanto matéria, e humano, enquanto produto dõ

de essencial do artefato: a um só tempo faz parte do univer

palavras de P. Veyne, o produto do trabalho humano decor
re, como vimos no primeiro capítulo, da própria ambigüida

Essa "tendência para antropomorfizar", utilizando as

se 0 ou patamar pré-formativo.

fase 2 ou coerente; fase 3 ou pós-coerente; e, novamente, fa

representariam a vida padrão de um tipo arqueológico: fase
0 ou patamar pré-formativo; fase 1 ou período formativo;

cas, David Clarke propôs uma seqüência em cinco fases que

Levando estaabordagem às suas últimas conseqüências lógi

recerá, extinguindo-se ou sendo substituído por outro tipo.

abundância, depois decrescendo. Finalmente, o tipo desapa

Mvvmtmw

transformações com o passar do tempo

referentes àorganização social dos grupos humanos eàs suas

etc Apartir
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d0 «£S>
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de sucessivas
oconcurso
de ou
res procedimentos analíticos chega-se aformular explicações

queólogo reconstruir seqüências artefatuais diacrônicas (cro-

onstancias ou recorrências não casuais que permitem ao ar

Atipologia em Arqueologia éessencial para verificar

açao eas categorias de artefato, permite perceber, com cla
reza, os mecamsmos classificatórios e sua concomitância

oporia os objetos: (1) de metal (panelas, canecas de cerve^)

mn P°r fl™' uma Massificação baseada na matéria-prima
2 de cerâmica pratos, xícaras) e(3) de vidro (copos, ar
as) Este exemplo, limitado quanto aos critérios de cias if-
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um conjunto de questões historiográficas
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_ As técnicas de escavação arqueológica, entretanto não

queólogos, como, principalmente, por tratar-se da principal
forma de produção da documentação arqueológica

como na reflexão metodológica eteórica da Arqueologia E^a
importância deriva não apenas de aescavação <3"S«
parte cpnstderável do tempo, das verbas edo esfo ^s D

dática?0"
reSP-Ít0permanece
EC°ÍSaS únicas"),
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vista, unf^
uma técnica
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ZTÂ°:' E°mmb°0UmarPleS téCnÍCa' C™° ™prática de

n,',K,A ArqueoI,°gia émuit*s vezes encarada, por parte do
pubhco em geral, de cientistas sociais emesmo por certo ar

escavação em Arqueologia

Desenterramento e

5

pohtico-culturais que sustentam as diversas práticas arqueo

Nesta perspectiva, dois são os objetivos imediatos da es
cavação: (1) livrar da terra grandes estruturas fixas, como mu-

O desenterramento em Arqueologia

veis, e seus pressupostos epistemológicos e sociais.

tre as técnicas de escavação, os saberes que as tornam possí

pos: (1) o desenterramento, que visa a evidenciar estruturas
fixas earecuperar artefatos, sem se preocupar com sua situa
ção espacial no sítio arqueológico e(2) aescavação estratigráfica, voltada para uma reconstrução da micro-história do sítio
arqueológico escavado. Esta divisão, ainda que esquemática
eparcialmente enganadora, permite restabelecer os liames en

Podem-se dividir os procedimentos de escavação arqueo
lógica, segundo seus objetivos gerais, em dois amplos cam

lógicas, tornando explícitas as ligações entre os dois níveis.

(C3S° das

ser transcrito no essencial

SeU caráter Paté»co,

odesenterramento efetuado em vZ *T-mremos' »»
cas aos esforços dos imZZ *
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, Trata-se, na verdade de umT' )et°S preciososPl« retirada do que está por ei™ d Senterrara<™°. da simreservando-se o.termo esLvacio 2 "rUn,nu SOterrad*.
«rvaçâo detalhada (fouUM?™' P0pnamei"«. Para aob-

se em primeiro lugar na atuação dos arqueólogos amadores
- ou propugnar a utilização de métodos modernos ou o que

denar certas práticas de escavação como predatórias - pense-

em cada técnica específica. Isto significa que não basta con

citados, nao se pode pensar em termos de evolução ou aper
feiçoamento das técnicas de escavação pois, para tanto, seria
necessário desconsiderar adiversidade de objetivos implícitos

uma adequação entre as técnicas utilizadas eos objetivos em
vista. Por fim, e como conseqüência dos dois pontos acima

asatisfação de objetivos diversos. N,este sentido, há sempre

diferem entre si epossuem sua especificidade tendo em vista

Cabe ressaltar, em seguida, que as técnicas de escavação

â praxis do arqueólogo em campo.

tas ultimas, por sua parte, derivam dos pressupostos epistemológicos e, em última análise, político-culturais, subjacentes

como afirma oarqueólogo italiano Danielle Manacorda Es

rrrrrrm

referindo-se ao desenterramento de navios romanos em Ne-

para citar apenas alguns exemplos mais conhecidos.
Os aprimoramentos técnicos restringem-se à velocidade
de desenterramento — com a utilização de explosivos e meios
mecânicos de esburacamento do solo —, à preservação e re
construção (anastilose) de estruturas fixas e à restauração de
objetos preciosos. Na prática, nem sempre se chega a atingir
esses objetivos básicos, como se lamentava G. Cultrera,

posto abaixo e jogado fora. Esse foi o destino das constru
ções medievais na Itália ou bizantinas e romanas na Grécia,

do nível escolhido para o desenterramento, é, literalmente,

e da picareta (1926). O material arqueológico — incluindose aí muros e outras construções —, que se encontra acima

seu manual de escavação justamente A Arqueologia da pá

de Arqueologia que o arqueólogo italiano G. Calza intitulou

tas, a pá e a picareta, instrumentos tão marcantes deste tipo

atingido pelo desenterramento.
O desenterramento utiliza, basicamente, duas ferramen

da localização dos muros e principais estruturas. Em caso de
desenterramento limitado, podem-se localizar os lugares mais
interessantes (tesouros, depósitos) a serem escavados. As son
dagens permitem saber a profundidade do sítio e, em caso
de sucessivos pavimentos sobrepostos, escolher aquele que,
por sua densidade ou pelo interesse na atualidade, deve ser

radas, facilitando, devido à simetria das plantas, a suposição

as trincheiras e as sondagens. Aquelas se destinam a desco
brir a orientação geral das estruturas fixas a serem desenter

As estratégias técnicas básicas de desenterramento são

numentos desenterrados.

requisito básico: a rápida liberação, para o público, dos mo

tinue sendo praticada, largamente, em sítios dotados de mo
numentos de excepcional valor turístico, já que preenche um

utilização nas últimas décadas vem declinando, ainda que con

sem contraste, em vastas áreas, até a década de 1960. Sua

As práticas de desenterramento predominaram, quase
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Como quer que seja, a analogia com a estratificação geo
lógica respondia a uma preocupação básica dos primeiros escavadores: a datação relativa. De fato, desde as últimas
décadas do século XIX formulou-se a hipótese de que os ob
jetos encontrados num estrato superposto a outro fossem mais
recentes e vice-versa. Assim, o pioneiro arqueólogo britâni
co, Sir Flinders Petrie, recordava-se em 1931, em seu livro
Setenta anos de arqueologia, do início da sua carreira, nos
seguintes termos:

cada cultura desenvolveu modos particulares de escavação pa
ra responder a diversas exigências, desde o enterramento dos
mortos até a construção de centros e cidades.

continuidade originária. A primeira estabelece que, quando
da formação dos estratos, os superiores são mais recentes que
seus inferiores; a segunda pressupõe que os estratos forma
dos sob pressão da água possuam superfície horizontal; a ter
ceira estabelece que, originalmente, todo depósito forma uma
unidade integral sem margens expostas e que estas são, por
tanto, o resultado da erosão ou do deslocamento do depósito.
A estratificação arqueológica ou de origem antrópica,
embora apresente uma semelhança aparente com a geológi
ca, difere, radicalmente, daquela por se tratar do resultado
de ações humanas variáveis culturalmente. Engloba tanto de
posições como escavações que, por serem resultado de ações
do homem, têm características diversas, conforme o local e
a época de realização. Como afirmava E. C. Harris em fins
da década passada,

gerais: de superposição, de horizontalídade originária e de

sítio escavado observando a disposição vertical e horizontal
dos estratos que compõem o depósito arqueológico. Esta ati
tude derivava, ao menos em parte, da natureza dos depósi
tos pré-históricos, caracterizados pela ausência de estruturas
fixas e, por outro lado, da analogia entre a estratificação ar
queológica e a geológica. Esta última baseia-se em três leis

davam continuidade a uma tradição de desenvolvimento ba
seado na dominação resultante da força militar e as novas

raras vezes, eram oficiais militares - aos descendentes dos
antigos povos gloriosos. As destruições dos novos invasores

des civilizações e a presente imposição dos valores culturais
emateriais das metrópoles - das quais os arqueólogos não

plicava, a um só tempo, os estratos arqueológicos das gran

invasores implicava uma-noção de História e de transforma
ção cultural de cunho racista e colonialista. A sucessão de
raças, derivada do poderio bélico dos povos invasores, ex

presença de "estratos de destruição", ao influxo de povos

ção de solos de ocupação, acompanhada, muitas vezes da

diterrâneo eOriente Próximo. Aassimilação da superposi

Estas preocupações levaram à escavação sistemática de
centros urbanos, ocupados ininterruptamente por milênios
tanto no Novo Mundo (astecas, maias, incas) como no Me

pulação local, implantando uma nova cultura.

domínio da região por povos diversos que subjugavam apo

importância, nesta abordagem, pela sua identificação com o

desenvolvimento. Os.estratos, agrupados em fases, adquiriam

sentando cada nível de ocupação uma determinada fase de

_Aatenção para com a estratificação arqueológica não i
se limitava, entretanto, aos estudiosos voltados para a PréHistória. Os arqueólogos pesquisadores das chamadas "gran m
des civilizações" interessaram-se não apenas pela datação re
lativa dos artefatos como também pela delimitação das
sucessivas ocupações do sítio arqueológico escavado, repre

fatos escavados.

formular os princípios básicos da datação relativa dos arte

Apartir dessa preocupação com adeposição arqueológica Pe
trie pôde, nas escavações estratigráficas por ele realizadas,

mo estava depositado.

Ficava horrorizado ao ouvir sobre a grosseira retirada, com a

pá, dos vestígios e protestava dizendo que a terra deveria ser
retirada polegada a polegada para ver tudo que continha e co

"

geral uma quadrícula para cada arqueólogo Ooperário «
sume opapel de auxiliar braçal do arqueólogo Agora a e-"

ploração de sítios e regiões que têm probabilidade de refletir
os grandes feitos da civilização (Mortimer Wheeler).

de operários por arqueólogo ébem menor, rese vido sTem

Na escavação por quadrículas, ao contrário onúmero

pre-históncas,
publicado pela Sociedade Pré-Histórica
FZ
cesa, em 1929.
nisionca rran-
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eis comoescava:
Mor,
timer
Wheeler seTefena
entre as antigas
çoes, feitas por grupos numerosos de operários pagos po^eca
arqueológica encontrada, eautilização das quadrículas Es

nhos estratigráficos.

dos pelas paredes; (6) preservação ou escavação do testou
testemu-

---™
aaa%rd:da5rafrbícula:
parede, (5) atribuição(?dosnumeraçâ°dartefatos aos estratos
numera

aser escavada por quadrículas; (2) preservação, nrea q a
dncula,, de testemunhos (áreas nâo-escavadas . que cont tuem paredes que se cruzam, resultando numa configuração
semdhante aum tabuleiro de xadrez; (3) transcTçÍgrTf a
do corte estratigráfico apartir das quatro paredes pr«ervlv

cavaçao por quadrículas: (1) delimitação no terreno da área

£osUt?sâo
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d^estemu?ho
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As'principais introduções técnicas deste período deri

vadas da preocupação com aestratigrafia vertical referem

e a mais ampla expressão da personalidade. O corolário é que
uma justa parte de nosso esforço deveria ser utilizada na ex

a luta pela civilização foi a luta pelo maior desenvolvimento

arqueólogo,

História {die Geschichte). Nem tudo mereceria a atenção do

como captar o que realmente aconteceu e que persiste como

plicava uma avaliação do passado que procurava não tanto
saber o que se passou deixando de existir (die Vergangenheit),

melhor, o avanço diacrônico da Humanidade. Tal visão im

A Arqueologia passava a ser uma "disciplina recuperadora de fatos" (factfinding discipline). A estratificação re
presentava, ao nível do sítio arqueológico, a História, ou

ria e da Filosofia".

tituir a compreensão das humanidades ou o estudo da Histó

do líder conservador inglês Winston Churchill, segundo quem
"nenhuma quantidade de conhecimento técnico pode subs

que escavamos e por quê?" com um trecho de um discurso

co, Sir Mortimer Wheeler, respondia em 1954 à questão "o

toa, portanto, que um dos pioneiros do estudo estratigráfi-

como testemunho do "progresso" da humanidade. Não é à

ção dos artefatos aos diversos estratos. A preocupação com
a estratificação arqueológica relacionava-se, diretamente, com
um novo papel que a Arqueologia assumia, ou passava a po
der assumir, como parte do desenvolvimento do capitalismo,

arqueológica por quadrículas e testemunhos, bem como a va
lorização da interface, a numeração dos estratos e a atribui

A década de 1930 marcaria a introdução da escavação

Estratigrafia vertical

tos desenterradores", nas palavras de Danielle Manacorda.

colonial, que via um sta/fdc cinco pessoas guiar até trezen

o diretor é uma espécie de chief minister da administração
colonial, os operários devem ser especializados — de manei
ra alguma podem ser voluntários —, treinados e dotados de

gistradores de pequenos achados, assistente para a cerâmica,
inspetor, químicos de campo, desenhistas, trabalhadores. Se

fortuita. Assim, o diretor de escavação conta sob seu coman
do com um vice-diretor, supervisores de sítio, capatazes, re-

assumindo o arqueólogo o comando da operação. Estabelecese uma rígida hierarquia no trabalho de campo, cuja seme
lhança com a organização da administração colonial não é

quanto realizador do trabalho manual, plenamente racional,

Nas emissões de Wheeler, o operário já não é mais um
bárbaro, ladrão, inimigo. Adquire um papel subordinado, en

o roubo, por parte de alguns nativos, significa uma perda para
os outros, assim a suspeita mútua (e um guarda garante que
não tenham formado uma gangue para roubarem juntos) as
segura que não percamos peça alguma.

Digging up the past, Woolley advertia que

róicos da cultura ocidental, retratando os indígenas como bár
baros. Em uma de suas transmissões, recolhida no livro

de grande audiência, da BBC de Londres, dirigidos na déca
da de 1930 por um arqueólogo da velha guarda, Sir Leonard
Woolley e aqueles realizados por Sir Mortimer Wheeler nos
anos 40 e 50. Woolley referia-se à Arqueologia como uma
descoberta de fases de grandes civilizações, antepassados he

da linha de montagem, e entre "protetores" (que atuam em
protetorados) e colonizados, corresponde a nova concepção
progressista das quadrículas.
A mudança de perspectiva pode ser constatada compa
rando-se os programas radiofônicos de Arqueologia, sempre

lações entre operários e capitalistas, refletidas na introdução

subordinadamente, pode dar sua contribuição. Às novas re

ção se passa entre o colonizador, que pensa racionalmente,
trazendo consigo a ordem e o progresso, e o colonizado que,

na avação de S 7?*° ™maiáp0ks c°loni- <
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Escavação de unidades sociológicas

A escavação, preocupada com unidades sociologicamen
te significativas, revela, igualmente, uma alteração do foco
de atenção do arqueólogo da transformação histórica — re
presentada na ênfase dada ao testemunho e à seqüência es-

guesamento da sociedade.

banal lembrar que a Arqueologia profissional é uma ciência
burguesa" como afirma P. Gouletquer, isto se deve não tan
to a uma modificação na Arqueologia em si, mas ao abur

do processo de conhecimento. Se na década 1980 "tornou-se

baros ou preguiçosos que devem ser vigiados e comandados,
mas devem adquirir uma certa especialização, participando

entre arqueólogos e operários. Estes últimos não são mais bár

Juntamente com as frentes de trabalho para desempre
gados, estas são as premissas para uma relação de novo tipo

dicatos no decorrer dos anos 1950 e 1960.

partnership social integra-se nos programas dos principais sin

Arbeitgeber), mas aquele que administra um bem — a em
presa — que se pretende comum e útil a todos. A noção de

presário não é mais apenas aquele que dá trabalho {der

bidos como seus "parceiros" no novo pacto social. O em

como um mero administrador e os trabalhadores são conce

respondia uma nova representação ideológica dos papéis
sociais. O proprietário dos meios de produção apresenta-se

balhadores no mundo do consumo. À ascensão social cor

O segundo pós-guerra testemunhou na Europa Ociden
tal uma transformação radica! nas relações de produção, com
o crescimento econômico e a conseqüente integração dos tra

da Arqueologia colonial se encontravam defasadas.

cumentada em eSo ? í*" T* a«™«I<»*o do-
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tudos de Paris. Por outro lado, a escavação metropolitana,
isto é, nos centros capitalistas mais avançados, passava a en
frentar uma nova realidade social perante a qual as práticas

deu apenas em fins dos anos 1950 e início dos anos 1960, gra

ças às aulas de Paul Courbin na Escola Prática de Altos Es

tratigráfica anotada a partir damiMi»

nográfica, sincrônica eS Q ~~ P&ra Uma visão et'

fazia-se com a escavação vertical, fica bem evidente quando

se pensa que sua introdução nos protetorados franceses se

postas de diversos estratos cada uma; (3) divisão em perío

ordem de deposição dos estratos; (2) divisão em fases, com

procedimentos sucessivos: (1) colocação dos estratos do sítio
em seqüência estratigráfica, implicando o estabelecimento da

efetuar a colocação destes em fase, o que envolve quatro

depósitos anteriores. Após a correlação dos estratos, pode-se

tivo deve-se à realização, por parte de sucessivos ocupantes
do local, de buracos ou escavações que secionaram os

tratigráfica implica o reconhecimento da unidade de depósitos
separados mas que, originalmente, constituíam um estrato
único ou, em outros casos, partes isoladas de uma superfície
única original. Aseparação em duas partes do estrato primi

a sua análise, que consiste nacorrelação, colocação em fases
e construção das seqüências estratigráficas. A correlação es

Dispondo-se desta documentação, pode-se partir para

alturas.

particular, o contorno da superfície do estrato e algumas

os elementos fundamentais de cada unidade estratigráfica; em

estratos. Aplanta composta mostra uma superfície formada
por duas ou mais unidades estratigráficas, representando uma
fase ou interface de período. A planta de estrato, na verdade,
um desenho planimétrico, documenta em planta individual

as linhas de interface que marcam as diferenças entre os

gráfica. As seções estratigráficas registram, essencialmente,

estratos e o estabelecimento das fases e da seqüência estrati-

lógicas, a planta composta e de estrato, a correlação de

A documentação privilegia o desenho das seções arqueo

lhador.

rica de operários e arqueólogos, predominando agora estes
últimos numa proporção de três ou Quatro para cada traba

para qualquer escavador, seja operário, voluntário ou arqueó
logo. Em termos organizacionais inverte-se a relação numé

escovas e pincéis, acrescenta-se a pá de pedreiro {trowel) em
substituição à ultrapassada "faca do supervisor". O uso do
instrumental exige um treinamento específico, compulsório
Em meados dos anos 1970, um jovem arqueólogo de lín
gua inglesa, Edward C. Harris, propunha, para a constru
ção da seqüência estratigráfica, o estabelecimento de uma
matriz segundo os princípios da sucessão estratigráfica. Es
tes consistem em dois pressupostos: (1) a superposição dos
estratos, pressupondo que de duas deposições encontradas nas
suas condições originais, o estrato superior é mais recente do
que o inferior; (2) a sucessão estratigráfica, na qual cada es
trato ocupa uma posição entre o estrato mais baixo de todos
os que estão embaixo dele e o mais alto dos que estão em
cima e com os quais mantém um contato direto. A partir daí,
pode-se redigir o diagrama estratigráfico através de quatro
procedimentos: (1) estabelecimento das diversas relações fí
sicas e topográficas entre os estratos; (2) passagem de tais re
lações para um diagrama ou matriz; (3) remoção das relações
supérfluas, porque redundantes; (4) redação final da matriz
contendo a seqüência estratigráfica.
O diagrama estratigráfico, conhecido também como ma
triz de Harris, representa, na verdade, como afirma Philip
Barker, "antes um instrumento que ajuda a esclarecer o ra
ciocínio e a publicação coerente do que algo destinado à in
terpretação primária'-'. Não cabe dúvida, entretanto, de que
sua utilização facilita o trabalho, tanto do escavador como
do leitor dos relatos de escavações. Neste sentido, a pouca
expansão do uso do diagrama estratigráfico, praticamente au
sente na Arqueologia da Europa Central e Oriental e nas Amé
ricas e apenas marginalmente utilizado na Inglaterra, França
e Itália, explica-se não só pela juventude de seu inventor —
Harris elaborou seu diagrama em 1973, quando contava ape
nas 27 anos de idade — como pela sua situação geográfica
"provinciana", trabalhando Harris em Bermudas.

riores.

dos, constituindo cada período uma reunião de fases suces
sivas; (4) redação de plantas que reflitam as três etapas ante

o

correr deste capítulo.

movimento de identidade cultural. Por um lado, a valoriza-

veira Viana até Gilberto Freyre — viria a gerar um duplo

sica européia" — eivados de um racismo teorizado desde Oli

ternacional e a imposição, por parte das elites dirigentes, de
modelos culturais derivados de uma suposta "herança clás
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de diferentes sociedades em contextos históricos também va
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A distinção entre desenterramentos e escavações e, no
interior destas últimas, entre três fases, não possui um cará

As técnicas de escavação no Brasil

político-científica.

na prática de campo como na teorização epistemológica e

tre a minoria de praticantes da escavação de unidades socio
logicamente significativas, de certas atitudes refratárias tanto

Isto significa, em última instância, o predomínio, mesmo en

frase é reportada ao sociólogo francês Pierre Bourdieu).

os outros componentes do campo, "a definição de ciência que
se conforma melhor a seus interesses específicos" (a última

científico, possuem, individualmente, rfiaior celebridade e pres
tígio, mas, socialmente, detêm ainda o poder de impor, para

os pesquisadores, que desfrutam de posições hierarquicamen
te reconhecidas como dominantes, dispõem de maior capital

mo afirma Renato Ortiz,

algo mais profundo: seu pouco prestígio, sua incapacidade
de ocupar posições hegemônicas no poder arqueológico. Co

Por detrás do relativo isolamento de Harris encontra-se
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da Arqueologia pré-histórica das metrópoles.

lutamente alheia ao ambiente cultural nacional, como parte

compreende-se que os vestígios arqueológicos ameríndios te
nham sido buscados e estudados a partir de uma ótica abso

cique Juruna para o Congresso Nacional. Neste contexto,

ção do bom selvagem, desde Iracema, de José de Alencar,
ou // Guarany, de Carlos Gomes, até chegar à eleição do ca

O interesse no indígena implicou sempre uma idealiza

tam para uma tradição indígena.

der, trabalhadores de diversos setores, quando buscam uma
identidade contraposta àqueladominante, também não se vol

tidade, em termos de continuidade cultural, com os origi
nários habitantes exterminados. Os grupos sociais fora do po

abatido no processo de "valorização" econômica das diver
sas regiões. As comunidades locais não sentem nenhuma iden

tígios dos ameríndios representam os restos do inimigo

mentos sociais. Para as elites formadoras de opinião, os ves

De fato, namedida em que os vestígios arqueológicos no Bra
sil se referem, em geral, a comunidades indígenas extermina
das durante a colonização do país, a escavação dos sítios
pré-históricos desvincula-se dos interesses dos principais seg

plicando uma atuação marginal a nível da cultura nacional.

em nosso meio, de uma disciplina acadêmica importada, im

feições básicas da Arqueologia em solo brasileiro. Trata-se,

Estes dois fatores, isolamento científico e identidade cul
tural subordinada a modelos externos, viriam determinar as

desenvolvimento.

pondeu a destruição física e ideológica da memória nativa,
seja aindígena, seja a "herança atrasada" a ser superada pelo

mento. Assim, à valorização de um passado externo corres

das idéias de progresso e, nos últimos anos, de desenvolvi

tro, a imposição, desde a década de 70 do século passado,

gos e romanos, até chegar às monarquias modernas. Por ou

às elites clássicas, desde o Egito Faraônico, passando por gre

ção de um passado aqui inexistente, representado no culto

• ! ¥ * ri'S'11 Vi'!

Aescavação de grandes superfícies por decapagem que
vem se difundindo no Brasil, deve sua origem à ligação de
certos arqueólogos brasileiros com a Arqueologia pré-his
tórica francesa, influenciada pelos trabalhos de André LeroiGourhan. Quanto às técnicas utilizadas, nada cabe acrescen
tar ao que foi dito anteriormente sobre este tipo de esca
vação, tratando-se, ainda neste caso, da transposição para

nas paredes da escavação. Os artefatos, entretanto, não são
registrados por estrato mas pelos níveis predeterminados

2m x 2m), assim como a notação da seção estratigráfica '

cipais características adotadas foram as escavações por ní
veis artificiais, em geral de dez em dez centímetros de
profundidade, ageneralização das sondagens (1 m x 1mou

década de 1960. Em termos de práticas de escavação, as prin

Ainfluência da Arqueologia norte-americana empirista
fez-se sentir no Brasil, principalmente, apartir de meados da

permite que os desenterramentos não necessitem de uma ba
se externa de técnicas de trabalho de campo.

técnicas usuais na região onde se situa osítio arqueológico

vasos cerâmicos. Oesburacamento do solo, utilizando-se das

Odesenterramento predomina entre os amadores preo^
cupados com a obtenção de objetos, em particular grandes •

superfícies por decapagem.

ção voltada para adatação relativa de artefatos eestabeleci^
mento de tradições tipológicas; (3) escavação de grandes*

escavação predominantes entre os arqueólogos brasileiros
resumem-se atrês vertentes: (1) desenterramento; (2) escava

senta de forma particularmente nítida. Os procedimentos de

dos países periféricos, na Arqueologia brasileira isto se apre

Se esta subordinação à práxis eà epistemologia das metró
poles culturais ocorre, como propõe ofilósofo brasileiro Jo
sé Arthur Giannotti, nas ciências humanas, como um todo

cos atuantes eas matrizes científicas localizadas no exterior

As técnicas de escavação utilizadas no Brasil derivam

justamente, da relação existente entre os grupos arqueológi

socioeconômicas do país.

teriores, nem uma imediata coerência com as transformações

sustenta. A Arqueologia brasileira, portanto, não apresenta
uma dinâmica autônoma em relação aos centros culturais ex

teresses — apresenta-se na periferia como mera práxis aca
dêmica, em grande parte destacada do tecido social que a

social — eivadas, é certo, de contradições entre grupos e in

O que nos centros representa práticas imbricadas no tecido

mônicos. Como todo know-how importado, as técnicas de
escavação arqueológica implicam gestos e comportamentos
fisicamente semelhantes àqueles praticados nas metrópoles
culturais mas escondem, atrás de si, uma diferença essencial.

mo porque, na medida em que a significação ideológica da
Arqueologia no país é apenas marginal, as transformações
nas práticas dependem daquilo que ocorre nos centros hege

lutiva. Não só porque são utilizadas contemporaneamente co

ma forma que aquelas descritas primeiramente, não devem
ser encaradas como algo a ser hierarquizado numa linha evo

As técnicas de escavação utilizadas no Brasil, da mes

tropical.

o território nacional de procedimentos surgidos em con
texto metropolitano, ligeiramente adaptados a um contexto

ro, sem apreciar e acolher seu passado.

manidade não pode compreender-se, nem delinear seu futu

não há sociedade ou homem sem consciência histórica. A Hu

na cultura nacional",

mundo. Como afirmava o arqueólogo alemão-oriental Joachim Herrman, em 3981, em uma conferência sobre os "Mo
numentos arqueológicos e seu papel no quadro histórico e

uma certa memória e a partir de uma determinada visão de

As impressões* de Goethe ressaltam que a constituição
de uma identidade cultural faz-se através da preservação de

. p. 153).

te lugar condensava-se toda a História do.Mundo e, desde o
dia que fui para Roma, contei um segundo nascimento, um ver
dadeiro renascimento (Goethes Werke, bd. 10. Weimar, 1968

Também as antigüidades romanas começaram a me agradar.
História, Inscrições, Museus, dos quais antes nada queria sa
ber, tudo se abria diante de mim. O que se passara comigo
quanto à História Natural, aconteceu também aqui, pois nes

meira visita a Roma:

O poeta alemão Goethe descreveu, com as seguintes pa
lavras, os sentiinentos que experimentara quando da sua pri

Arqueologia e poder
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dos contra os romanos, demonstra exemplarmente a signi
ficação profunda do monumento: a recordação que adverte,
desde o passado, para uma ação no presente. Daí provém

A subordinação da Arqueologia à sociedade ou, mais preci

samente, ao Estado e aos grupos dominantes, torna-se clara

nacionalista levada a cabo pelo estado moderno.

Já o juramento que o militar israelense presta diante das ruí
nas arqueológicas de Masada, fortaleza dos judeus revolta

potente justificativa da reocupação da mesma pelos judeus.

trada dos judeus na região em relação aos fílisteus serve como

grande participação de voluntários nas escavações e na pre
servação eexibição do material arqueológico, explicam-se pela
busca de identidade entre o atual Estado judeu ea antiga ocu
pação hebraica da Palestina. A primazia cronológica da en

Neste caso, predominam os interesses dos grupos dominan
tes mediados pela ação do Estado. Assim, por exemplo, a im
portância ideológica da Arqueologia em Israel, bem como a

ou cultural relacionam-se, muitas vezes, com a Arqueologia.

A criação e a valorização de uma identidade nacional

O poder da Arqueologia

devem, naturalmente, também ser levadas em conta.

permeiam os capítulos anteriores, não sejam aqui retomadas,

lógica do poder. Embora as considerações a este respeito, que

mas abrangendo também as esferas social, econômica e ideo

da esta última não só no sentido restrito de relações de pode'r,

Assim, apresento a seguir alguns mecanismos mais recorren
tes de embricamento da Arqueologia e da Política, entendi

étnico ou regional, e referentes à integração provinciana ou

tantes do passado estão na base de questões de separatismo

Política e Arqueologia estão inseparavelmente ligadas uma a
outra a nível regional e nacional, já que interpretações confli

temente,

des contemporâneas. Como afirmou Mike Rowlands recen

A Arqueologia é sempre política, responde a necessida
des político-ideológicas dos grupos em conflito nas socieda

relações de poder?

Mas qual a relação entre a Arqueologia, em geral percebida
como uma ciência neutra, e a Política, ou seja, a esfera das

te postas pela Ciência Política ou pela Sociologia, pois elas
são colocadas numa perspectiva mais ampla.

apresenta questões mais radicais do que aquelas comumen-

queologia

O reconhecimento da significação político-ideológica da
Arqueologia não se restringe a apenas alguns grupos ou ten
dências. Em fins da década passada, um arqueólogo britâni
co de longa tradição acadêmica — já era professor de
Arqueologia Pré-Histórica em Cambridge antes da última
Guerra Mundial —, Grahame Clark, considerava que a Ar

História".

pel das massas populares, como agentes e delineadores da

ficar certas relações de poder, ou de fortalecer certas ideolo
gias, mas de legitimá-las pela presença de testemunhos
materiais que dêem sustentação cientifica a essas pretensões.

Esta ligação entre Arqueologia e Política apresenta-se,
contudo, sempre mediatizada. Não se trata apenas de justi

sociedade. Nas palavras de outro arqueólogo da RDA, o préhistoriador Karl-Heinz Otto, a Arqueologia permite ao cida
dão, em última instância, avaliar "o papel dos homens, o pa

lógica.

terial, cuja presença física atinge diretamente os membros da

bas e do apoio institucional necessários à pesquisa arqueo

significação consideravelmente menor do que a cultura ma

na sua dependência, frente a estes, para a obtenção de ver

Embora os documentos escritos se prestem a essa recons

trução histórica, sua pouca acessibilidade confere-lhes uma

elementos do patrimônio cultural da nação.

explicava, em seu artigo de 1981 sobre "As experiências na

Assim, por exemplo, o arqueólogo moscovita I. A. Krasnov

queologia, a sociedade e os grupos no poder. Trata-se, em
geral, da incorporação de monumentos e objetos numa prá
tica de valorização etransformação econômica da paisagem.

implicam, também, um relacionamento particular entre a Ar

de interação.

mos do Estado para o cumprimento de certas modalidades

determinado, sendo direcionada diretamente pelos organis

local da-se, nestes casos, num quadro político-ideológico bem

Aintegração do patrimônio arqueológico com apopulação

sa científica, mas, também, valorizam-nos como importantes

epreservação de nossos monumentos como objeto de pesqui-

arqueólogo alemâo-oriental Ulrich Schoknecht,
as ligas culturais da RDA atuam não apenas na conservação

As associações culturais ligadas ao patrimônio arqueo
lógico proliferam em diversos países socialistas. Segundo o

tios de escavação.

turistas. Centenas de milhares de entusiastas, desejosos de
conhecer o romantismo das pesquisas arqueológicas, as no
vas descobertas e achados, visitam hoje, anualmente, os sí

amigos da História, simpatizantes das antigüidades locais e

oimpetuoso desenvolvimento do turismo em nosso país trou
xe significativamente para mais perto da Arqueologia muitos

mos anos,

V. Sedov, arqueólogo atuante junto aantigas cidades russas
(Pskov, Izborsk, Ladoga, Berestie), constata que, nos últi

participação da população local nas escavações e restaura
ções sao práticas comuns em diversos países socialistas V

A valorização econômica de regiões com monumentos
arqueológicos, o desenvolvimento do turismo popular e a

práxis da construção do comunismo.

a Pesquisa dos monumentos arqueológicos nas zonas de consrução civil, oserviço arqueológico nos grandes planos de cons
trução, são considerados pelos arqueólogos da União Soviética
como uma importante tarefa científica e, ao mesmo tempo co
mo a concretização da ligação direta entre a Arqueologia Pa

de construção civil na URSS", que

organização das pesquisas arqueológicas nos grandes planos

os vestígios mais antigos do homem nas Américas.
A exploração e a valorização dos territórios nacionais

ber qual dos dois países, Brasil ou Estados Unidos, possui

marca as pesquisas arqueológicas", nas palavras de Solange
Caldarelli, remete, no fundo, a uma questão de prestígio: sa

"preocupação com o mais antigo eo mais monumental que

Pennsylvania (EUA), datado de treze mil anos. Toda'esta

homem é confirmada, encontra-se em Meadowcroft, na

Central, Bahia, datados de trezentos mil anos atrás. A ar
queóloga norte-americana Betty J. Meggers, do Instituto
Smithsonian de Washington, considerou tal possibilidade
"um exagero total, para não falar em completa perda da no
ção do tempo" {Folha de S. Paulo, 17 dez. 1986). Segundo
esta, o local mais antigo nas Américas onde a presença do

Ainda nesta linha, um caso famoso de valorização do
patrimônio nacional ocorreu recentemente no Brasil quando
a arqueóloga do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Concei
ção Beltrão, sustentou ter encontrado vestígios do apareci
mento do Homo erectus no sítio da Toca da Esperança, em

tura greco-romana ou a islâmica.

que a identidade local assim ressaltada desvincula os atuais
descendentes de movimentos culturais exteriores, como a cul

do Afeganistão, posição comumente adotada por arqueólo
gos soviéticos. Isto ocorre, como afirma Paul Briant, por

Outro exemplo éa tendência a considerar autóctones as
culturas pré eproto-históricas de vastas regiões da URSS ou

to", ou seja, o monumento é uma advertência.

ojogo de palavras italiano "il monumento èun ammonimen-

tígios arqueológicos passou a ocorrer por mecanismos eco

da qual, como se sabe, não raras vezes, faziam parte os ar
queólogos. Apartir da descolonização, aapropriação dos ves

pela imposição da força de ocupação militar metropolitana

Essa apropriação ocorria, durante o período colonial

museus europeus.

eobjetos arqueológicos dos países de origem para as metró
poles, formando-se, desta maneira, os acervos dos principais

gia teve um papel relevante na transferência de monumentos

Isto conduz à questão do papel da Arqueologia como
parte da engrenagem de expropriação colonial eneocolonial
Odiferencial de poder entre metrópoles ecolônias (ou entre
centro eperiferia) sempre acarretou mecanismos de apropria
ção de bens destas para aquelas. Neste processo aArqueolo

presente.

dades estudadas, oque permite uma reflexão crítica sobre o

ma compreender os conflitos de classe no interior das socie

objetos únicos eaqueles feitos em série. Busca-se, desta for

tura material tanto de exploradores como de explorados os

De maneira geral, aArqueologia tem privilegiado os ar
tefatos dos segmentos dominantes das sociedades estudadas
como objetos admiráveis, justamente, pelo seu caráter elitis
ta. Sobre esta valorização da cultura das antigas classes do
minantes e seus liames com a sustentação ideológica do
predomínio, na atualidade, da cultura erudita, tratei, em de
talhe, no primeiro capítulo. Pode-se, contudo, estudar acul

dadas pelos arqueólogos.

nejamento da futura exploração econômica das regiões estu

dígenas, para permitir autilização deste conhecimento no pla

ocupação econômica da paisagem mas, neste caso, por parte
do Estado eda iniciativa privada. Um dos objetivos da New
Archaeology americana era, explicitamente, estudar modos
de domínio da natureza por parte dos antigos habitantes in

Nos Estados Unidos os vestígios arqueológicos são pes
quisados em outra perspectiva, voltada também para uma
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Aligação entre fatores político-ideológicos eArqueolo

O poder na Arqueologia

quinu, via mercado, uma capa de legalidade

ase na qual atransferência do patrimônio arqu ológko ad

propnaçao forçada do período colonial, seguiu! euma nova

feria para ocentro efetua-se, primordialment pela venda
das peças no mercado internacional. Isto signifi aque àex

nômicos Assim, com aexpansão dos mercados de peças ar

queológicas, asaída - em geral ilegal - de ob etos da oer'

do arqueólogo perante a sociedade e à tomada de consciên
cia da sua decorrente responsabilidade.

remetem ao inevitável posicionamento e comprometimento

retirada a ilusória capa de "objetividade do arqueólogo" —

sociopolíticos. Os embates epistemológicos e acadêmicos —

to com outras legitimidades, originárias de outros interesses

de uma legitimidade encontra-se sempre sujeita ao confron

sociedades compostas por grupos em conflito, a hegemonia

cas e metodológicas que lhes são contrárias. No entanto, em

ciência, apanágio dos que detêm o poder institucional, e a
suposta incompetência de quem defende certas opções práti

epistemológica, portanto exteriores ao domínio do conflito
social, incontestáveis. As discordâncias de fundo sociopolítico apresentam-se transformadas numa disputa entre a

tentores do "poder arqueológico" como critérios de ordem

ideológicos por detrás de cada pesquisa, de cada ascensão ou
estagnação acadêmica, sejam sempre apresentados, pelos de

tífica dos projetos de pesquisa. Daí que os critérios político-

Tudo isto se baseia numa rígida hierarquia, no interior
das instituições acadêmicas, que estabelece a legitimidade cien

certas abordagens, é perigoso aventurar-se".

afirmava Kristian Kristiansen, em um artigo de 1983. Pouco
antes, Alain Schnapp advertia que "fora de certos temas, de

trMr*

ma instância, também dos leitores deste livro.

ser a Arqueologia. E estas três questões dependem, em últi

fornecido elementos para uma tomada de posição, por parte
do leitor, do que seja, do que pretende e do que pode vir a

mas tratados, creio que esta introdução à Arqueologia terá
cumprido seus objetivos se, além de uma visão geral, tiver

explicitado meu próprio posicionamento no decorrer dos te

dos de forma sumária, permite ao leitor escapar da concepção
tradicional emanualísticá de uma ciência consensual. Tendo

tre a Arqueologia e a sociedade que a sustenta, aqui esboça

e na teorização da Arqueologia. A consciência dos liames en

Não procurei apresentar uma visão unilateral da Arqueo
logia, mas como sugere G. Gibbon em seu Arqueologia an
tropológica, distanciei-me "dos manuais que tendem a
eliminar as controvérsias metodológicas a fim de apresentar
um quadro simplificado ecoerente da Arqueologia". Ao con
trário, ressaltei os conflitos, tensões econtradições na práxis

Conclusão
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mente, duas facetas inseparáveis: uma materialidade físi
ca (do que é feito o artefato) e uma atividade humana de

Artefato: todo produto do trabalho humano (literalmente "o
que é feito com engenho humano"). Possui, necessaria

fatos, biofatos, ecofatos).

transformações com o correr do tempo, a partir da por
ção da totalidade material socialmente apropriada (arte

tuda os sistemas sociais, sua estrutura, funcionamento e

nhecimento dos princípios" ou "relato das coisas antigas",
utilizada para designar uma ciência em construção que es

Arqueologia: palavra de origem grega, literalmente "o co

um crescente interesse no estudo das ânforas.

ma da ânfora) e social (a exportação de determinados
produtos); deste seu caráter de índice econômico deriva

Aparticularidade desses vasos, sem valor intrínseco, con
siste na imediata ligação entre as esferas material (a for

Palestina, seu uso expandiu-se por todo o Mediterrâneo.

Ânfora: recipiente cerâmico dotado de duas alças verticais
e destinado ao transporte, em particular a longa distân
cia, de produtos líquidos (vinho, azeite e condimentos).
Tendo surgido em meados do segundo milênio a. C, na

fatos (vestígios de plantas eanimais), oobjeto de estudo

Vocabulário crítico

F

íundamentos lógicos.

hipóteses eresultados da ciência, visando delimitar seus'

Epistemologia: termo que designa oestudo dos princípios

os estratos arqueológicos.

Desenterramento: designa aretirada de terra depositada aci
ma de vestígios arqueológicos, sem levar em consideração

dade material e espiritual.

há dualidade
H 'r^ Tde CarátCr
materialrefere-se
eimaterial:
^o
ha
culturas,ÍmegraI'
pois acultura
àtotali-

exemplo). Acultura, sendo ohomem sujeito social da ati-

ção da totalidade material socialmente apropriada, incluin
do artefatos, ecofatos, biofatos eabrangendo ainda toda
representação física da cultura (o corpo humano, por

Cultura material: termos empregados para designar apor

materiais (contexto arqueológico).

da sociedade viva (contexto cultural) apartir dos vestígios

na ural forjnado: tribos etc. Sua própria existência"pro
dutiva epossível somente nesta condição" (Marx) Oob
jetivo essencial da Arqueologia consiste na reconstituição

conteúdo sociológico. "Uma das condições naturais da
produção para oindivíduo vivo épertencer aum coletivo

Contexto cultural: unidade cultural (material eimaterial) de

o pesquisador.

ocontexto arqueológico mais comum com que se depara

Contexto arqueológico: contexto empírico no qual os arte
fatos se encontram desativados. Constitui oobjeto de es
tudo direto do arqueólogo, sendo oestrato arqueológico

direto da Arqueologia.

sos de cerâmica, instrumentos de pedra etc). Constituem
juntamente com os ecofatos (evidências ambientais) ebio

monumentos (muros, colunas etc.) eartefatos móveis (va
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transformação. Podem ser divididos em artefatos fixos ou
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