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 Dando  continuidade às iniciativas dos alunos de pós-
graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de 
São Paulo de realizar um evento voltado para interação e divulgação 
das pesquisas empreendidas pelo corpo discente do programa, 
apresentamos a III Semana Internacional de Arqueologia “André Penin”.

Este evento se pauta nos objetivos firmados pelas I e II Semanas de 
Arqueologia, procurando promover a congregação dos alunos do 
MAE e de outras instituições. Felizmente o encontro tem crescido 
paulatinamente, permitindo a ampliação dos debates, trazendo para a 
discussão profissionais de instituições de todo o país e do exterior.

Nesta edição faz-se homenagem ao pesquisador André Penin, ex- 
aluno dessa instituição, pesquisador engajado e querido colega, cuja 
produção foi fatalmente interrompida.

Convidamos então alunos, pesquisadores e profissionais da área 
de arqueologia para participarem da III Semana Internacional de 
Arqueologia “André Penin” que será realizada entre os dias 22 e 27 de 
Abril de 2013, na Universidade de São Paulo.

Comissão Organizadora
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Programação

22 de abril (segunda - feira)

8h-9h: Inscrições
9h-10h: Cerimônia de Abertura
10h-10h30: Intervalo
10h30-12h30: Palestra: Stephen Silliman (UMass-Boston)
12h30-14h: Almoço
14h-15h30: Debate: Arqueologia em Construção
15h30-16h: Intervalo
16h-17h30: Debate: Arqueologia em Construção

23 de abril (terça - feira)

8h-9h: Inscrições
9h-10h: Mesa Redonda: Arqueologia de Gênero
10h-10h30: Intervalo
10h30-12h30: Mesa Redonda: Arqueologia de Gênero
12h30-14h: Almoço
14h-15h30: Comunicações
15h30-16h: Intervalo
16h-17h30: Comunicações
18h-20h: Workshop Arqueologia e Divulgação Científica
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24 de abril (quarta - feira)

8h-9h: Inscrições
9h-10h: Mesa Redonda: Arqueologia Pré-Colombiana 
10h-10h30: Intervalo
10h30-12h30: Mesa Redonda: Arqueologia Pré-Colombiana 
12h30-14h: Almoço
14h-15h30: Comunicações
15h30-16h: Intervalo
16h-17h30: Palestra: Claire Smith (Flinders Uni/WAC)

25 de abril (quinta - feira)

9h-10h30: Comunicações
10h30-11h: Intervalo
11h-12h30: Comunicações
12h30-14h: Almoço
14h-15h30: Mesa Redonda: Interdisciplinaridade
15h30-16h: Intervalo
16h-17h30: Mesa Redonda: Interdisciplinaridade

26 de abril (sexta-feira)

9h-10h30: Comunicações
10h30-11h: Intervalo
11h-12h30: Comunicações
12h30-14h: Almoço
14h-15h30: Palestra: Fred Limp (UARK/SAA)
15h30-16h: Intervalo
16h-17h30: Cerimônia de Encerramento

27 de abril (sábado)

18h-20h: Mostra de Cinema
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Palestras
CHANGE, CONTINUITY, AND COLLABORATION: STUDYING INDIGENOUS HISTORY 

IN COLONIAL NORTH AMERICA
Palestrante: Stephen W. Silliman (UMass – Boston)  

Horário: 22 de abril, 10h30

Local: Auditório da História

As archaeologists continue to refine their approach to studying Indigenous people in the Americas in the context of both 
colonialism and long-term history, they must confront several critical questions. How do archaeologists measure culture 
change and continuity in the past? How are time and memory understood?  What are the implications of these concepts and 
interpretations on pressing political and heritage issues today?  Finally, what role does community-based archaeology with 
descendant populations play in addressing some of these issues? This presentation will provide some potential answers to 
these significant questions, using as an example a long-term collaborative archaeological project between the University of 
Massachusetts Boston and the Eastern Pequot Tribal Nation, a Native American community in the northeastern United States 
that has occupied its reservation lands since 1683. 

GROWING A CAREER IN ARCHAEOLOGY IN A GLOBAL WORLD: CHALLENGES, 
OPPORTUNITIES AND STRATEGIES

Palestrante: Claire Smith (Flinders University/WAC)
Horário: 24 de abril, 16h
Local: Auditório da História
The aim of this lecture is to help students in archaeology grow their careers.  Taking a global perspective, the lecture will 
discuss challenges, opportunities and strategies in areas that are essential to the nurturing of an archaeological career: getting 
published, finding funding, employment and professional service.

LOOKING AT THE PAST WITH NEW EYES: APPLICATIONS OF NEW DIGITAL 
GEOMATICS TECHNOLOGIES FOR THE RECORDING, ANALYSIS AND PRESERVATION 

OF WORLD HERITAGE

Palestrante: Fred Limp (UARK/SAA)
Horário: 26 de abril, 14h
Local: Auditório da História

Over the past two decades a series of technological developments have provided powerful ways to examine and understand 
the world’s archaeological record. These developments include a range of methods to carefully record the past -  including 
techniques such as geophysics, lidar, photogrammetry, GPS and the information technology tools necessary to process this 
data. They also include a range of computer-based methods to represent and visualize the past - immersive 3D representations 
for example. Taken together these tools provide a new approaches to understanding the human past at the level of “lived 
experience.” Most (but not all) archaeological investigations must consider information that represents either a lengthy time 
period or an aggradation of the activities of many people over time. While extraordinarily important the results of study of 
these materials make it difficult to achieve insights into the ways that individuals actually encountered and interacted with the 
world around them in the past. This talk will look at these new tools and how they are changing the way we both represent and 
understand the human experience that is reflected in the archaeological record.
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Debate

ARQUEOLOGIA EM CONSTRUÇÃO

Debatedor:

Palestrantes: 

Horário: 

Eduardo Góes Neves (MAE/USP)

Márcia Bezerra (CNA/Profa. adjunta do PPGA/UFPA)

Paulo Zanettini (Zanettini Arqueologia)

Solange Caldarelli (Scientia Consultoria Científica)

Coletivo de alunos do PPARQ MAE/USP

22 de abril, das 14h às 17h30

Na última década, obras de infraestrutura avultaram-se no Brasil no afã de alavancar o progresso social e econômico do país. 
Nesse cenário, houve uma  crescente demanda por trabalhos arqueológicos realizados fora do âmbito  exclusivo da academia, 
tendo como principal intuito o licenciamento de tais obras. 
Desse modo a chamada arqueologia “preventiva” ou “contratual” ganhou espaço nas últimas décadas, sendo atualmente 
responsável pela maioria das licenças arqueológicas concedidas no país. Tal crescimento vertiginoso gerou, por consequência, 
uma enorme demanda por mão de obra qualificada, mudando o cenário da arqueologia brasileira. A principal manifestação 
dessa realidade foi a criação de novos cursos de arqueologia no âmbito da graduação e da pós-graduação em instituições do 
país. Essas mudanças também estão atreladas ao aprimoramento da legislação patrimonial, destacando-se a publicação da 
Portaria 230 do IPHAN de 2002 que procurou normatizar as pesquisas arqueológicas realizadas em obras de licenciamento 
ambiental, gerando questões como proteção, salvaguarda e extroversão do patrimônio arqueológico. 
Por outro lado, esse cenário gerou um alargamento da prática arqueológica provocando grande preocupação quanto à atuação, 
à qualidade e às implicações sociais da produção do conhecimento arqueológico. Da mesma maneira, o quadro da relação 
trabalhista entre arqueólogos, empresas de arqueologia e empreendedores tem se tornado cada vez mais nebuloso, sendo os 
dois primeiros atores muitas vezes atropelados pelo desenvolvimento que deve acontecer a qualquer custo, ditado pelo ritmo 
dos empreendedores. Tal panorama levou ao surgimento de uma visão dicotômica da Arqueologia em dois ramos distintos: a 
“acadêmica” e a “empresarial”. 
Face ao cenário exposto, a questão central dessa mesa de debate é levantar e discutir as possibilidades de conquistarmos uma 
prática arqueológica que seja, ao mesmo tempo, de qualidade científica e socialmente consciente.
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Carta produzida pelo Grupo de Trabalho – “Arqueologia de Contrato”

Coletivo de estudantes do PPGARQ- MAE-USP

 
Arqueologia em construção

 

A III Semana de Arqueologia tem como objetivos o debate, a troca de informações e experiências entre estudantes, 
pesquisadores e profissionais, almejando fomentar a divulgação e a consolidação da área. Por tratar-se de uma 
semana organizada pelos alunos, as temáticas das mesas foram escolhidas com base nos diferentes trabalhos que 
vêm sendo desenvolvidos pelos estudantes de pós-graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP.

Um dos temas fundamentais para os estudantes era a necessidade de uma mesa que discutisse os rumos da 
arqueologia no país, tendo em vista o grande número de pesquisas que estão sendo desenvolvidas, em sua grande 
maioria no âmbito da arqueologia de contrato. 

Como buscávamos para esta mesa um espaço de debate entre os convidados e o público, optamos que esta 
tivesse um formato diferente das demais, em que não fossem enfocados estudos de casos específicos e sim que 
pudéssemos discutir de maneira mais ampla questões enfrentadas no cotidiano das empresas, dos órgãos públicos, 
das universidades e dos próprios profissionais envolvidos. 

Ressalta-se também o papel do Museu de Arqueologia da USP como um dos principais centros de pesquisa que tem 
formado os quadros profissionais nas universidades e nas empresas do Brasil. Além disso, temos previsto para o ano 
de 2015 o curso de graduação em arqueologia, aglutinando mais estudantes e professores, o que certamente nos 
impõe um peso político e certa responsabilidade.

Na II Semana de Arqueologia promovida pelos estudantes do MAE-USP foi organizada uma mesa intitulada 
Arqueologia Pública & Arqueologia de Contrato: o papel do arqueólogo na gestão do patrimônio, da qual participaram 
os professores Fabíola Silva, Paulo Zanettini e Maria Clara Migliaccio e que teve, como debatedor, o professor Camilo 
de Mello Vasconcellos. As discussões permearam principalmente a questão dos acervos arqueológicos e os avanços 
da arqueologia de contrato em termos de crescimento de número de profissionais envolvidos e pesquisas realizadas.

Dessa maneira, para a mesa de debates organizada por ocasião da III Semana de Arqueologia, iniciou-se um grupo 
de discussão aberto, formado por alunos do Programa de Pós Graduação em Arqueologia do MAE-USP, que tem se 
reunido desde dezembro de 2012 para refletir acerca das principais questões que temos vivenciado como estudantes 
e profissionais de arqueologia. Tomamos tal iniciativa com o intuito de trazer apontamentos para dialogar com 
diferentes agentes, compartilhando ansiedades que permeiam os estudantes. Durante as discussões ficou evidente 
a necessidade de mais debates como este. Isso não tem ocorrido por nossa própria falta de articulação e por certa 
insegurança para expor questões e problemáticas.

É importante salientar a necessária aproximação do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP que durante anos se 
manteve distante para discutir a arqueologia de contrato, mesmo tendo grande parte das pesquisas desenvolvidas 
de projetos advindos deste campo, entre mestrados e doutorados. Trata-se, além disso, de pensar o papel da 
universidade pública que deve ser crítica e reflexiva em relação à sociedade de modo geral. No entanto, consideramos 
fundamental ir além de dicotomias criadas entre arqueologia acadêmica e arqueologia de contrato. 

É inegável que os trabalhos desenvolvidos no contrato tomaram um fôlego que representa hoje 95% da pesquisa 
no país, conforme aponta Zanettini (2010). Ainda com relação ao autor, este tipo de trabalho se encontra hoje onde 
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está o capital, e em sua maioria, nas regiões onde a política desenvolvimentista nacional mais tem atuado. 

As primeiras discussões do grupo giraram em torno fundamentalmente de relatos, críticas e inúmeros debates em 
torno da ética na profissão. Ao longo das reuniões foram se delineando as principais temáticas que os estudantes do 
MAE gostariam que fossem discutidas. 

Assim elencamos três eixos conforme descritos abaixo:

1. A propriedade intelectual: autoria dos trabalhos arqueológicos seja em relação a arqueólogos e comunidades, 
seja entre os próprios arqueólogos.

No contexto brasileiro, os direitos autorais e os que lhe são conexos são regulados pela Lei nº 9.610, de 1998, que 
visa a garantia do direito dos criadores de uma obra intelectual de usufruir todos os benefícios proporcionados 
pela sua concepção. Recentemente, o Plano Nacional de Cultura sinaliza a necessidade da publicação das pesquisas 
desenvolvidas no âmbito da arqueologia (Meta 40 do Plano Nacional da Cultura: Disponibilização na internet dos 
inventários e das ações de reconhecimento realizadas pelo IPHAN).

A questão da autoria envolve as desigualdades nas relações de poder e a distribuição dos benefícios da pesquisa. 
Compreendemos que nas múltiplas dinâmicas envolvendo a pesquisa científica no âmbito da arqueologia, relações 
desiguais existem junto às comunidades que são consideradas “matéria-prima”, e a busca por uma arqueologia 
descolonizante ainda está muito aquém na prática. Por outro lado, as relações no processo de produção científica 
dos relatórios técnico-científicos também são desiguais, de modo que muitas vezes o autor de determinado texto 
no relatório é colocado como integrante de equipe técnica, sendo que a autoria do trabalho é dada exclusivamente 
ao arqueólogo responsável ou empresa.

No que se refere às relações com as comunidades, durante muito tempo, arqueólogos se apropriaram de 
interpretações locais a respeito de determinados contextos e estes grupos e pessoas sequer são referenciadas e 
beneficiadas pela pesquisa. Por outro lado, as discussões iniciadas pela arqueologia pós-processual nos últimos 
vinte anos, a nova perspectiva sobre o papel do arqueólogo e suas interpretações como apenas UMA das leituras 
sobre um contexto, possibilitaram reflexões a respeito de arqueologias mais simétricas e colaborativas. Embora 
muito distantes da prática, compreendemos que as recentes discussões configuram um interessante momento para 
pensarmos a questão dos direitos autorais e a relação das interpretações entre arqueólogos e comunidades.

A complexa rede que envolve os direitos autorais nos relatórios técnicos está associada à divisão do trabalho (texto 
do responsável que analisa determinado tipo de material, texto daquele que faz a parte da educação patrimonial, o 
relatório do curador dos acervos etc.), a qual reflete na produção dos mesmos. 

Os resultados da produção inserida nos relatórios técnicos correspondem à grande parte da pesquisa científica 
realizada hoje na arqueologia brasileira. No entanto, o acesso público a estes resultados continua limitado, detido 
e gerido por uma instituição federal que, na prática, por meio de suas respectivas superintendências estaduais, 
delibera a quem cabe o acesso às pesquisas desenvolvidas. 

Assim, de que forma o IPHAN poderia trabalhar para a melhoria do acesso aos dados das pesquisas? Como órgãos 
públicos e empresas têm pensado as metas do Ministério da Cultura para o acesso à informação? Do ponto de vista 
dos que estão à frente da arqueologia de contrato, quais estratégias a curto, médio e longo prazo são possíveis para 
a questão do compartilhamento da autoria nas pesquisas arqueológicas?

2. A continuidade da discussão iniciada na II Semana de Arqueologia a respeito da potencialização da dimensão 
da extroversão do conhecimento e do uso do patrimônio como recurso de desenvolvimento local. 

Com o crescimento exponencial da arqueologia de contrato no país nos últimos anos, impulsionado pelo 
licenciamento ambiental e este, por sua vez, pela política desenvolvimentista, temos uma produção de acervos 
(patrimônio arqueológico) que vem se espalhando pelas mais variadas regiões do país, sendo salvaguardados nos 
mais diversos tipos de espaços (museus, laboratórios, centros de pesquisa etc.).  

Dessa forma, fica evidente uma problemática em relação ao patrimônio, ao território e às comunidades que são 
alvo das pesquisas arqueológicas. Como tem demonstrado trabalhos recentes (WICHERS, 2011), as instituições de 
endosso dos acervos criados pelos projetos de arqueologia, em sua maioria, são distantes ou estão localizados em 
estados diferentes da região pesquisada, afastando as populações de suas evidências patrimoniais. Além disso, tais 
espaços muitas vezes não passam de um depósito, não permitindo o uso do patrimônio pelas mesmas populações.
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De maneira ampla, no âmbito da arqueologia, todo pesquisador precisa refletir sobre os impactos das suas histórias 
construídas em torno do  patrimônio arqueológico e como estas implicam nas populações do presente. Outra 
questão importante é que toda pesquisa arqueológica gera acervos ou se debruça sobre os mesmos. Dessa forma, 
qual o papel das pesquisas arqueológicas para potencializar as ações museológicas e de extroversão do patrimônio?

Tomando como partido as discussões contemporâneas sobre patrimônio, alguns pesquisadores e autores apontam-
no como recurso de desenvolvimento local (VARINE, 2012), devido às camadas de capital simbólico, cultural e 
econômico que agregam. Afastar, portanto, os bens patrimoniais de seus territórios de origem é, consequentemente, 
tirar a possibilidade das populações que ocupam esse mesmo espaço de utilizarem tais bens como ferramentas de 
transformação local, além de outros engajamentos e agendas.

Assim, como poderíamos lidar com a problemática do retorno dado à sociedade, para que extrapole as famigeradas 
ações de educação patrimonial? Como permitir que o patrimônio arqueológico seja em si uma ferramenta de 
transformação local e muitas vezes de reflexão sobre as próprias transformações do presente impulsionadas pelos 
empreendimentos em andamento?

Sabemos que o desenvolvimentismo tem sido uma ação imposta por políticas público/privadas incoerentes com 
a diversidade de modos de vida. Dessa forma, poderíamos nos indagar se a própria arqueologia seria capaz de 
apresentar ao capital (desenvolvimento a todo custo) outros modos de vida e de relação com o espaço e com o 
tempo.

3. Parâmetros de qualidade e relações de trabalho

Recentes discussões têm abordado intensamente a questão da regulamentação da profissão do arqueólogo 
ocupando espaços em congressos como a última reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira, o VI Encontro de 
Teoria Arqueológica da América do Sul e, inclusive, no Ministério Público, em reunião realizada na cidade de São 
Paulo, no ano de 2011.

Esta temática surgiu a partir de reflexões sobre parâmetros mínimos de qualidade e a questão da profissionalização. 
Perguntamo-nos se o processo de regulamentação da profissão implicará na melhoria da qualidade dos trabalhos.

No contexto atual, temos vivido um quadro em que técnicos de campo e laboratórios das empresas de 
arqueologia são subalternizados na distribuição do capital científico. Por outro lado, professores universitários vêm 
progressivamente abandonando os grandes projetos acadêmicos indicando que a “arqueologia acadêmica e a de 
contrato” têm partilhado de um mesmo grave problema, que é a proletarização de seus quadros, conforme Penin 
(2010).  

Da mesma forma, não há efetiva inserção dos arqueólogos nos órgão públicos demonstrando uma falta de 
reconhecimento deste profissional. Isso tem implicado na não participação de arqueólogos em tomadas de decisão 
no que se refere ao planejamento no âmbito das políticas nacionais, relegando nosso papel a trabalhos técnicos.

Embora seja aparentemente óbvio, muitos arqueólogos julgam que seu trabalho é apenas verificar a presença ou 
ausência de sítios. Segundo Penin, o arqueólogo precisa compreender que, embora não seja ele quem em ultima 
análise toma a decisão sobre a preservação ou não de dado patrimônio, é sua recomendação que determinará a 
postura do técnico do IPHAN. Portanto, é fundamental ser claro e explícito nas suas recomendações, ou seja, assumir 
um posicionamento político e agir com ética. 

Nesse quadro, em que medida a profissionalização poderia contribuir para a valorização do profissional junto à 
sociedade? O que seriam parâmetros de qualidade para o desenvolvimento de uma boa pesquisa arqueológica? 
Qual o papel da academia e do contrato frente ao aumento de pesquisas?

Grupo de Trabalho – Arqueologia de Contrato 
Coletivo de estudantes do PPGARQ-MAE-USP 
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A proposta de uma mesa dedicada à arqueologia de gênero é trazer pesquisadores(as) que trabalhem com a teoria e aplicação 
deste tema em diversas áreas: etnoarqueologia, estudos cerâmicos, líticos e clássicos. As discussões sobre teoria de gênero trazem 
contribuições em diversos temas fundamentais para a arqueologia contemporânea, como as questões de definição identitária 
e seus múltiplos aspectos (sexo, idade e habilidades). O gênero é definido através de processos de socialização, por meio de 
assimilação de regras, atividades e comportamentos que são desempenhados tendo em vista a sobrevivência e aceitação do 
indivíduo dentro do grupo. Devido à amplitude deste tema, consideramos fundamental o diálogo entre pesquisadores dos 
mais diversos ramos da arqueologia, fator que esperamos que contribua para expandir o quadro de discussões acerca do tema 
nas instituições brasileiras.

Mesas Redondas

ARQUEOLOGIA DE GÊNERO E SUAS IMPLICAÇÕES 
TEÓRICAS E PRÁTICAS

Debatedor:

Palestrantes:

Horário:

Fabíola Andréa Silva (MAE/USP)

Marta Mega de Andrade (UFRJ/MN)

Vânia Carvalho (MP/USP)

Loredana Ribeiro (UFPEL)

23 de abril, das 9h às 12h30
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Marta Mega de Andrade  (UFRJ/MN)

O “GÊNERO” E O ESPAÇO: ENTRE O USO E A ORDEM, UMA CATEGORIA DE ANÁLISE?

Procurarei discutir as bases analíticas do conceito de gênero e suas possibilidades para a história e arqueologia do mundo 
grego antigo, focalizando a problemática do espaço organizado e do espaço “utilizado”. O que buscamos quando colocamos em 
questão o “gênero” como operador de (padrões de) usos do espaço? Trata-se de homens, mulheres e suas formas de apropriar-
se dos artefatos? Ou se trata dos padrões culturais de produção do feminino e do masculino? Ou, enfim, desejamos, de fato, 
escrever mais e entender melhor a presença e a agency das mulheres na vida social dos antigos gregos, quando as fontes de 
cunho textual mostram-se por demais unívocas e centradas nos pressupostos de uma sociedade patrimonial e patriarcal? Por 
seu turno, como se aplicaria a noção de gênero, tal como elaborada diante das problemáticas feministas no mundo moderno, 
às comunidades gregas antigas?

Vânia Carvalho (MP/USP)

CURADORIA E PESQUISA SOBRE AS RELAÇÕES DE GÊNERO NO ESPAÇO DA CASA

Exposição histórica e pesquisa podem se retroalimentar. O momento de divulgação de uma pesquisa não precisa se reduzir a 
uma transposição didática e tridimensional daquilo que o pesquisador produziu e expressou por meio de mídias acadêmicas – 
o texto escrito, o seminário etc. Pretendemos demonstrar como a produção da exposição O Morar Paulistano, no Museu Paulista 
da USP, levou-nos a completar tipologias documentais previamente mapeadas e mesmo a descobrir novas tipologias, como é 
o caso das esculturas e imagens impressas em utensílios domésticos de representações no estilo Fête Galante. Pinturas criadas 
no último quartel do século XVIII, as fête galante se difundiram como esculturas ao longo de todo o século XIX, sendo utilizadas 
na decoração de ambientes sociais da casa até os dias de hoje. Com forte função prescritiva, tais esculturas permitem discutir 
como, em pleno século XX, tais objetos puderam servir de mediadores entre as relações de gênero e o espaço doméstico.

Loredana Ribeiro (UFPEL)

Palestrante:

Palestrante:

Palestrante:

GÊNERO E ETNOGRAFIA ARQUEOLÓGICA - SEGUINDO ARTEFATOS, ESCRITOS, 
NARRATIVAS...

Contexto, historicidade e materialidade são fios da trama onde gênero opera. Muitas teóricas e teóricos concordam que 
gênero remete às relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e comportamentos sexuais. Na medida 
em que as percepções destas diferenças são capazes de nortear relações sociais, gênero também pode ser concebido como 
uma forma primária de dar significados às relações de poder - significados que podem ser, e frequentemente são, contestados 
politicamente. Em perspectiva histórica, o olhar atento a gênero permite uma compreensão mais apurada e democrática do 
social, por seu caráter inclusivo e multivocal. Pretendo seguir com esta discussão explorando aspectos de uma etnografia 
arqueológica do envolvimento de um coletivo tradicional de garimpo com a mineração industrial a partir de meados do 
século XIX. Dialogando com estudos das ciências e das técnicas, uso a categoria gênero para orientar algumas reflexões sobre 
encadeamentos de acontecimentos relevantes para a experiência das mulheres no garimpo – que se traduzem, por exemplo, 
em relações particulares com os sítios arqueológicos de mineração. Discuto também como diferentes atores locais, humanos 
e não humanos, parecem ter se reorganizado no novo contexto, compondo uma forma específica de garimpo que se mantém 
ainda hoje, o garimpo de mulheres, e como significados de gênero podem ter se alterado no contexto de conflito sóciotecnico.

Mesas Redondas
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Existe no continente Americano uma grande diversidade cultural, onde muitas sociedades se desenvolveram por séculos antes 
do contato com os povos europeus. Estas culturas ameríndias foram dotadas de uma série de particularidades, pertinentes às 
condições de seu desenvolvimento, mas também apresentavam uma série de traços e características similares, principalmente 
em esferas relativas à cosmovisão e à mitologia, o que muitas vezes nos permite falar de cosmovisões compartilhadas.
Tais traços e similaridades ficam aparentes nos mais distintos meios de produção material, que podem compreender processos 
de materialização simbólica em diferentes suportes, como na arquitetura ou na cerâmica. Desse modo, entender o contexto 
de objetos cerâmicos permite a contextualização desses artefatos frente à características da organização social, política, 
econômica e ritual dos grupos em questão. Em outras palavras, a vida útil de um artefato cerâmico – desde a sua produção, uso, 
manutenção, armazenamento e descarte – geram dados que podem nos auxiliar a reconstruir a trajetória artefatual e contribuir 
para o entendimento de contextos específicos do passado. Podemos, então, olhar para o material a partir de distintos pontos 
de vista, buscando entender desde seu processo de produção até o estudo aprofundado da iconografia e da semântica visual.
Nesta mesa temática, pretende-se criar um espaço de diálogo entre diferentes enfoques teórico-metodológicos que nos 
possibilitem aprofundar tais questões, colocando em foco grandes temas como a formação de identidades e a cosmovisão, 
diretamente ligadas à produção da cultura material, principalmente à produção cerâmica. Desta maneira, propõe-se um 
aprofundamento relativo às questões de particularidades e similaridades compartilhadas presentes em amplos recortes 
espaço-temporais que se destacam nos estudos pré colombianos, buscando uma aproximação entre diferentes enfoques de 
estudos acerca das culturas ameríndias dentro da arqueologia.

DIFERENTES OLHARES SOBRE A CULTURA MATERIAL: 
COSMOVISÃO E IDENTIDADE NA AMÉRICA PRÉ-COLOMBIANA

Márcia Arcuri (MAE/USP)

Jürgen Golte  (Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos)

Javier Nastri (UBA)

Quirino Olivera Núñez (Museo de Sipán)

24 de abril, das 9h às 12h30

Debatedor:

Palestrantes:

Horário:

Mesas Redondas
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Jürgen Golte (UNMSM)

ENTENDER LA COSMOLOGÍA DEL INTERMEDIO TEMPRANO ANDINO POR LA 
ICONOGRAFÍA MOCHE

En los Andes no conocemos el contexto de las imágenes (a diferencia de lo investigado por Panofsky)
• Tenemos que desarrollar un método que permita desarrollar hipótesis sobre lo que vemos.
• Hay que formular hipótesis sobre la construcción de significados.
• Necesitamos métodos que nos permitan verificar o falsificar las hipótesis.
Hay algunas reglas básicas:
• No se puede interpretar imágenes aisladas desde las categorías de nuestro imaginario.
• Tenemos que juntar de un grupo de imágenes la mayor cantidad posible de objetos.
• Cualquier enunciado que hacemos tiene que ser cierto en todas las imágenes de las cuales disponemos.
La exposición muestra con ejemplos de botellas de asa estribo moche el desarrollo de un modelo de comprensión de imágenes 
expuestas en las botellas. Nos limitamos a una exposión general de los problemas surgidos en la iconografía en cuanto ésta por 
lo general (Kutscher, Donnan, Hocquenghem, McClelland y otros) trabaja con copias bidimensionales de las imágenes, mientras 
la construcción de las imágenes mismas sobre los cuerpos de las botellas es tridimensional.
• El desarrollo plano de una imagen a la usanza europea es un error etnocéntrico.
• La construcción de significado sobre la vasija tridimensional muestra una relación de otro tipo entre los actores representados.
Para mostrar las implicaciones del error metodológico recurro a botellas que muestran el “tema” de “La rebelión de los objetos”.

Javier Nastri (UBA)

EL ESTUDIO DE LOS ÓRDENES SOCIALES PRECOLOMBINOS A TRAVÉS DE LA 
ICONOGRAFÍA: CLAVES INTERPRETATIVAS

Apenas algo más de un siglo de arqueología en Sudamérica ha producido un considerable cúmulo de conocimiento acerca de 
distintas sociedades y poblaciones que desarrollaron modos de vida particulares a lo largo del tiempo. También se generaron 
archivos de cultura material, con grados variables de precisión, preservación y acceso. Más allá de lo anterior, el conocimiento 
acerca de las formas de organización social aborigen de las poblaciones agro-alfareras andinas continua siendo limitado. En 
la presente exposición se apela al caso de los calchaquíes del actual Noroeste argentino para desarrollar las posibilidades 
arqueológicas de extraer información al respecto, a partir de las imágenes figurativas plasmadas en la cerámica y en las rocas.
El carácter figurativo del arte santamariano, junto con la gran profusión de motivos que lo caracteriza y su larga duración en el 
tiempo, son elementos que brindan la oportunidad de examinar las trayectorias históricas de motivos asociados a conceptos 
de honda importancia en las cosmovisiones y órdenes sociales aborígenes, tales como ancestralidad, chamanismo, guerra, 
sacrificio, prestigio y autoridad. Para esto, la vinculación de la evidencia de piezas enteras y fragmentos cerámicos resulta de gran 
utilidad, al mismo tiempo que es necesario recurrir a conceptos específicos tales como permutación, alteración, transformación, 
que permiten desarrollar inferencias en torno a los motivos, su significado, los cambios que experimentaron a lo largo del 
tiempo y el sentido de estos últimos. Como tantos otros casos de dispositivos mnemónicos amerindios, el estudio del arte de 
las urnas santamarianas posee un enorme potencial a los fines de la aprehensión de la historicidad aborigen en la medida en 
que puedan desarrollarse herramientas conceptuales y métodos de análisis apropiados para la evidencia plástica arqueológica.

Quirino Olivera Núñez (Museu Sipan)

ARQUEOLOGIA EN LA ALTA AMAZONIA DE PERÚ

El tema presenta el avance de las investigaciones arqueológicas, en el Nor Oriente de Perú, que está permitiendo descubrir los 
inicios de la civilización en esta parte de la Amazonía peruana, especialmente en los sitios de San Isidro y Montegrande, Jaén - 
Cajamarca, así como las investigaciones de Casual y Las Juntas en Bagúa - Amazonas.
El extraordinario escenario geográfico que comprende el Nor Oriente de Perú, está sustentado por un singular patrimonio 
natural y cultural en el cual se aprecia un conjunto de expresiones de arte rupestre y evidencias de antiguas culturas que 
alcanzaron altos niveles de desarrollo tecnológico, edificando templos y recintos ceremoniales de carácter público religioso que 
refleja el aparato ritual de una sociedad muy bien organizada, cuyas creencias y cosmovisión fueron los elementos principales 
que coadyuvaron al diseño de La creación arquitectónica que obedece a reglas y patrones artísticos - culturales de la época, 
aparentemente recurrentes en este espacio geográfico.
Las investigaciones arqueológicas, están vinculadas al Plan Binacional Perú - Ecuador y cuentan con el apoyo financiero de 
La Asociación los Andes de Cajamarca, el Gobierno Regional de Cajamarca y el Gobierno Regional de Amazonas. El objetivo 
principal del proyecto es fomentar el turismo como alternativa de desarrollo social para las poblaciones locales que actualmente 
habitan en torno a los sitios arqueológicos y presentan altos niveles de pobreza.

Palestrante:

Palestrante:

Palestrante:

Mesas Redondas
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A interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade na Arqueologia não são questionáveis. De certo modo, estes termos são 
parte da essência de uma ciência que pretende compreender o comportamento humano e seus diversos aspectos através dos 
vestígios materiais partindo de múltiplas abordagens. 
A Arqueologia percorre diversas áreas do conhecimento científico, mais especificamente as geociências, as biociências, e as 
ciências humanas/sociais. Cada uma destas ciências traz abordagens, métodos, técnicas e teorias que foram e são fundamentais 
para a pesquisa arqueológica. As ciências da terra contribuem com a arqueologia, dentre várias abordagens, através da 
estratigrafia, da geologia, da pedologia, da geofísica e da paleontologia. Esta última em grande diálogo com as biociências, 
que por sua vez contribui com a arqueologia através da botânica, da genética, da ecologia, da zoologia, da patologia, e da 
paleoantropologia. A última em grande diálogo com a antropologia, que juntamente com outras ciências humanas - das quais 
a história, geografia, a linguística, e até a psicologia – estão em diálogo constante com a arqueologia. Desta forma, esta mesa 
temática pretende demonstrar como a arqueologia está sendo vista sob a ótica dos pesquisadores destas áreas da ciência.

A TERRA, A VIDA E A HUMANIDADE: O DIÁLOGO INTER E 
MULTIDISCIPLINAR DA ARQUEOLOGIA

Astolfo Araújo (MAE/USP)

Paulo César Fonseca Giannini (IGC/USP)

Rui Murrieta (IB/USP)

Patrick Le Roux (Université de Paris XIII)

25 de abril, das 14h às 17h30

Debatedor:

Palestrantes:

Horário:

Mesas Redondas
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Paulo César Fonseca Giannini (IG/USP)

DISTRIBUIÇÃO TEMPO-ESPACIAL E ESTRATIGRAFIA DE SAMBAQUIS NA COSTA 
CENTRO-SUL DE SANTA CATARINA: A INFLUÊNCIA DO FATOR GEOLÓGICO

A distribuição, no tempo e no espaço, dos diferentes tipos estratigráficos de sambaquis da área entre Tubarão, Jaguaruna e 
Laguna (SC) reflete a evolução sedimentar regional. Até 5500 anos AP, época do máximo nível relativo do mar (NRM), os sítios são 
dominantemente conchíferos e concentram-se em costões e morros-testemunhos do embasamento cristalino pré-cenozóico. 
Daí até 4000 AP, aumenta a representatividade de sambaquis de núcleo arenoso, construídos sobre a barreira costeira recém-
formada. De 4000 a 1700 AP, os sambaquis conchíferos voltam a dominar, sobretudo no delta do Tubarão. Nos últimos 1700 
anos, os depósitos conchíferos e de núcleo arenoso substituem-se pelos ictiológicos, situados em pontões lagunares e de mar 
aberto. 
Na escala intra-sítio, a estratigrafia de sambaquis de ocupação duradoura, aqui exemplificados pelo Jaboticabeira II  (3220 a 
1580 AP), influencia-se pela disponibilidade de material construtivo e demonstra o mesmo declínio no uso de conchas visto na 
escala inter-sítios. Reconhecem-se três associações de fácies, da base para o topo: cascalho-lamosa, cascalho-arenosa e luto-
arenosa preta, orgânica. Esta sucessão é correlata à formada, no mesmo intervalo de tempo, na paleolaguna adjacente. Assim, 
por volta de 3000 anos cal AP, a proximidade da laguna em relação ao sambaqui favoreceu o empréstimo de lama com conchas 
inteiras de fundo lagunar inframarés, abaixo do nível de base de ação de ondas, o que se reflete na associação cascalho-lamosa; 
em seguida, com o distanciamento progressivo do fundo inframarés lamoso da laguna, teria-se o desaparecimento gradual 
de arqueofácies com lama e o aumento progressivo da participação de fácies arenosas de margem intermarés; num terceiro e 
último momento, por volta de 1700 anos AP, a camada luto-arenosa preta de capeamento do sambaqui forma-se em paralelo 
com a instalação de brejos de intermarés superior, cuja sedimentação é igualmente de natureza lamosa e orgânica. A diminuição 
ascendente na concentração de conchas inteiras no sítio pode ser relacionada à redução ou afastamento progressivo dos 
bancos de moluscos, durante a regressão lagunar. 
Conclui-se que o sistema de assentamento sambaquieiro, definido com base em escolhas e ações, considerou a dinâmica dos 
cenários deposicionais.

Rui Sergio Sereni Murrieta (IB/USP)

DAS INTERFACES ENTRE ARQUEOLOGIA, CIÊNCIAS NATURAIS E ANTROPOLOGIA

“Interdisciplinaridade” tornou-se uma palavra de ordem na maioria das instituições acadêmicas brasileiras. Entretanto, o 
entusiasmo nem sempre tem sido acompanhado pelo savoir-faire. No âmbito das trocas entre as disciplinas de arqueologia, 
antropologia e ciências naturais, o potencial é ilimitado: bioantropologia esqueletal, arqueobotanica, arqueozoologia, ecologia 
histórica, arqueologia da paisagem e assim por diante. No Brasil, infelizmente, deparamo-nos com vários problemas para a 
implantação definitiva deste diálogo na academia. Pra começar, a pouca compreensão por parte de arqueólogos, antropólogos 
e biólogos do que seria um trabalho interdisciplinar. Na melhor das hipóteses, pode-se observar esforços multidisciplinares 
ou pluridisciplinares, isto é a coleta de informações sem uma pergunta-problema que favoreça uma análise bem articulada 
e teoricamente densa. Uma pesquisa interdisciplinar requer uma pergunta axial de sólida base teórica que oriente as 
contribuições de todas as disciplinas envolvidas no trabalho. Em segundo lugar, o aprendizado e a qualificação dos profissionais 
para o exercício interdisciplinar precisa ser direcionados e bem planejados, evitando o que eu chamaria da “síndrome do 
experimentalismo espontâneo”; isto é, uma “pesquisa” mais motivada pela prática de suas técnicas do que pela sua capacidade 
de responder a questões teórico-metodológicas relevantes. A arqueologia encontra-se numa posição privilegiada no que se 
refere ao fortalecimento e estabelecimento de uma prática acadêmica verdadeiramente interdisciplinar. A concretização deste 
potencial, porém, só se dará de forma satisfatória quando seus praticantes atentarem-se à necessidade premente de formação 
de um repertório interdisciplinar bem como de um exercício analítico condizente com o último. Se tal acontecer, a arqueologia 
potencialmente produzirá as perguntas mais interessantes sobre processos e padrões de ocupação humana no continente sul-
americano.

Palestrante:

Palestrante:

Mesas Redondas
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Patrick Le Roux (Université de Paris XIII)Palestrante:

Malgré les apparences, les relations entre l’épigraphie et l’archéologie n’ont jamais été simples ni évidentes. Suivant la tradition 
de l’érudition du XIXe siècle, les inscriptions étaient surtout censées éclairer les grands textes et confirmer leur véracité. 
Dans le même esprit, certaines catégories d’inscriptions ont été sollicitées pour mieux asseoir la chronologie impériale et les 
événements importants des règnes qu’elles permettaient de découvrir ou de mieux comprendre au fur et à mesure d’une 
histoire surtout événementielle des dynasties successives confrontées aux diverses crises que traversa l’empire. Dans tous les 
cas, l’épigraphie était une discipline auxiliaire au service de la grande histoire seule importante. L’intérêt pour l’épigraphie plus 
modeste, municipale, funéraire ou votive n’a émergé que lentement à l’aune des développements des histoires provinciales 
fondées sur les inscriptions et les sites fouillés ou repérés lors de prospections.
Ni l’épigraphie, ni l’archéologie, ni l’histoire ne sont des sciences au sens des sciences dites exactes capables d’ériger en axiomes 
ou en lois des observations dûment décrites et analysées. Décrire n’est pas définir et analyser n’est pas interpréter. L’épigraphie 
est un instrument pour accéder à l’histoire et pour poser des questions originales aux sociétés du passé.

APPORTS ET LIMITES DE L’ÉPIGRAPHIE
Mesas Redondas
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ARQUEOLOGIA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: 
INTRODUÇÃO AO RELACIONAMENTO COM A MÍDIA

Workshop

Jornalista (PUC – Campinas), especialista em Divulgação Científica (USP), mestre em Divulgação Científica e Cultural (LABJOR/
UNICAMP), colaboradora do Laboratório de Arqueologia Pública (LAP/UNICAMP). É sócia colaboradora da Sociedade de 
Arqueologia Brasileira - SAB. Tem experiência na área de Comunicação, Jornalismo, com ênfase em Divulgação Científica, 
sobretudo na área de Arqueologia.

Jornalista (PUC – Campinas), especialista em Jornalismo Científico (LABJOR/UNICAMP) e mestranda em Divulgação Científica e 
Cultural (LABJOR/UNICAMP). Tem experiência na área de Comunicação, Jornalismo, com ênfase em Divulgação Científica.

Objetivo: proporcionar uma visão geral do tema Arqueologia na Imprensa, fornecendo também informações básicas para 
melhorar a relação entre arqueólogos/imprensa. Serão mostradas as diferenças e como funcionam os meios de comunicação 
- rádio, televisão, internet e jornais - fazendo com que os próprios arqueólogos entendam que podem se beneficiar do espaço 
concedido para divulgar seu nome, seu trabalho e suas ideias, desde que entenda as diferenças entre os meios de comunicação 
e suas necessidades. 
Justificativa: A Arqueologia retratada na imprensa ainda é aquela que “detém a chave para o mistério insolúvel, para a verdade 
escondida por trás das mais antigas, majestosas e esplêndidas maravilhas do passado.” (CLACK & BRITTAIN, 2007, p.15). Um dos 
caminhos para que essa realidade mude é a divulgação científica para a imprensa. Essa divulgação pode partir dos arqueólogos 
para a imprensa e, assim, para o público. Essas iniciativas podem ser eficazes se os arqueólogos aprofundarem também seus 
conhecimentos sobre comunicação e divulgação científica, para que possam pensar e selecionar as melhores estratégias para 
se veicular a Arqueologia.

Glória Tega (UNICAMP) 

Camila Delmondes (UNICAMP) 

Horário: 23 de abril, das 18h às 20h

Local: Auditório da História
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Comunicações
Sessão de Comunicação 1
Local: Auditório da História

Data e Horário: Terça-feira, 14h-17h30min
Coordenador: Profa. Dra. Marisa Coutinho Afonso

SÍTIO PORTO DE SANTARÉM E A OCUPAÇÃO HUMANA DA FOZ DO RIO TAPAJÓS (3260-960AP)

Autor: Daiana Travassos Alves (UFPA) - CAPES

Na arqueologia amazônica, o Período Formativo (4.000-2.000 AP) é definido pela existência de assentamentos sedentários de povos cuja 
subsistência baseava-se na agricultura, complementada pela caça, pesca e coleta. Esse período é importante, entre outras razões, porque 
precede o desenvolvimento de sociedades regionais a partir do início da era cristã. Entretanto, é pouco conhecido, seja pela pouca quantidade 
de sítios identificados, seja pela falta de pesquisas. Esta dissertação apresenta os resultados da investigação de contextos formativos no sítio 
porto de Santarém, no baixo Amazonas, uma região onde a longa sequência de ocupação se inicia no período paleoíndio. A investigação visou 
observar essa ocupação no sítio Porto e questionando seu papel na dinâmica de ocupação regional de longo termo. As escavações revelaram 
evidências de ocupação humana no período Pré-histórico Tardio (cal. ad 1020 a 1160) conhecido como fase Santarém da tradição Inciso-
Ponteada, possibilitaram o estudo de uma ocupação anterior, localizada na base da camada cultural, que corresponderia cronologicamente 
ao Período Formativo (cal. 3160 a 3090 AP).

ARQUEOLOGIA NO BAIXO RIO SOLIMÕES: UM PANORAMA GERAL

Autor: Eduardo Kazuo Tamanaha (MAE/USP) - FAPESP
Coautores: Marjorie do Nascimento Lima; Eduardo Neves

Esse trabalho tem por objetivo apresentar os dados obtidos durante os anos de 2007-2008, no âmbito de um projeto de levantamento e 
monitoramento de sítios arqueológicos no trecho entre os municípios de Coari e Iranduba, no estado do Amazonas, região do baixo rio 
Solimões. Ao todo foram identificados 83 sítios arqueológicos que permitiram esboçar um panorama geral sobre a variabilidade da formação 
e alteração do registro arqueológico, as ocupações ceramistas na calha principal e afluentes, além de aumentar a base de informações 
existentes para o contexto arqueológico da bacia do rio Solimões.

CONECTIVIDADE E FORMAÇÃO DE REDES DE CIDADES PORTUÁRIAS NA SICÍLIA

Autor: Maria Cristina Cavallari Abramo (MAE/USP) - CAPES

O objetivo dessa comunicação é ilustrar o fenômeno da conectividade e da formação de redes tendo como base algumas cidades portuárias 
coloniais gregas nos períodos arcaico e clássico. Mostrar-se-á como o porto é capaz de estimular e acelerar tanto as relações entre diferentes 
cidades quanto facilitar a comunicação entre litoral e interior.

O FORMATIVO E OS MODOS DE PRODUÇÃO NO SUDOESTE AMAZÔNICO

Autor: Guilherme Z. Mongeló (MAE/USP) - CAPES

Tradicionalmente, entende-se por formativo o período em que se começou a gerir o potencial agrícola das sociedades pré-coloniais, de 
acordo com uma perspectiva funcional-evolucionista, em substituição à antiga denominação de neolítico, e que tem no aparecimento da 
cerâmica o maior indicador de transformação tecnológica. 

No caso amazônico, a dicotomia entre grupos forrageiros e agricultores sempre permeou as discussões acerca da antropização do meio 
ambiente, embora os grandes hiatos cronológicos existentes em diversos contextos das terras baixas dificultem a análise destes processos 
de mudança econômica. O sudoeste amazônico, especificamente o estado de Rondônia apresenta um quadro arqueológico bastante 
complexo e inexplorado acerca destes processos de transformação, com datações que remontam a 8000 A.P., ao qual se espera produzir novos 
conhecimentos acerca destes processos de mudanças sócio-econômicas relacionadas ao período formativo.

PASTOREIO, CULTURA MATERIAL E TERRITORIALIDADE NO VALE DE SANTA MARÍA (NOROESTE 
ARGENTINO)

Autor: Milena Acha (MAE/USP) - CAPES

A grande diversidade de vestígios materiais, fruto das sucessivas ocupações nos Andes centrais, tem deixado um rico contexto para as 
populações atuais. É sobre este palimpsesto de ocupações que na atualidade alguns grupos continuam construindo sua noção de território 
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e de identidade. 

Especificamente, os grupos pastores da porção andina do Noroeste Argentino têm uma percepção sobre estes vestígios arqueológicos 
relacionada com o espaço e a mobilidade que lhes é característica. É a partir desta mobilidade que os pastores definem seu território e sua 
identidade. Desta forma, a cultura material passa a ter um valor ativo nas vidas destes grupos como algo constantemente agenciado, mas 
também como agenciadora destas práticas e do imaginário das pessoas do lugar. 

Assim, tomando a cultura material como ponto de partida para as discussões que se estabelecem entre a memória e as identidades étnicas, 
neste trabalho se buscará elucidar sobre as práticas cotidianas, ligadas à atividade do pastoreio, e a relação entre a cultura material e a 
conformação do território nesta área específica dos Andes centrais.

CENTROS CERIMONIAIS E SISTEMAS DE ASSENTAMENTO JÊ DO SUL

Autor: Jonas Gregorio de Souza (MAE/USP) - CAPES

Neste trabalho são exploradas as relações espaciais entre os sítios cerimoniais (aterros anelares e montículos) e os sítios domésticos (casas 
subterrâneas) Jê do sul. Propõe-se que os sítios funerários (montículos cercados por pequenos aterros anelares) se encontram nas proximidades 
imediatas de sítios de habitação, ao passo que os centros cerimoniais regionais (aterros anelares com mais de 50 m de diâmetro, com evidências 
de grande esforço construtivo, e não necessariamente contendo montículos) se localizam nas fronteiras de unidades territoriais mais amplas, 
possivelmente tendo servido à congregação de unidades sociais e políticas distintas para a performance de rituais. Sugere-se ainda que esses 
territórios estariam organizados a partir de um padrão hierárquico, tendo como epicentros sítios densos regularmente espaçados e cercados 
por sítios “satélite” com pequeno número de estruturas habitacionais.

ARQUEOLOGIA NO NORTE DE SÃO PAULO: A OCUPAÇÃO JÊ NO SERTÃO PAULISTA

Autor: Renan Pezzi Rasteiro (MAE/USP) - CNPq

O presente trabalho tem como principal foco a reflexão sobre os grupos indígenas Jê que habitaram a região norte do estado de São Paulo, 
que nos relatos históricos ficaram conhecidos como Cayapó meridionais, e que arqueologicamente podem estar associados à conhecida 
tradição Aratu-Sapucaí e aos sítios arqueológicos com grande variabilidade cerâmica. Tendo em vista o grande número de relatos deixados 
por cronistas, naturalistas, exploradores e religiosos que estiveram na região entre os séculos XVIII e XX, nota-se claramente que a ocupação 
indígena na área ocorreu de forma intensa. A partir do ponto de vista da antropologia e da etnologia, a releitura dos dados arqueológicos e 
históricos permitirá uma projeção etnográfica desses grupos Jê que estiveram na região antes e depois das formações dos primeiros núcleos 
urbanos. Com o levantamento e a sistematização de dados a respeito dos sítios arqueológicos já identificados na região, a pesquisa poderá 
definir algumas hipóteses acerca das características dessas populações e as estratégias que esses indígenas utilizaram para sobreviverem na 
área em questão. Com isso o projeto irá fornecer dados que possibilitem a inserção do indígena dentro do discurso de formação da história 
da região, além de colaborar com o preenchimento de uma lacuna de informação que existe na arqueologia do norte do estado de São Paulo.

PROBLEMAS E QUESTÕES DA ARQUEOLOGIA DO BAIXO RIO NEGRO

Autor: Márjorie do Nascimento Lima (MAE/USP) - FAPESP

O rio Negro figura entre as principais questões que envolvem a arqueologia da região amazônica (e.g.: as pesquisas de Lathrap e colaboradores 
a partir da década de 70 o indicavam como rota de dispersão de falantes Arawak, cujo correlato arqueológico seriam cerâmicas do complexo 
barrancóide/borda incisa). No entanto, ao contrário da profundidade de dados antropológicos, os estudos arqueológicos ainda são 
pouquíssimos nessa região. Este trabalho fará uma breve revisão dos principais problemas e hipóteses levantadas pelas pesquisas anteriores 
na região e, a partir disso, propõe discutir eixos de pesquisa. Para isso partirei da experiência na região através do Projeto Amazônia Central e 
do Projeto Arqueológico Rio Negro.

A PROPORÇÃO “MELIANA” E A RAZÃO DE OURO

Autor: Anisio Candido Pereira Filho (MAE/USP)

A cerâmica grega “meliana” é um suporte para imagens que pertencem ao universo orientalizante do século VII A.C. nas Cíclades (Delos, 
Despotiko e Paros), na Trácia (Rasos) e, também, na costa da Turquia, na antiga Jônia. Além da região delimitada por esta pesquisa, também 
encontramos o tipo “meliano” em sítios na Cirenaica (Tocra). 

Serão apresentadas algumas imagens, principalmente de vasos jônicos e cicládicos, buscando-se demonstrar possíveis contatos entre a 
Grécia orientalizante e a Mesopotâmia (principalmente a Assíria).  

A análise iconográfica terá como principal objetivo o estudo da proporção dos desenhos pintados sobre a cerâmica orientalizante buscando 
alguns “elementos” matemáticos. Uma questão será discutida nesta apresentação: a possibilidade de encontrarmos ou não a razão de ouro, 
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ou proporção áurea, nestes artefatos analisados. 

Outro ponto importante, tratado apenas de forma introdutória nesta apresentação, será a música grega e suas relações com a matemática.

Esta apresentação tem suas bases em minha tese de mestrado (MAE-USP) e aponta para os novos caminhos no desenvolvimento da pesquisa 
sobre cerâmica “orientalizante”.

O MÚSICO NA ICONOGRAFIA DA CERÂMICA RITUAL MOCHICA DO PERÍODO MÉDIO: UMA RELAÇÃO 
ENTRE INSTRUMENTOS SONOROS E PAPÉIS SOCIAIS.

Autor: Daniela La Chioma Silvestre Villalva (MAE/USP) - CAPES

Pretende-se, nesta comunicação, discutir como atributos e características dos personagens que tocam instrumentos musicais na iconografia 
da cerâmica ritual Mochica podem ser correlacionados a dados obtidos em contextos funerários de figuras que concentraram poder político-
religioso.  Escavados nas últimas três décadas, esses contextos se inserem cronologicamente no período conhecido como Mochica Médio, 
marcado pela ascensão das elites dos vales Mochicas do sul. O período caracteriza-se pela produção de um tipo de cerâmica ritual cuja 
iconografia enfatiza a presença de músicos portando atributos de indivíduos de elevado status social, como o guerreiro coruja, o senhor 
noturno e o tomador de coca, entre outros. Nossa pesquisa pretende identificar se houve uma relativa mudança nas funções sociais atribuídas 
aos músicos Mochica, específica daquele período, bem como se podemos ou não identificar, a partir do registro arqueológico, uma relação 
hierárquica entre grupos de músicos e seus respectivos instrumentos (tocadores de antaras, quenas, tambores, chocalhos, etc.) que reflita o 
status político religioso de suas especializações.

XAMANISMO E COSMOVISÃO ANDINA: UM ESTUDO ICONOGRÁFICO SOBRE AS PRÁTICAS XAMÂNICAS 
NA COSMOVISÃO ANDINA A PARTIR DA CERÂMICA RITUAL MOCHICA

Autor: Débora Leonel Soares (MAE/USP) - CNPq

Este trabalho propõe um estudo sobre a sociedade mochica, que ocupou a costa norte peruana entre os séculos I e VIII d.C., a partir da 
análise da iconografia de sua cerâmica ritual, com foco em determinados personagens que aparecem protagonizando diversas cenas rituais, 
classificados enquanto oficiantes. Estes personagens são muitas vezes entendidos como xamãs, ou sacerdotes, sem que exista um consenso 
nas classificações atribuídas a eles. 

Buscamos assim, discutir estas classificações, e as funções relacionadas a estes diferentes tipos de oficiantes, abordando o tema do xamanismo 
à luz de teorias antropológicas atuais, pautadas em estudos com povos ameríndios; e como a cosmovisão andina pode ser pensada a partir do 
debate sobre o “multinaturalismo ameríndio”.  

Nesta comunicação apresentaremos estes oficiantes, bem como os contextos rituais aos quais estão relacionados, buscando debater os 
conceitos de transição, movimento e transformação, centrais às práticas xamânicas, enquanto estruturantes da organização sociocosmológica 
andina. 

RETRATOS DO VERBO ENCARNADO: A ARQUEOLOGIA DA IMAGEM DE CRISTO NA ANTIGUIDADE TARDIA

Autor: Alessandro Mortaio Gregori (MAE/USP) - CAPES

A partir do século IV a figura de Jesus se apresenta de forma marcante na arte cristã. Discutiremos aqui algumas hipóteses de sua ligação 
com a imagética dos imperadores tardo-antigos, bem como com de determinadas figuras do universo pagão greco-romano. Por meio 
dos pressupostos teóricos da arqueologia da imagem, esperamos aqui apontar alguns caminhos para compreender o cristo tardo-antigo 
mediterrânico, aproximando a grande discussão teológica dos séculos IV e V (a natureza do Cristo) de sua representação visual.

ICONOGRAFIA DO PODER: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS NOS PADRÕES ESTILÍSTICOS DE ARTEFATOS 
CERÂMICOS DA COSTA NORTE PERUANA NO HORIZONTE TARDIO.

Autor: Marcio L. Baúso de Figueiredo (MAE/USP) - CAPES

A expansão do domínio político incaico em direção ao Chinchaysuyu, durante o século XV, resultou em mudanças nos padrões estilísticos da 
cerâmica ritual produzida na costa norte peruana. O estudo dessas coleções sugere o declínio da simbologia religiosa associada à ancestralidade 
e ao poder político das elites locais, bem como a mudança nos atributos morfológicos e iconográficos do material arqueológico do chamado 
horizonte tardio, quando comparados à cerâmica anteriormente produzida na região, ao longo de aproximadamente dois mil anos. 

Após a expansão Chimu, percebe-se significativa redução nas representações de figuras e símbolos associados ao poder político/religioso 
regional. Com a ocupação inca, a produção cerâmica local passa a assumir formas e elementos iconográficos de simbologia associada à 
cosmovisão inca, cujo traço mais significativo é a ausência das antigas figuras de poder características da tradição regional de longa duração. 

Nossa pesquisa propõe relacionar a mudança nos padrões estilísticos da cerâmica ritual da costa norte peruana nos contextos políticos/
religiosos Chimu e Inca, discutindo a fluidez das fronteiras espaço-temporais definidas pelo horizonte tardio, em diálogo com o debate do 
desenvolvimento regional e a suposta influência huari no mesmo contexto.
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As estelas funerárias do Egito Romano, com a sua rica iconografia constituem uma documentação material única a respeito das crenças 
mortuárias neste período da história egípcia.  A combinação de elementos da tradição egípcia nativa com aqueles das culturas grega e 
romana, em um mesmo suporte, pode ser destacada como um dos exemplos desta complexa interação cultural. Através da comparação 
entre estelas funerárias distintas geograficamente e temporalmente, e da analise da combinação de seus elementos, este trabalho tenciona 
discutir tanto o diálogo entre as culturas grega, egípcia e romana, perpassando questões sobre identidade, etnia e hibridismo cultural quanto 
às práticas funerárias no Egito durante o período romano.

ATRIBUTOS E ELEMENTOS DE PARAMENTAÇÃO COMO INDICADORES ARQUEOLÓGICOS NAS 
REPRESENTAÇÕES DE DIVINDADES EM PILARES E COLUNAS DE JÚPITER NA GÁLIA-ROMANA

Autor: Tatiana Bina (MAE/USP ) - CAPES

Arqueólogos, que trabalham com conjuntos de vestígios iconográficos com evidencias contextuais limitadas, freqüentemente precisam 
trabalhar com atributos elementos de paramentação. Fazendo-se necessário ir além da análise do discurso narrativo para utilizar como 
evidências de datação, espacialidade e identificação. Contudo, a gama de possibilidades interpretativas pode ser ampliada para estatus, 
elementos culturais, entre outras. Pretendemos nessa exposição discutir as contribuições da bibliografia contemporânea para o estudo do 
tema, identificado constantemente com uma abordagem arqueológica histórico-cultural. Para tanto, utilizaremos como ponto de partida as 
representações de divindades em pilares e colunas de Júpiter na Gália-Romana, objeto de estudo do nosso doutorado.

ESPAÇOS FEMININOS NA MAGNA GRÉCIA

Autor: Sandra Ferreira dos Santos (UFRJ) - CNPq

Este estudo pretende realizar uma comparação entre vasos provenientes das colônias gregas do sul da Itália, que possuem iconografia 
relacionada ao universo feminino, e vasos áticos do século V a.c. e início do século IV a.c, de modo a perceber as especificidades da 
indústriaitaliota e a incorporação de motivos provenientes da Grécia. 

Originalmente, a produção de vasos feita pelos artistas gregos, traduz, em suas imagens, grande parte da concepção da época a respeito 
dos seus valores sociais e de suas inquietações. Nesse contexto, uma análise comparativa nos possibilita perceber possíveis similaridades e 
conflitos nas representações desse universo social e cultural da Grécia antiga e suas áreas de influência, bem como os lugares e papéis nos 
quais as mulheres se inscreviam.  

Acreditamos que os elementos de produção artística italiota, ao se distanciarem da influência grega direta, possam ter interagido com artistas 
da península itálica, introduzindo em suas obras, além das configurações do imaginário grego, incorporações de elementos dos artistas locais, 
induzindo ou reproduzindo outras formas de representações sociais, em relação ao universo feminino.   

TECNOLOGIA LÍTICA DAS OCUPAÇÕES DO HOLOCENO MÉDIO DO SÍTIO BRITO (SARUTAIÁ/SP)

Autor: Diego Teixeira Mendes (MAE/USP) - CAPES

O presente trabalho está relacionado às ocupações de grupos caçadores coletores do sítio brito, localizado na bacia do alto Paranapanema, no 
sul do estado de São Paulo. O sítio Brito foi escavado na década de 1980, sob coordenação de Águeda Vilhena-Vialou e Denis Vialou, a partir 
de uma abordagem paleoetnográfica de acordo com as pesquisas desenvolvidas pelo projeto Paranapanema. Foram identificados solos de 
ocupação com datações atingindo aproximadamente 8.000 anos AP relacionados a conjuntos líticos. 

Na região os sítios associados a grupos caçadores coletores possuem datações que atingem no máximo 6.000 anos AP e foram relacionados 
a sistemas de ocupação Umbu/Humaitá. Uma vez que o sítio Brito possui datações recuadas ao início do Holoceno Médio os seus conjuntos 
líticos se tornam uma importante fonte para o enriquecimento dos cenários de ocupação pré-histórica da região. 

O objetivo deste trabalho é interpretar a variabilidade artefatual do sítio Brito a partir de uma abordagem global dos conjuntos líticos, centrada 
no conceito de cadeia operatória. Propomos uma compreensão dos conjuntos em termos das estratégias relacionadas com a economia de 
matéria prima e de debitagem, bem como os esquemas de produção dos instrumentos.

A SUBCOLEÇÃO LAMING-EMPERAIRE DO LÍTICO XETÁ: CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA TECNOLÓGICO

Autor: Fabiana Terhaag Merencio (UFPR) - CAPES

Os Xetás ocupavam a região noroeste do estado do Paraná, em uma área tradicionalmente associada aos Guaranis, entre os rios do Veado, 
da Anta, Indovaí, Tiradentes e os córregos 215 e Maravilha, na margem esquerda do rio Ivaí, região conhecida como Serra dos Dourados. 
No total, foram coletadas 160 peças líticas pelos pesquisadores entre as expedições de 1956 e 1965, sendo possível dividir a coleção em 
duas subcoleções: Loureiro, coletas assistemáticas e sem registro, e laming-Emperaire, assistemática, mas com registro e catálogo. Os dados 
disponibilizados até o momento por Laming-Emperaire sobre lítico Xetá, não fornece uma caracterização adequada do material lítico frente 
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O CONCEITO DE TRADIÇÃO ARQUEOLÓGICA E SUA APLICAÇÃO NAS INDÚSTRIAS LÍTICAS BRASILEIRAS 
DO HOLOCENO INICIAL PARTINDO DAS ABORDAGENS COGNITIVA E TECNOLÓGICA

Autor: João Carlos Moreno de Sousa (MAE/USP) - CAPES

Na Arqueologia o conceito de cultura pode ser definido a partir de várias abordagens advindas da Antropologia. Aqui, se seguirá uma 
abordagem cognitivista para tratar cultura e, posteriormente, o conceito de tradição em arqueologia. Veremos como o conceito de cultura 
arqueológica ou tradição arqueológica vem sendo utilizado nos estudos dos grupos humanos que habitaram o Brasil no Holoceno inicial. Para 
tanto, faremos uma comparação básica de três indústrias líticas do período paleoíndio, para entender como podemos entender a existência 
de tradições em sítios arqueológicos. A primeira indústria, classificada como pertencente à Tradição Itaparica, é o sítio arqueológico Gruta 
das Araras, que está localizado no município de Serranópolis, no sudoeste do estado de Goiás, apresentando datações de até 9.765 ± 75 AP. 
A segunda indústria, classificada como pertencente à Tradição Umbu, é o sítio arqueológico Laranjito, que se encontra no extremo oeste do 
estado do Rio Grande do Sul, no município de Uruguaiana, na margem esquerda do rio Uruguai, o qual divide os atuais territórios de Brasil e 
Argentina. Este sítio apresenta importância no contexto arqueológico devido à sua antiguidade, com datações de até 10985 ± 100 AP, sendo 
este, até o momento, o sítio arqueológico de datação absoluta mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. E por fim, o sítio arqueológico 
Lapa do Santo, localizado no município de Matozinhos, estado de Minas Gerais, na região cárstica de Lagoa Santa. Trata-se de um abrigo em 
caverna e que apresenta datações de até 10.490 ± 50 AP.

A VARIAÇÃO TECNOMORFOLÓGICA DAS LÂMINAS DE MACHADO POLIDAS NO RIO GRANDE DO NORTE

Autor: Luiz Carlos Medeiros da Rocha (UFPI) - CAPES
Coautores: Abrahão Sanderson N. F da Silva

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a variação dos tipos de lâminas de machado polidas detectadas entre sete coleções 
arqueológicas no estado do Rio Grande do Norte. A maioria dos artefatos dessas coleções se constituíram a partir de doações, trocas e compras 
realizadas desde a década de 1950 formando hoje o acervo de museus, como também a partir de achados fortuitos por colecionadores 
particulares, o que acarretou a formação de acervos particulares. No geral, as lâminas que tem como técnica final na sua fabricação o 
polimento por toda a superfície do instrumento, apresentam-se em 18 variantes em suas morfologias. Além de superfícies polidas, algumas 
lâminas apresentam também outras marcas, como o picoteamento, sobretudo para dar a forma geral de cada artefato. Por último, levando-se 
em conta que a grande maioria das lâminas são desprovidas de dados sobre os contextos arqueológicos, se apresenta ainda o entendimento 
geral na reconstituição da cadeia operatória desses líticos polidos.

DESCONSTRUINDO O QUE NUNCA FOI CONSTRUÍDO: PONTAS ‘UMBU’ DO SUL E SUDESTE DO BRASIL

Autor: Mercedes Okumura (MAE/USP) - CNPq/FAPESP
Coautores: Astolfo Araujo

Pontas bifaciais têm sido comumente usadas como fósseis-guia da Tradição Umbu, considerada presente em algumas regiões do sudeste e 
em todo o sul do Brasil desde 10.000 anos AP. A grande amplitude temporal (desde 10.000 até 1.500 anos AP) associada ao vasto território 
abarcado por tal tradição e a ausência de estudos sistemáticos da morfologia das pontas a nível regional são os principais fatores que sugerem 
a existência de uma diversidade até então não reconhecida pelos arqueólogos. 
Esta comunicação tem por objetivo testar a hipótese de que há diferenças morfológicas importantes nas pontas bifaciais comumente 
associadas à Tradição Umbu no sudeste e sul brasileiros. Foram analisadas 654 pontas bifaciais oriundas de oito regiões brasileiras (SP, PR, 
SC e as regiões do RS: RS geral, litoral norte, Vale dos Sinos, do Caí e do Taquari). Análises estatísticas multivariadas (análise de funções 
discriminantes e análise de agrupamento) foram aplicadas a quatro medidas lineares (comprimento do corpo, comprimento do pedúnculo, 
largura do pescoço, espessura medida na metade do corpo). Os resultados mostram uma forte afinidade entre os grupos do Rio Grande do Sul 
(Vale do Sinos, do Caí e do Taquari), assim como a existência de diferenças importantes entre as pontas de São Paulo em relação aos grupos 
do sul do Brasil.  
Futuras análises explorarão questões regionais mais a fundo e também incluirão aspectos relacionados à cronologia desses grupos associados 
às pontas bifaciais do sudeste e sul do Brasil.

FERRAMENTAS E PINTURAS NOS ABRIGOS VERMELHOS: ESTUDO DE UMA INDÚSTRIA LÍTICA EM 
CONTEXTO 

Autor: Tatiane de Souza (MAE/USP) - CAPES
Coautores: Paulo de Blasis

É discutir a relação entre a ação praticada em um espaço abrigado e a expediência lítica o tema gerador desta comunicação. A proposta é 
investigar a cultura material, lidando diretamente com processos de confecção visíveis no registro arqueológico e como estes processos se 
conectariam ao seu contexto imediato de deposição. Embora os dados produzidos sobre a ocupação do interior destes abrigos rupestres 
frequentemente apontem para a constante e recorrente ocupação confirmada pelos vestígios arqueológicos e pelas datações das estruturas 

às tradições arqueológicas associadas a caçadores coletores, em especial a Humaitá, e a grupos ceramistas, como Guarani e Jê, definidas para 
a região sul, impossibilitando a compreensão da variabilidade das indústrias líticas para região noroeste do Paraná. Esta comunicação tem 
como objetivo apresentar os resultados preliminares obtidos com a análise do material coletado por Annette Laming-Emperaire durante a 
expedição realizada em 1960 no acampamento Xetá ocupado por duas famílias. A caracterização do sistema tecnológico apresentado resulta 
do emprego de abordagens quantificadoras de sequência reducional, em especial a proposta conductal.
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de combustão alocadas dentro do sítio, não se faz costumeiramente estudos dos vestígios arqueológicos líticos associados às demais 
dimensões do registro arqueológico.  

Neste sentido, é necessário esclarecer o papel da tecnologia lítica neste circuito de produção dentro de seu contexto imediato de deposição. 
É bem vista a proposta em que ela não é algo confinante, mas algo abrangente que negocia com várias redes de relações sociais. Sob este 
ponto de vista, a produção de ferramentas dentro de um abrigo rupestre pode apontar direções importantes sobre as práticas exercidas 
nestes espaços.

OS AMOLADORES-POLIDORES FIXOS DE CABEÇUDA II: UM ESTUDO PRELIMINAR

Autor: Marcela Nogueira de Andrade (Museu Nacional/UFRJ)
Coautores: Claudia Rodrigues-Carvalho

O Cabeçuda II é um sítio de amoladores-polidores fixos localizado no município de Laguna, litoral sul de Santa Catarina, próximo ao km 315 
da BR-101. Encontra-se entre as lagoas de Santo Antônio Dos Anjos e Imaruí adjacente ao sambaqui de Cabeçuda, georreferenciado pelas 
coordenadas UTM 22j 0712503/6852151 (Datum WGS86). 

Esse sítio teve apenas seu registro no IPHAN em 2012 durante a etapa de campo realizada no sambaqui de cabeçuda. Entretanto, seus 
amoladores-polidores já haviam sido relatados por castro faria na década de 1950 e em etapas anteriores de projetos realizados a partir do 
ano de 2010. Durante a etapa de campo, ocorrida no período de 23 de abril a 4 de maio de 2012, realizou-se algumas ações no cabeçuda ii 
como a limpeza de uma área em torno de 500 m² do afloramento rochoso que estava coberto por sedimento. O objetivo desse trabalho é 
apresentar os resultados parciais desta primeira intervenção. 

Para o registro dos sulcos foi feita uma malha de quadriculamento de 1x1m a fim de realizar a documentação e localização exata dos sulcos, 
identificando dados como a quadrícula, tipo, se está em conjunto, comprimento, largura, diâmetro, profundidade, se apresenta algum tipo 
de alteração, e observações pertinentes. 

Foram evidenciados e identificados aproximadamente 260 sulcos, com formas de bacias, canoas, canoas com frisos e frisos. Porém, parte 
do afloramento ainda permanece coberta e apresenta marcas de cortes e uso de explosivos, o que infere que o sítio pode ser ainda maior 
precisando de futuras intervenções.

A PRODUÇÃO DE CONTAS E ADORNOS LÍTICOS NO SUDESTE AMAZÔNICO: ETAPAS, ESCOLHAS E INTER-
RELAÇÕES NAS CADEIAS OPERATÓRIAS

Autor: Catarina Guzzo Falci (Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG)

O propósito do presente trabalho é analisar uma coleção de possíveis adornos corporais em material lítico, principalmente contas, provenientes 
do sítio arqueológico MMA-02, na Serra dos Carajás, Pará, Brasil. Assim como muitos outros sítios no interflúvio Tocantins-Xingu (Pereira et 
al, 2008), este foi associado à tradição tupiguarani, sendo que o material arqueológico era predominantemente lítico, chegando a mais de 
20,000 peças (Scientia, 2007). A produção de tais possíveis adornos foi feita em uma mesma matéria prima, a caulinita silicificada, e se deu 
no interior do sítio, o que é evidenciado pela presença não só de contas e pré-formas, mas de restos brutos de debitagem que puderam 
ser diretamente relacionados às diferentes etapas de sua confecção (Rodet, Duarte-Talim e Falci, 2013; Rodet e Duarte-Talim, 2011). Através 
da análise tecnológica (Inizan et al, 1995; Karlin, Bodu e Pelegrin, 1991) de uma amostra de 1565 peças, nosso objetivo foi perceber como 
as diferentes técnicas de trabalho das peças se sucederam e relacionaram dentro de uma cadeia operatória predominante no sítio: a de 
produção de contas discoides (Falci, 2012). Ademais, foi possível perceber como esta, na qual nota-se certa regularidade e complexidade, se 
articulava a outras cadeias operatórias, configurando um sistema técnico de produção de adornos corporais no sudeste da bacia amazônica.

APROVEITAMENTO DA VEGETAÇÃO NA LAPA GRANDE DE TAQUARAÇU (MG): RESULTADOS PRELIMINARES 
DO ESTUDO DE VESTÍGIOS BOTÂNICOS.

Autor: Rodrigo Angeles Flores (MAE/USP) - CNPq

A temporalidade do sítio Lapa Grande de Taquaraçu (MG), transitória do Pleistoceno ao Holoceno, assim como a sua localização nos limites do 
carste de Lagoa Santa fazem dele um ótimo estudo de caso para dar continuidade aos estudos paleoetnobotânicos feitos na região. No projeto 
de pesquisa que se esta desenvolvendo, pretende-se dar uma visão geral ao aproveitamento da vegetação por parte dos habitantes antigos 
deste sítio, junto com os diversos momentos de ocupação nele. Para este fim foram analisados os materiais provenientes das escavações feitas 
no local entre os anos 2005 e 2008, definindo-se a massa dos restos carbonizados de madeira e sementes , assim como, a presença de amidos 
e sangue nos artefatos líticos e nas amostras de solo. Este trabalho apresenta os resultados preliminares da pesquisa.

ANÁLISE DE MACROVESTÍGIOS VEGETAIS EM TRÊS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA AMAZÔNIA CENTRAL

Autor: Francini Medeiros da Silva (Museu Nacional/UFRJ)
Coautores: Myrtle Pearl Shock; Rita Scheel-Ybert

A pesquisa com macrovestígios vegetais nos sítios Osvt, Lago Grande e Açutuba, localizados na Amazônia Central, evidenciou a ocorrência 

Sessão de Comunicação 4
Local: Auditório da História
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Coordenador: Ma. Caroline Fernandes Caromano
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ANÁLISE MICROMORFOLÓGICA DE DEPÓSITOS ARQUEOSSEDIMENTARES DO SÍTIO CONJUNTO  VILAS, 
TEFÉ (AM)

Autor: Claudia Sá Rego Matos (Museu Nacional/UFRJ)
Coautores: Renato Rodriguez Cabral Ramos; Lucas Balsini Garcindo

O trabalho apresenta dados preliminares relativos à análise micromorfológica dos depósitos arqueossedimentares de duas unidades de 
escavação do sítio Conjunto Vilas, situado na foz do lago Tefé, Amazonas. O sítio arqueológico possui cerca de 1,5 km de comprimento, e 
foi dividido em quatro áreas: Vila I, Vila II, Vila III e Vila IV. Questões sobre processos de formação foram levantadas em campo a partir da 
caracterização textural e contextual dos depósitos. O recorte do trabalho corresponde a duas áreas com características distintas classificadas 
como um depósito de “terra preta antropogênica” e outro de “terra mulata”. A análise micromorfológica tem por fim a caracterização textural, 
composicional e contextual em perspectiva microscópica, visando discutir os processos envolvidos e propor interpretações. Em campo foram 
coletadas amostras de solo indeformadas com moldes de dimensões 6,5x9,5x5 cm ou 8,5x15x5 cm a partir da leitura vertical dos perfis 
evidenciados. Para a preparação das lâminas delgadas as amostras são secas e impregnadas com resina para o corte. A análise é feita em 
microscópio de luz polarizada adotando parâmetros da petrografia sedimentar e da micromorfologia de solos. As análises estão em execução, 
porém, apontam diferenciações dentro das unidades e entre elas, indicando processos de formação distintos entre regiões do sítio e no lócus 
das unidades. Outro fator é a influência de bioturbações e processos pedogenéticos nestes registros arqueossedimentares.

ARQUEOLOGIA NO VALE DO PARAÍBA PAULISTA: NOVOS INDÍCIOS DA OCUPAÇÃO INDÍGENA NA REGIÃO

Autor: Marcel Lopes (MAE/USP)

Pesquisas recentes realizadas na região do Vale do Paraíba paulista, leste do estado de São Paulo, têm revelado traços da diversidade de grupos 
indígenas que habitaram a região. Por entre os vales, do litoral ao sertão, os indígenas pertencentes tanto ao tronco linguístico Tupi-Guarani 
quanto ao Macro-Jê dividiram a paisagem valeparaibana por séculos, inclusive concomitantemente em alguns momentos. Este trabalho visa 
apresentar os indícios arqueológicos que evidenciam tal contexto, marcadamente heterogêneo e fluído, com o objetivo de caracterizar a 
dinâmica da organização e da ocupação indígena no Vale do Paraíba paulista.

O CONTATO ENTRE GREGOS E NÃO GREGOS NO MEDITERRÂNEO – SICÍLIA E NORTE

Autor: Juliana Figueira da Hora (MAE/USP)

Sessão de Comunicação 5
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O objetivo desta apresentação é problematizar a questão da complexidade das relações sociais entre gregos e populações não gregas em 
apoikias (século VII a.C.) da Sicília e norte do Egeu. Como reconhecer traços culturais de contato em seu caráter multifacetado, expressos 
nas manifestações cultuais, na arquitetura, na delimitação de fronteiras e nas configurações geográficas? Discutiremos duas regiões que 
possuem contextos diferenciados, mas que compactuam de um mesmo recorte histórico-temporal de fundações e expansão grega na região 
do Mediterrâneo, por volta do século VII a.C. os estudos arqueológicos permitem-nos visualizar os assentamentos, sob uma perspectiva mais 
ampla de interpretação. As fontes textuais mostram-se insuficientes e/ou confusas em relação às menções de populações não gregas. A 
materialidade expressa na paisagem permite-nos evidenciar um contexto dotado de contradições, de interação e de identidades sociais 
construídas, por meio das diferentes culturas em um mesmo espaço.

ARQUEOFAUNA COMO INDICADOR DE ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Autor: Anderson R. O. Tognoli (MAE/USP) ) - CAPES

Nesta comunicação pretende-se apresentar alguns dados referentes aos estudos realizados na arqueofauna dos sambaquis fluviais; Estreito, 
Tatupeva e Lajeado IV. A identificação e quantificação da fauna reflete a mútua interação entre; homem – animal – ambiente, que ao longo 
do tempo, criou certos espaços territoriais e construiu determinadas relações sociais. Tais informações são consideradas indicadores de 
estratégias de subsistência, e das relações econômicas desses grupos que ocuparam a região do Vale do Ribeira e de Itaoca. Entender o 
processo de formação do registro arqueológico nos permitirá identificar até que ponto este ambiente influenciou a dieta, e por outro lado, 
a influência sociocultural que contribuiu para impulsionar a busca por uma dieta em uma escala regional. Na luz desses dados será possível 
inferir as estratégias de aquisição de recursos, identificar o padrão da dieta, assim como, reconstruir o paleoambiente em que esses grupos 
viviam.

de diferentes tipos de estruturas botânicas compondo o conjunto dos carvões recuperados nos sítios. A análise privilegiou a separação 
dos carvões a partir da sua estrutura anatômica e morfológica, distinguindo-os entre carvões de madeira, parênquima, sementes/frutos e 
tubérculos. Os resultados apontam para a diversificação das atividades que originaram os remanescentes botânicos carbonizados nos sítios, 
bem como demonstrou a potencialidade desse tipo de estudo em regiões tropicais.



31

ARQUEOLOGIA DO TERRITÓRIO E DAS ESTRUTURAS DOMÉSTICAS EM UMA FRONTEIRA CULTURAL PRÉ-
HISTÓRICA NA AMAZÔNIA

Autor: Filippo Stampanoni Bassi (MAE/USP)

Nessa comunicação vamos destacar alguns aspectos da história da constituição de uma área de fronteira cultural localizada entre duas 
grandes tradições cerâmicas da Amazônia pré-colonial: a Tradição Polícroma e a Tradição Inciso-Ponteada. Para tanto, serão apresentados os 
dados de campo produzidos na região do baixo rio Urubu (estado de Amazonas)  no âmbito de um projeto de doutorado direto apresentado 
ao Programa de Pós-Graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. 

Através de uma abordagem que procura integrar dados a nível regional e local, serão discutidas perspectivas teóricas que problematizam os 
conceitos de cultura e identidade.

AS GRAVURAS RUPESTRES DA BACIA DO RIO URUBU (ESTADO DE AMAZONAS): O ESTILO CARETAS.

Autor: Marta Sara Cavallini (MAE/USP)

Essa apresentação visa destacar algumas questões pontuais emersas no âmbito de um projeto de mestrado em andamento, As Gravuras 
Rupestres da bacia do rio Urubu-Levantamento e análise gráfica do sítio Caretas – Itacoatiara (Estado do Amazonas), submetido ao Programa 
de Pós-Graduação do MAE/USP. Serão considerados os dados levantados durante as últimas etapas de campo, à luz das hipóteses sobre o 
contexto cultural e social pré-histórico que estão sendo recentemente propostas para a área do baixo rio Urubu.

O objetivo específico desse trabalho é avaliar, ao interno do fenômeno da confecção de registros rupestres, a eventual presença de elementos 
que possam remeter a uma fronteira cultural persistente. Portanto, pretende-se verificar a correspondência entre o modelo cultural delineado 
para tal área de hipotética fronteira e o perfil gráfico dos petróglifos, caracterizado por certa variabilidade formal, mas apresentando 
homogeneidade do ponto de vista dos temas e da relação com a paisagem local. 

PINTURAS GEOMÉTRICAS NO INTERIOR DE ALAGOAS: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE AS ANÁLISES 
DOS SÍTIOS RUPESTRES NO MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR, AL.

Autor: Carolina Guedes (MAE/USP) - FAPESP

No ano de 2008 a empresa Zanettini Arqueologia em interação com o IPHAN-AL iniciou um trabalho de identificação, registro e avaliação de 
sítios rupestres no sertão alagoano, objetivando a proposição de estratégias devotadas à fiscalização, conservação e uso público qualificado 
desses recursos culturais pelas populações da região.  

Dentre outras ações (inventários turísticos, criação de circuito experimental, ações educativas), o “Programa de mapeamento, cadastro e 
conservação dos sítios de arte rupestre do baixo São Francisco -  etapa 1”, conduziu ao cadastro de mais de duas dezenas sítios rupestres, 
abrangendo os municípios de Pão de Açúcar, Delmiro Gouveia, Olho d´Água do Casado e Piranhas.  

Sessão de Comunicação 6
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A partir da revisão dos modelos de ocupação da Amazônia pretérita e os paradigmas interpretativos da relação entre homem e meio ambiente, 
propomos uma abordagem ecológica baseada na teoria do não-equilíbrio dinâmico, em sua concepção de sistemas complexos  e na análise 
multivariada para uma melhor compreensão destes processos populacionais.

Para a arqueologia das Terras Baixas da América do Sul, os processos de mobilidade populacional estão, há mais de 100 anos, intimamente 
ligados ao debate entre arqueologia e identidade (desde Max Schmidt e Erland Nordenskiöld). Este debate reside especificamente 
à possibilidade ou não de correlação entre identidade linguística e registro arqueológico que, apesar do grande incremento que obteve 
nos últimos 30 anos (José Brochado, Michael Heckenberger, Alf Hornborg, Eduardo Neves, Francisco Noelli, entre outros), está longe de ser 
resolvido. Apoiando-se nestes mesmos autores, defendemos a possibilidade de estabelecer correlações positivas entre linguística e registro 
arqueológico, porém, esta não deve restringir-se a um ou dois elementos de análise, como o fizeram os histórico-culturalistas de princípios 
do século XX. Dessa forma, pretendemos articular as seguintes variáveis: registro arqueológico, Ecologia Histórica, relações de parentesco 
ameríndio e linguística histórica. Oferecendo, uma alternativa aos determinismos, ainda hoje, tão marcantes ainda na compreensão dos 
processos de mobilidade populacional na Amazônia pretérita.

TEORIA DO NÃO-EQUILÍBRIO DINÂMICO E ABORDAGEM MULTIVARIADA DOS PROCESSOS DE EXPANSÃO 
POPULACIONAL NO SUDOESTE AMAZÔNICO

Autor: Rodrigo Suñer (MAE/USP) - CAPES

COGNIÇÃO E CULTURA NO MUNDO MATERIAL: PROCESSOS COGNITIVOS E CONCEITOS ARQUEOLÓGICO

Autor: João Carlos Moreno de Sousa (MAE/USP) - CAPES

A teoria cognitiva, apesar de frequentemente citada e destacada, ainda vem sendo pouco explorada a fundo na arqueologia brasileira. Logo, 
destaca-se a importância de um trabalho que busque explorar a formação do conhecimento humano nas sociedades. É possível usufruir de 
vestígios materiais de diferentes sociedades pré-históricas para por essa teoria e alguns modelos em prática. Tudo isso sem deixar de lado a 
discussão sobre termos e conceitos que poderão cruzar o caminho da pesquisa arqueológica, como: cultura, cultura material, objeto, artefato, 
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ESTUDO ARQUEOMÉTRICO DO SITIO ARQUEOLÓGICO DE AGUA LIMPA, MUNICÍPIO DE MONTE ALTO/SP: 
UM OLHAR PEDOLÓGICO SOBRE O SOLO HERDADO.

Autor: Wagner Magalhães (MAE/USP) - CAPES
Coautores:  Leandro Vieira França ; Márcia Angelina Alves ; Myriam Elizabeth Velloso Callefo 

O presente trabalho apresenta o estudo arqueométrico realizado junto ao sitio arqueológico de Água Limpa, Monte Alto - SP. Objetivou-se 
um estudo sistemático para compreensão das condições que permitiram a preservação dos vestígios faunísticos associados a estruturas de 
combustão e de habito alimentar. As analises do estrato arqueológico apontam para teores elevados de Matéria Orgânica, pH, Cálcio (Ca), 
Potássio (K), Manganês (Mg) e Zinco (Zn) que associados a textura franco arenosa grosseira contribuíram para preservação dos vestígios 
faunísticos evidenciados. O município paulista de Monte Alto, localiza-se nas coordenadas 21º10’39”S e 48º33’00”O, elevado a exatos 735m 
em relação ao nível do mar, dista da capital, São Paulo, 380Km pelas rodovias SP-348, SP-310 e SP-326. Abrangendo uma área de 800 km2, o 
planalto de Monte Alto se constitui de rochas da formação Bauru, marcado por escarpas. É considerado o mais importante divisor de águas 
do Planalto Ocidental da região centro-norte do estado, separando a bacia de drenagem contribuinte da Bacia do Rio Tietê (rio dos Porcos) 
da bacia de drenagem contribuinte da Bacia do Rio Grande (rio Turvo). O sítio Água Limpa ocupa uma área aproximada de 12.000m2 e se 
caracteriza por um sítio a céu aberto, lito-cerâmico, locado a aproximadamente 600m de altitude em relação ao nível do mar, no vale da Serra 
do Jabuticabal em um interflúvio entre os córregos Água Limpa e Santa Luzia.

GEOGLIFOS, ZANJAS & EARTHWORKS: CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E LOCACIONAL COM O 
AUXÍLIO DE SIG & MÉTODOS ESTATÍSTICOS

Autor: Thiago B. Trindade (MAE/USP) - CAPES

Amplamente conhecidos como “geoglifos” pelos pesquisadores brasileiros, “zanjas circundantes” pelos pesquisadores bolivianos ou 
“earthworks” de forma mais genérica pelos demais pesquisadores estrangeiros, os sítios arqueológicos mencionados neste estudo tratam-se 
de locais onde são encontradas grandes estruturas de terra formadas pela retirada de sedimento e sua deposição em área imediatamente 
adjacente, formando valas e morrotes associados que chegam a 4m de profundidade por 15m de largura. Apresentando formas variadas entre 
círculos, quadrados e elipses (entre outras) isolados, acompanhados ou ainda sobrepostos e entrecortados por outras formas, que podem ter 
entre 50 e 300m de diâmetro, tais estruturas distribuem-se pelo norte da Bolívia, sul dos estados de Rondônia e Amazonas e leste do estado 
do Acre (Mann, 2008). Apesar de conhecidos desde muito pela sociedade acadêmica (Denevan, 1963), tais estruturas só recentemente têm 
despertado interesse entusiástico de pesquisadores bem como do público em geral. Apesar desse grande interesse, pouco se têm feito na 
intenção de entender suas principais características morfológicas e sua larga distribuição espacial. O trabalho ora apresentado tem como 
intuito discutir os avanços produzidos nestes quesitos com o auxílio de sistemas integrados geográficos (SIG) associados ao emprego de 
métodos estatísticos.

USO DE BANCO DE DADOS E SIG NA PESQUISA ARQUEOLÓGICA: INVESTIGANDO A CONSTRUÇÃO DA 
PAISAGEM POR MEIO DOS SANTUÁRIOS DO MUNDO GREGO

Autor: Regina Helena Rezende (MAE/USP) - FAPESP

Esta comunicação tem por objetivo apresentar de que maneira as ferramentas de banco de dados e SIG – sistemas de informação geográfica 
- foram usadas como mecanismos de sistematização e apresentação das informações coletadas em nossa pesquisa para realização da tese 
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Coordenador: Me. João Saldanha 

paisagem, e todos os processos cognitivos que permitem a existência das tradições de cada sociedade. Diversos entendimentos podem ser 
buscados pela arqueologia cognitiva: compreender e descrever o relacionamento do homem com o mundo material através de processos 
cognitivos; entender como e quais aspectos culturais o arqueólogo pode buscar compreender através da pesquisa científica baseado na teoria 
cognitiva e no modelo dos processos cognitivos, e da análise sistemática dos vestígios materiais encontrados em contexto arqueológico; 
compreender como ocorre a construção do conhecimento humano e como ele é materializado na forma de objetos e/ou artefatos; e buscar 
até que ponto o arqueólogo consegue resgatar desse conhecimento, diante a análise do registro arqueológico. O objetivo aqui é demonstrar 
como a arqueologia nos permite fazer uma comparação sobre como os processos cognitivos agem sobre diferentes sociedades.

ARTEFATOS TRANÇADOS DO SÍTIO GRUTA DO GENTIO - MG, ANÁLISE PRELIMINAR

Autor: Rodrigo Lessa Costa (UNIVASF)

O estudo de objetos trançados em fibras vegetais, também denominados cestarias, tem sido posto à margem da pesquisa arqueológica 
brasileira. Isso se deve a maior atenção dispensada a outras tecnologias pré-históricas, como a confecção de cerâmicas e sistemas de redução 
de artefatos líticos. Vestígios de objetos de cestaria são escassos em sítios arqueológicos brasileiros, sobretudo por conta das condições 
climáticas pouco propensas a sua preservação. Devido a uma camada calcinada preservou-se na gruta do gentio uma série de materiais 
orgânicos, fato pouco comum nos contextos arqueológicos brasileiros. dentre estes se destacaram pelo menos cinco fragmentos de cestarias 
que apresentem integridade suficiente para permitir uma análise tecnológica. os grupos indígenas apresentam uma intricada arte/tecnologia 
desenvolvida em fibras vegetais. assim como em outros elementos da cultura material cada grupo possui peculiaridades na iconografia, 
técnica e matéria-prima dos objetos trançados. O objetivo deste trabalho é entender como elementos técnicos e simbólicos que faziam parte 
da bagagem cultural dos grupos que ocuparam a gruta do gentio se manifestaram a partir dos vestígios de cestarias.
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Autor: Alex da Silva Martire (MAE/USP) - FAPESP

ATRAVÉS DA PAISAGEM MINERADORA ROMANA ANTIGA: O USO DA CIBERARQUEOLOGIA PARA A 
RECONSTRUÇÃO INTERATIVA TRIDIMENSIONAL

O uso de tecnologias interativas tem aumentado significativamente ao longo das últimas duas décadas, principalmente devido ao baixo custo 
e alto poder de processamento dos computadores pessoais. Isso permite aos arqueólogos trabalharem com muitas informações e dados 
visuais em ambientes de computação gráfica. Mais do que apenas ver reconstruções digitais, atualmente a ciberarqueologia fornece aos 
arqueólogos a capacidade de navegar e interagir com o ambiente construído. 

Este trabalho - que atualmente é desenvolvido e aprofundado na pesquisa de doutorado no laboratório de arqueologia romana provincial do 
mae/usp- faz uso da teoria e metodologia da ciberqueologia (principalmente as tecnologias tridimensionais existentes) para a reconstrução 
de uma paisagem de mineração romana hipotética baseada em duas regiões da Hispânia que agora pertencem ao território de Portugal: 
Trêsminas e Aljustrel. A partir do que foi observado em campo durante as escavações, reconstruiu-se um ambiente interativo de uma 
paisagem mineira com todos os seus elementos-chave, tais como o processamento mineral e fornos de refino, fórum, locais de entretenimento 
e administração local das minas. Para isso, foi feito uso dos softwares 3d unity, blender e autodesk maya para modelar os objetos e criar 
interatividade do usuário dentro do ambiente visual. 

Como resultado deste trabalho, temos uma paisagem tridimensional hipotética que permite ao usuário caminhar livremente pelo ambiente, 
aprendendo um pouco mais sobre o processo de mineração romana e permitindo aos arqueólogos testarem suas hipóteses em um ambiente 
virtual que pode ter todas as suas variáveis manipuladas.

UMA PROPOSTA PARA SUBSTITUIÇÃO DA ESTAÇÃO TOTAL NO MAPEAMENTO DE ESCAVAÇÃO 
ARQUEOLÓGICA

Autor: Andersen Liryo (Museu Nacional/UFRJ) - FAPERJ

Em toda escavação arqueológica o mapeamento do sítio é obrigatório. Quanto mais preciso for o levantamentos dos dados espaciais, melhor 
será o trabalho posterior de reconstrução e análise. Porém nem sempre é possível ter uma estação total no campo, e em substituição se faz o 
trabalho com velhos métodos de cordas, trenas e níveis de bolha. Neste trabalho, propõe-se o uso de aparelhos medidores de distância à laser 
como uma forma adequada para substituir as estações totais, na falta delas. Foi usada uma trena laser montada sobre um tripé com limbo, 
na configuração de estação livre para o mapeamento do sambaqui de Sernambetiba, no Rio de Janeiro, pelo projeto Sambaquis MGM. Os 
dados brutos obtidos com o aparelho foram plotados em planilhas com algoritmos especificamente escritos para recalcular e projetar todos 
os dados para o ponto zero, retornando os valores de x, y e z. O mapeamento com a trena mostrou erro na dimensão vertical menor que 1cm e 
na dimensão horizontal de 5cm. A geração de mapas com os dados recalculados mostraram distribuição compatível com o sítio. Apesar de se 
ter encontrado alguns problemas neste primeiro teste, como alguns pontos fora de posição, acredita-se que os resultados poderão melhorar 
ainda mais com equipamentos melhor adaptados. Os resultados foram animadores quanto à precisão dos dados e facilitação do trabalho 
topográfico, mostrando a total viabilidade do uso de trenas à laser em substituição às estações totais.

A TOPONÍMIA COMO INDICATIVA DOS LOCAIS DE CULTO PRÉ-CRISTÃO ESCANDINAVOS.

Autor: Munir Lutfe Ayoub (PUC/SP) - CAPES/CNPq

O presente estudo tem como objetivo a delimitação dos locais de culto da antiga religiosidade nórdica nos territórios escandinavos, para 
tanto adotamos como fonte os mais diversos nomes dados às regiões territoriais escandinavas, esses estudos pressupõe entre outras coisas a 
possibilidade de uma prospecção das atividades de cada local e da observação da distribuição dos cultos dos mais diversos deuses do período 
da antiga fé nórdica. As primeiras problemáticas provenientes dessas fontes provem do fato dessas não apresentarem uma narrativa histórica 

Esta comunicação tem por objetivo apresentar os instrumentos elaborados para a atualização do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 
do Iphan. Na busca de um Cadastro de sítios arqueológicos que seja utilizado de maneira eficiente para a organização do conhecimento 
produzido no âmbito dos projetos de pesquisa outorgados, a atualização do CNSA constituiu um refinamento dos seus mecanismos para que 
estes representem, fidedignamente, o patrimônio arqueológico envolvido nos projetos acompanhados pelo Instituto. O estabelecimento da 
estrutura do novo Cadastro também teve por objetivo a adequação instrumental à gestão informatizada de dados quantitativos e qualitativos 
dos sítios, de maneira a contemplar o correlacionamento dessas informações a partir de sua base de dados georreferenciados.

Os novos instrumentos do CNSA/Iphan buscam propiciar a sistematização das informações de forma adequada à gestão pública de bens 
arqueológicos, a partir da heurística própria dos cadastros de bens culturais. Somente assim, como instrumentos para a produção de 
conhecimento, essas ferramentas se justificam e, inclusive, compõem meios de mitigar ou compensar os danos intrínsecos à pesquisa e 
decorrentes da gestão do patrimônio arqueológico brasileiro. Como resultado, pretende-se disponibilizar um referencial confiável para 
subsidiar políticas adequadas ao tema, com eficiência responsiva às demandas em âmbito nacional, sejam elas sociais, econômicas, científicas, 
ou mesmo jurídicas.

CNSA/SICG: O NOVO CADASTRO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DO IPHAN

Autor: Francisco Antonio Pugliese Junior (CNA/Iphan)
Coautores: Pedro Coutinho Mendonça

de doutoramento, em que estudamos as estruturas usadas pelos gregos na antiguidade para o culto às divindades: os santuários. Nossa 
investigação se concentrou nos santuários estabelecidos nas pólis que ocuparam território da Sicília e sul da Itália, que chamamos de ocidente 
grego, entre os séculos VII e IV a.C., abrangendo os períodos arcaico e clássico da história dessa civilização. Buscamos colocar na pauta da 
discussão as dificuldades enfrentadas, bem como as vantagens e desvantagens da escolha dos métodos adotados para a investigação 
arqueológica no estudo de caso apresentado.
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ANÁLISE HIERÁRQUICA DE ATRIBUTOS: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA ANÁLISES CERÂMICAS

Autor: Jaqueline Belletti (MAE/USP) - CAPES

As análises cerâmicas na arqueologia brasileira foram durante longo período influenciadas pelas propostas de Meggers e Evans (1970) e seu 
manual de análise, que propunha a criação de tipos que comporiam fases, e uma análise comparativa dos mesmos através da seriação, tendo 
por base a observação de variação nos antiplásticos e decorações. Na arqueologia amazônica além dessa proposta encontramos também 
uma forte influência da análise modal proposta por Rouse e adaptada por Lathrap (1964,1970) que destacou o papel das morfologias para a 
compreensão do conjunto dos artefatos e das relações entre sítios. 

Hoje muitos trabalhos que propõem análises cerâmicas partem de uma análise individual de atributos – em geral observando aspectos 
relativos à manufatura, forma e decoração – que são processados quantitativamente e a partir destes resultados são estabelecidas relações 
entre os mesmos. Na arqueologia amazônica também são elaborados conjuntos morfológicos, cujos dados são cruzados com as informações 
quantitativas. 

Seguindo a proposta de Lathrap – de que as formas são elementos chave para compreensão das continuidades – e pensando as contribuições 
e críticas às propostas analíticas acima citadas, elaboramos um protocolo analítico que tem por base uma análise hierárquica dos atributos 
que nos permite inferir elementos sobre a cadeia operatória de produção dos artefatos. O objetivo é permitir uma análise qualitativa, onde o 
cruzamento dos dados se dá ao logo do processo analítico. 

EM BUSCA DA CERÂMICA DOS TUPARI, SUDOESTE DA AMAZÔNIA

Autor: Fernando Ozorio de Almeida (MAE/USP) - FAPESP

Os falantes de línguas Tupi são conhecidos em grande parte devido à grande extensão territorial ocupada pelos grupos Tupinambá e Guarani 
na América do Sul, até o início da colonização europeia. Arqueologicamente essa grande dispersão territorial é representada por indústrias 
cerâmicas bastante específicas, que fazem parte da Tradição Tupi-Guarani. Entretanto, a família Tupi-Guarani, a que pertencem os Tupinambá 
e Guarani, é apenas uma dentre dez famílias do tronco Tupi, sendo que pouco se sabe sobre a arqueologia das demais famílias. Em 1983, 
Eurico Miller buscou relacionar uma das outras famílias do tronco Tupi, a dos Tupari, à cerâmica da fase Corumbiara, localizada no médio 
Guaporé (RO). O presente estudo busca discutir essa relação Tupari-Corumbiara, à luz do acervo imagético produzindo pelo etnógrafo alemão 
Franz Caspar, durante sua estadia entre os Tupari, no final dos anos 1940.    

ARQUEOLOGIA DO NORTE DE SÃO PAULO: NOVAS REFLEXÕES SOBRE A DIVERSIDADE E A INTERAÇÃO 
DOS GRUPOS INDÍGENAS DA REGIÃO

Autor: Renan Pezzi Rasteiro (MAE/USP) - CNPq
Coautores: Marcel Lopes

Desde o início do século XX, as questões de interação e diversidade são discutidas na arqueologia pelo viés de perspectivas distintas. A 
porção norte do estado de São Paulo oferece um quadro fundamental para o desenvolvimento desses debates, uma vez que é caracterizada 
pela diversidade dos grupos indígenas que habitaram a região. Tanto as fontes primárias históricas como os recentes dados arqueológicos 
indicam que, pelas longínquas terras paulistas, as populações indígenas viveram em um intenso e complexo processo de interação cultural 
por meio de guerras, trocas e alianças. Diante desse contexto, este trabalho busca refletir através da cultura material – mais precisamente com 
enfoque nos artefatos cerâmicos –, os processos de interação referentes ao contato entre os diferentes grupos falantes do tronco linguístico 
Tupi-Guarani e Macro-Jê.

ARQUEOLOGIA GUARANI NA TERRA INDÍGENA LALIMA, MIRANDA/MS

Autor: Eduardo Bespalez (MAE/USP) - CAPES
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Em um primeiro momento, a Terra Indígena Lalima, localizada em Miranda/MS, no Pantanal, chamou a atenção da arqueologia devido ao 
achado de um sítio guarani. Com efeito, Lalima encontra-se em uma região que, nos séc. XVI e XVII era conhecida como Itatim, em alusão aos 
índios Guarani-Itatim que a ocupavam, e que foi conquistada pelos espanhóis no séc. XVI. Com a expansão portuguesa em direção ao oeste, 
no séc. XVII, os Guarani abandonaram o Itatim, o qual foi ocupado pelos índios Guaikurú e Guaná, cujos descendentes encontram-se até hoje 
em Lalima e nas outras terras indígenas na região, e pelos portugueses. Pesquisas arqueológicas realizadas em Lalima depois do achado 
do sítio Guarani resultaram na detecção de mais 23 sítios, formados pelos correlatos materiais da trajetória histórica da ocupação indígena 
descrita nas fontes. Em se tratando dos correlatos da ocupação guarani, os resultados obtidos foram os seguintes: detecção de mais 3 sítios, 

completa, as toponímias fornecem aos estudos apenas de conclusões pontuais, contudo com a possibilidade de tornar os nomes das regiões 
em uma massa material indicativa essas poderiam se tornassem recursos para compreensões sociais, culturais e históricas que não podem 
ser menosprezadas.

Essa nova forma de se fazer historia e de delimitar prospecções de determinados espaços não teria mais como ponto de partida os 
pronunciamentos e ações dos seres humanos, essa historia seria feita pelas nomenclaturas dadas a terra. Ao final essas toponímias auxiliam 
historiadores e arqueólogos a determinarem os locais de culto e as divindades cultuadas, possibilitando assim futuros estudos e prospecções 
para escavações dessas regiões escandinavas.
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A comunicação apresentará os resultados finais obtidos pela pesquisa arqueologia na região dos interflúvios Xingu-Tocantins: a ocupação 
tupi no Cateté, desenvolvida entre os anos de 2008 e 2012. A referida região possui um longo histórico de ocupação indígena registrado 
através dos sítios arqueológicos datados de 190 d.C com cerâmica associada às tradições borda incisa/barrancoide ? relacionadas à expansão 
dos povos aruak ?, e também através do estabelecimento de grupos Kaiapó, povos de língua jê, que ocupam a região desde o século XIX. No 
longo intervalo temporal que distancia essas sociedades, registram-se, nessa mesma região, ocupações tupi que datam de 280 d.C. até ao 
final do século XIX. Parte desse quadro é sustentado pelos resultados do estudo da variabilidade formal da cerâmica dos sítios arqueológicos 
Mutuca e Ourilândia 2 e pela revisão das fases arqueológicas regionais - fases itacaiunas e carapanã. 

CRONOLOGIA E VARIABILIDADE: ALGUMAS QUESTÕES PARA O ESTUDO DOS CERAMISTAS TUPIGUARANI 
DO SUDESTE BRASILEIRO

Autor: Leandro Elias Canaan Mageste (MAE/USP) - CNPq

O presente trabalho apresentará as reflexões iniciais de estudo que tem como objetivo a análise da ocupação do sudeste brasileiro por 
ceramistas tupiguarani. Nessa oportunidade, nos concentraremos em discutir questões envolvendo a variabilidade cerâmica por meio de 
uma perspectiva diacrônica, tendo em vista sua inserção nos diferentes contextos regionais. Para todos os efeitos, o intuito com a ação é, além 
de promover a atualização das sínteses já disponíveis, gerar as informações contextuais necessárias para a análise dos dados oriundos de dois 
recortes geográficos específicos, a zona da mata de Minas Gerais e Araruama, no litoral do Rio de Janeiro. Trata-se de áreas que apresentam 
uma cultura material bem congruente no tocante as pinturas e acabamentos plásticos de superfície. Frente a este cenário, partimos da 
hipótese que as semelhanças detectadas podem ser a expressão de continuidade histórica e processos de transmissão cultural. Desse 
modo, as conceituações de estilo e função pensadas por Dunnell (1978), perpassando por trabalhos de seriação, emergem como propostas 
investigativas pertinentes, ao oferecer elementos para que a variação seja entendida no tocante a sua distribuição no tempo e no espaço.

CERAMISTAS NO VALE DO PARANAPANEMA: QUEM ERAM?

Autor: Roberto Montenegro Perrotta (MAE/USP) - CNPq

O vale do Paranapanema  é tido como uma área de confluência de povos pré-históricos. Contudo, embora diversos trabalhos venham sendo 
desenvolvidos na região desde o final da década de 60 poucos se detiveram para a interação entre os grupos que ali se encontravam. Nossa 
pesquisa pretende contribuir para o conhecimento dessas interações na região do Vale do Paranapanema a partir da análise da dispersão 
e das características do material arqueológico coletados do sítio Bianco com ênfase na cerâmica, agregando ainda dados etno-históricos e 
linguísticos como fonte comparativa.  

O sítio Bianco localiza-se no alto Paranapanema no município de Itapeva. Pertencente à mesorregião de Itapetininga, a 350 m de um afluente 
do Alto rio Taquari Guaçu, que por sua vez é afluente do rio Paranapanema pertencente à bacia do rio Paraná. 

A importância do sítio Bianco reside principalmente em sua posição geográfica e nas discussões referentes à sua filiação às tradições 
tecnológicas arqueológicas existentes na região.  

Há registros de sítios ceramistas Tupiguarani e Itararé no vale do Paranapanema, contudo poucos estudos procuraram compreender se 
haveriam diferenças entre esses sítios Tupiguarani. Se no caso, poderia se tratar de sítios Guaranis possivelmente vindo do sul e/ou Tupis que 
teriam vindo do litoral. Nosso trabalho procura compreender essas diferenças à luz da análise do material cerâmico do sítio Bianco.

CAMINHOS DO NHEENGATU: YEPÉ NHEENGA, MBEÚ ITÁ, SIÍA TETAMA [UMA LÍNGUA, NARRATIVAS, 
MUITOS POVOS E TERRAS]

Autor: Juliana Flavia A .L. Campoi (FFLCH/USP) - CAPES

Esta comunicação pretenderá discorrer, a partir de reflexões circunscritas nos domínios da etnolinguística – bem como do resultado de etapas 
de campo na região de São Gabriel da Cachoeira (TI Alto Rio Negro – AM), sobre o papel, ou a função simbólica, que a língua geral, ou 
atualmente vivida sob o código do Nheengatu, aporta histórico-socialmente às etnias que hoje a ressignificam com motivação de afirmação 
de suas culturas e práticas. 

Sob tal ponto de vista, pretende-se refletir, com uma breve apresentação do processo histórico dessa língua, como nessa região plurilíngue tal 
objeto-agente passou de língua de colonização para língua de resistência e de autoafirmação no que diz respeito à memória de cada grupo, 
e por consequência, ao território correspondente. Assim como buscar-se-á uma análise linguístico-histórica de como registros escritos de 
tal língua e culturas vêm para permear não somente um ‘imaterial’ que compartilha características culturais particulares a cada comunidade 
de fala, como também a matéria-prima da compreensão desses processos socioculturais conjuntos e distintos que se concretizam por meio 
desde vestígios arqueológicos a narrativas-fontes (orais e as registradas em dados espaço-tempo). 

Por fim, o que se pretende é buscar um diálogo e contribuição da ação educacional de áreas interdisciplinares para efetivar práticas literárias, 
ou seja, de escrita e de memória, condizentes à realidade da educação escolar indígena em ação e discussão atualmente.

ARQUEOLOGIA NA REGIÃO DOS INTERFLÚVIOS XINGU-TOCANTINS: A OCUPAÇÃO TUPI NO CATETÉ

Autor: Lorena Garcia (MAE/USP) - Scientia Consultoria Científica

além daquele achado inicialmente; obtenção de amostras de materiais arqueológicos em 3 dos sítios registrados; análise de duas amostras 
de materiais cerâmicos; e datação radiocarbônica de uma amostra de carvão. Isto posto, esta comunicação tem o objetivo de focar os dados 
obtidos em Lalima na perspectiva da arqueologia guarani, tendo em vista problemas como a expansão dos Tupi, sistema de assentamento, 
tecnologia cerâmica, cronologia de ocupação e o cruzamento dos dados arqueológicos, históricos e etnográficos.



36

AS OCUPAÇÕES INDÍGENAS NO RIO MADEIRA, PORTO VELHO/RO: VARIABILIDADE CERÂMICA NOS 
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS ENTRE AS CACHOEIRAS DE SANTO ANTÔNIO E TEOTÔNIO

Autor: Silvana Zuse (MAE/USP) - CNPq

Este trabalho aborda o estudo das cerâmicas de alguns sítios arqueológicos identificados entre as Cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio, 
no rio Madeira, Rondônia, na área de abrangência da UHE Santo Antônio. Através da análise da variabilidade artefatual e dos contextos 
espaciais e temporais dos sítios, busca-se caracterizar as ocupações por grupos ceramistas, no período compreendido entre 2000 e 760 antes 
do presente. A cerâmica desta área foi anteriormente definida como pertencente à Subtradição Jatuarana da Tradição Polícroma da Amazônia, 
contudo, os dados obtidos neste trabalho apontam para uma diversidade cultural no passado ao longo do rio Madeira, corroborando com os 
dados arqueológicos, históricos e antropológicos disponíveis para esta região.

APONTAMENTOS SOBRE A OCORRÊNCIA DE ESTRUTURAS SUBTERRÂNEAS NO LITORAL DE SANTA 
CATARINA

Autor: Lucas Bond Reis (LEIA/UFSC) - CAPES

Sítios arqueológicos em estruturas subterrâneas são depressões no solo em forma de calota de esfera, construídos naturalmente ou 
artificialmente com feições e dimensões variadas, cujas ocupações estão sendo associadas a diferentes usos, entre eles: moradia, armazenagem 
de alimentos e armadilha para caça. No Brasil, a maior parte dos registros foi efetuada em terras altas, geralmente acima de 600m de altura, 
em topos ou encostas de morro, próximos a pequenos cursos d’água, em ambiente de vegetação de mata de araucária ou mata atlântica, 
sobretudo nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. No entanto, em solos catarinenses, conta-se também 
com registros em quatro municípios litorâneos – Florianópolis, Jaguaruna, Joinville e Palhoça. Nesta comunicação será apresentada uma 
síntese da pesquisa desenvolvida como trabalho de conclusão de curso de história na UFSC, cujo objetivo foi problematizar a ocorrência de 
estruturas subterrâneas em terras próximas à costa a partir de uma revisão bibliográfica na literatura etnohistórica e arqueológica, bem como 
de um levantamento de dados in loco. Ademais, a fim de discutir a ocupação dos sítios arqueológicos com tais feições, propõe-se um estudo 
para estes locais que tenha como enfoque compreender os processos de formação do registro arqueológico – conforme Schiffer (1972, 1988, 
1991). Esta proposta de estudo abrange parte dos objetivos do projeto que será desenvolvido enquanto mestrado em História na UFSC.

ESTUDO DOS PROCESSOS FORMATIVOS DO SAMBAQUI DA BAÍA - PI.

Autor: Pedro Gaspar (UFPI) - CAPES
Coautores: Flávio Calippo

Essa comunicação propõe trazer contribuições científicas e informações dos dados arqueológicos produzidos no estabelecimento de 
medidas de preservação e conservação do patrimônio arqueológico e no estudo dos processos formativos que se encontram preservados no 
Sambaqui da Baía, localizado no município de Cajueiro da Praia, no litoral do estado do Piauí.

 O contexto arqueológico confere uma gama de temas e estudos para construção do conhecimento acerca das ocupações humanas costeiras. 
Nessa região, os diversos campos de dunas ainda ativos que começaram a se formar em momentos anteriores à ocupação desse litoral, 
influenciaram e continuam modificando os processos de ocupação humana pré-colonial, histórico e atual.

Para o estudo dos processos de formação do registro arqueológico, serão abordadas perspectivas focadas nas Arqueologias marítimas e 
ambientais, onde o entendimento das relações desses povos com os diversos corpos d’água será de fundamental importância para podermos 
compará-los e diferenciá-los entre si na evolução do ambiente costeiro. O foco será desenvolvido a partir de uma compreensão sobre a 
diversidade de evidências arqueológicas presentes nos sítios, a respeito das práticas culturais e estratégias de adptabilidade humana na esfera 
espaço-tempo.

ARMAÇÃO DO SUL: CONTINUIDADES E DESCONTINUIDADESOS SÍTIOS CONCHÍFEROS DO LITORAL 
CENTRAL DE SANTA CATARINA NA LONGA DURAÇÃO

Autor: Gabriela Oppitz (MAE/USP) - CAPES

A partir da análise das razões isotópicas 87sr/86sr presentes no esmalte dentário dos indivíduos sepultados no sítio conchífero da Armação 
do Sul, associada a uma cronologia estratigraficamente referenciada com base na distribuição esqueletal e a análises de 15n/14n, pretende-se 
dimensionar – em termos eventuais, conjunturais e estruturais – os significados e implicações da descontinuidade que ocorre na estratigrafia 
do sítio e nas práticas mortuárias nele cristalizadas. Entendendo o sítio da Armação do Sul como elemento chave para a compreensão do 
processo de ocupação do litoral central catarinense, tentar-se-á “extrapolar” à realidade arqueológica regional os resultados obtidos, sob uma 
perspectiva de longa duração que insere o sítio da armação do sul no contexto maior dos sítios conchíferos do litoral central, contribuindo 
para uma melhor compreensão da forma como o panorama arqueológico do litoral central de Santa Catarina diferenciou-se sobremaneira das 
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A LEI 10.166/00 E A PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO SUBMERSO

Autor: Larissa Gazel (UNIFAP) - CAPES

O presente trabalho é resultado de dissertação de mestrado em direito ambiental e possui a finalidade analisar a impossibilidade jurídica 
de exploração comercial de bens arqueológicos submersos. Entender o patrimônio cultural submerso como fonte não renovável de 
conhecimento e dessa maneira garantir sua efetiva proteção é resultado da cooperação entre as ciências arqueológica e jurídica. A fim de 
demonstrar a importância da arqueologia no estado buscamos conhecer as pesquisas já realizadas no Amapá e desta maneira construir um 
trabalho próximo entre estas ciências. Considerando o patrimônio arqueológico como um bem comum, e neste sentido, ultrapassando as 
fronteiras nacionais, propomos uma análise de direito internacional público, demonstrando que internacionalmente os Estados buscam a 
formulação de normas comuns de proteção ao patrimônio cultural. Por fim, tendo em vista a soberania da jurisdição nacional, é realizada uma 
análise de constitucionalidade material, confrontando a Lei 10.166/00 com a proteção do patrimônio cultural brasileiro definida pela pela 
Constituição Federal.

PREPARANDO O TERRENO. INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO SAMBAQUI DO GUAPI

Autor: Diogo Borges (Museu Nacional/UFRJ) - CAPES
Coautores: Maria Dulce Gaspar; Renato Ramos; Gina Bianchini

O presente trabalho objetiva discutir o processo inicial de construção do Sambaqui do Guapi que está localizado no município de Guapimirim 
na porção norte da ampla planície sedimentar da Baía de Guanabara, às margens do rio Guapi. Trata-se de uma pequena elevação monticular 
que, atualmente, não ultrapassa 2,5 m de altura, devido às intensas intervenções ao longo do processo de ocupação histórica da região. 
Entretanto, apesar do acentuado grau de destruição, o sítio ainda possui um alto potencial para a pesquisa arqueológica. 

O sítio apresentou no seu embasamento uma característica particular para a arqueologia. Trata-se de duas camadas estratigráficas sem 
estratificação, em parte da sua estrutura sedimentar. De composição mineralógica em quartzo (com poucos grãos de feldspato e nenhum 
bioclásto), de partículas granulométricas finas (bem selecionadas) em formato subanguloso. 

A ausência desta estratificação direciona-se a diversas interpretações deposicionais, principalmente a que levou o desenvolvimento desta 
sessão, o transporte e a deposição do sedimento por ações antrópicas. A ausência de bioclástos de conchas, a seleção composicional e seu 
formato subanguloso podem ser indicativos que o embasamento sobre qual o sítio está assentado foi construída intencionalmente para 
implantação do sambaqui do Guapi.

OS SAMBAQUIEIROS E A PAISAGEM DO LITORAL AMAZÔNICO

Autor: Paulo Roberto do Canto Lopes (Museu Nacional/UFRJ) 
Coautores: Maria Dulce Gaspar; Cristina do Socorro Fernandes de Senna

A retomada das pesquisas arqueológicas nos sambaquis do litoral Norte do Brasil, município de Quatipuru/PA, tem como objetivos estudar 
sua distribuição espacial, o sistema de assentamento, as relações do grupo social e o meio ambiente e as relações culturais. Um dos aspectos 
que sobressai nos sambaquis da região amazônica é a presença da cerâmica Mina, entendida como incipiente por alguns pesquisadores, 
sendo um dos antigos registros de grupos sociais pescadores-coletores presentes na América. Esses grupos construíram os sambaquis 
próximos à borda de mangues e do campo salino e seu modo de vida aponta para o sedentarismo, pois há sítios que ficaram ativados por 
pelo menos 735 anos (Porto da Mina – 3.165 ± 195 a. C. e 2.430 ± 80 a. C.) e 1.010 anos (Ponta de Pedras – 2550 ± 90 a. C. e 1540 ± 195 a. C.). 
Os sambaquis são de variadas dimensões e a escolha para a implantação está voltada para locais estratégicos onde pudessem obter respostas 

O tema é um ponto central na dissertação de mestrado dessa autora: Refletindo sobre Musealização da Arqueologia: um encontro entre 
Público e Arqueologia em Santos, desenvolvido no MAE USP com orientação da professora doutora Marília Xavier Cury. 

A dissertação tem como enfoque principal um estudo de recepção visando à criação de subsídios para a proposição de um Museu de 
Arqueologia para a cidade de Santos – São Paulo - Brasil, por meio de simulações e protótipos. Uma prática em consonância com a Arqueologia 
Pública.

Na comunicação, haverá uma explanação teórica sobre a Musealização da Arqueologia Marítima confrontada com a prática. Para tanto, será 
utilizada uma das etapas do trabalho de campo da investigação, que contou com visitações em museus e exposições que tinham como foco 
a maritimidade por meio dos temas: água, mar, porto e navegação. A maior parte do Brasil e duas da Espanha. A intenção é comparar as duas 
realidades procurando agregar novos olhares sobre a temática proposta.

Além de questões teóricas sobre o assunto também serão apresentados dados das situações desses museus no país por meio de uma pesquisa 
no site do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) e nos sites dos museus levantados. Um arrolamento mostrará em que cidades se encontram 
esses museus observando a descrição dos seus acervos e tentando identificar o tratamento sobre a Arqueologia Marítima e Subaquática nas 
exposições. 

A comunicação visa oferecer elementos para enriquecer a discussão, nos permitindo refletir sobre os desafios enfrentados por nosso país na 
área de musealização da Arqueologia. 

ARQUEOLOGIA MARÍTIMA E SUBAQUÁTICA NOS MUSEUS: CASOS DO BRASIL E DA ESPANHA

Autor: Cristiane Eugênia Amarante (MAE/USP)

porções litorâneas que lhe são adjacentes ao norte e ao sul.
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OCUPAÇÃO TERRITORIAL NAS ILHAS COTINGA E RASA DA COTINGA - LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ

Autor: Sabrina de Assis Andrade  (UFPR) - CAPES

A presente pesquisa centra-se na análise dos processos metodológicos e interpretativos envolvidos com a pesquisa sobre a contextualização 
da cultura material arqueológica, a ser investigada nas Ilhas Cotinga e Rasa da Cotinga no litoral do estado do Paraná, contemporaneamente 
ocupada pela etnia Mbya Guarani.  

Propõe, por conseguinte, gerar discussões sobre os processos de inferência arqueológica, feita a partir do levantamento do registro material 
de longa duração em abordagens e pressupostos ligados a etnoarqueologia. Neste intento, serão realizados estudos que integrem perspec-
tivas arqueológicas e antropológicas voltadas à compreensão de tempo, apropriação de espaços e transformação humana desta paisagem 
insular, seja no âmbito das relações entre registro arqueológico e o meio natural ou antropicamente transformado, seja tomada a partir da 
percepção, cosmologia e etno-conhecimento sobre o espaço vivido, ocupado e transformado pelos Mbya.

A INSERÇÃO DA ARQUEOLOGIA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ACREANA: UMA ANÁLISE DE 
NARRATIVAS MUSEOLÓGICAS

Autor: Agda Sardinha (MAE/USP) - CAPES

O Acre localiza-se na Amazônia brasileira e, nos últimos doze anos, tem sido palco de construções e reformas que modificaram profundamente 
as paisagens urbanas. Tais processos são mais visíveis principalmente na capital Rio Branco, onde foram criados e reinaugurados diversos 
espaços dedicados à memória coletiva (museus e memoriais) e à veiculação e reafirmação do discurso identitário oficial utilizado pelo  
governo acreano, chamado de “acreanidade”. Vale ressaltar que, segundo o instituto brasileiro de museus – IBRAM, o Acre é o estado da região 
norte com a porcentagem mais alta de municípios com museus e possui a segunda menor relação entre população e número de museus 
do país (28.495 habitantes por museu). Nesse contexto, os museus são aparatos fundamentais para a divulgação de aspectos da memória 
acreana. Partindo disso, através do projeto de mestrado “o discurso identitário da acreanidade nos museus de Rio Branco, Acre: uma análise 
de narrativas expositivas”, pretendo realizar um levantamento dos discursos existentes em três instituições museológicas de rio branco: o 
museu da borracha, o memorial dos autonomistas e o palácio Rio Branco, com o objetivo de identificar, analisar e compreender as relações 
entre identidade, memória e as instituições museais no estado do acre, bem como, compreender a inserção da arqueologia nesse discurso.

ARQUEOLOGIA HISTÓRICA E PATRIMÔNIO CULTURAL NO CENTRO HISTÓRICO DE TERESINA – PIAUÍ: 
RESGATE DA MEMÓRIA, CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA.

Autor: Virginia Marques da Silva Neta  (UFPI)

O presente artigo consiste em refletir sobre a Preservação Patrimonial da cidade de Teresina - PI, em se tratando de imóveis localizados no 
centro considerado histórico, que trazem em sua composição elementos da arquitetura clássica, neoclássica e eclética. Buscamos analisar as 
práticas urbanísticas adotadas nas últimas décadas pelo poder público nas três esferas responsáveis pelo patrimônio arquitetônico e de que 
forma estão afetando as modificações tão evidentes na estrutura arquitetônica. Nas últimas décadas, a região onde se erigiram as primeiras 
construções e as vivências sociais da capital piauiense vem passando por significativas mudanças que acabam por descaracterizar e até mesmo 
a destruir completamente imóveis testemunhos do início de nossa história, enquanto cidade planejada, para dar lugar a estacionamentos 
ou a prédios com uma estrutura mais moderna, impossibilitando o reconhecimento da memória local de tempos de outrora. Dessa forma, 
pretendemos alertar a população e os órgãos responsáveis para a preservação do patrimônio edificado para as problemáticas e consequências 
para o meio em que estamos inseridos, de modo a intervirmos nesse contexto histórico como seres construtores de nossa identidade.

MEMÓRIA E PATRIMÔNIO DA NIGERIA NO BRASIL

Autor: Mara Rodrigues Chaves (MAE/USP)

Sessão de Comunicação 10
Local: Sala Caio Prado (História)

Data e Horário: Quinta-feira, 9h-12h30min
Coordenador: Prof. Dr. Camilo de Mello Vasconcellos

Essa comunicação tem por objetivo discutir aspectos da construção de identidades pela memória, trajetória entre o real e o imaginário e 
as relações de poder nela implicada, que remetem a momentos históricos, políticos e ideológicos importantes, tais como a missão punitiva 
infligida à cidade de Benin em 1897-98 que resultou na apreensão dos objetos do Palácio do Obá, muitos levados para o British Museum, e 
na deportação do rei Ovonramwen.  

Tendo-se que o museu é um espaço privilegiado para esse tipo de discussões que é de natureza arqueológica, destacamos aqui a cultura 
material de Ifé e Benin da Nigéria, constituída através da arqueologia, aludindo à potencialidade do acervo do MAE/ USP. 

ambientais favoráveis às pressões. Porém, os estudos desses sambaquis pouco trataram sobre questões paleo-botânicas, apesar da presença 
de sementes. Os ossos de fauna terrestre e aquática ainda precisam de estudos zoo-arqueológicos, que poderiam elucidar ou indicar, aspectos 
relacionados à subsistência desses grupos sociais e sua permanência nos assentamentos por longo período. Contudo, os estudos a respeito 
dos sambaquis crescem no litoral brasileiro e novos direcionamentos se apresentam.
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Autor: Henrique Antônio Valadares Costa (MAE/USP) - CAPES
Coautores: Neide Barrocá Fáccio

Buscando aprofundar o conhecimento teórico-metodológico sobre a recuperação de acervos arqueológicos descontextualizados, esse 
trabalho busca, após tratamento, acondicionamento e guarda recuperar parte da coleção arqueológica do Espírito Santo obtida durante 
os levantamentos dos arqueólogos Adam Orissich (1966 a 1968) e Celso Perota na fase do PRONAPA (1969 a 1975). Além da preparação 
de um registro de acesso estruturado a partir de uma base de dados, oferecer maiores subsídios ao IPHAN na gestão desse patrimônio e 
acessibilidade a pesquisadores.

COLEÇÕES ETNOGRÁFICAS: UM TESOURO ADORMECIDO NO INTERIOR DOS MUSEUS

Autor: Alexandre Robazzini (MAE/USP) - CNPq

Baseados na análise dos machados de pedra Kayabi – grupo tupi que habita a T.I. Kayabi, no Alto rio Tapajós, e o Parque Indígena do Xingu, 
no Alto rio Xingu – do Acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia/USP, pretendemos ressaltar a importância que vem adquirindo o estudo 
das Coleções Etnográficas guardadas em acervos museológicos para as pesquisas arqueológicas e etnológicas.

Nas últimas décadas, o estudo das Coleções Etnográficas esteve relegado a um segundo plano, ou praticamente abandonado. Porém, 
atualmente, esta atitude vem sendo pouco a pouco revista na medida em que alguns pesquisadores perceberam a importância desses 
acervos como testemunhos das mais diversas práticas sociais. Sendo assim, estes documentos materiais constituem importantíssimas fontes 
de informação para o entendimento de questões relacionadas com a organização social, cosmológica, econômica e política da sociedade que 
o produziu. Além disso, através da análise de tal documentação é possível compreender os processos de continuidade e mudança pelos quais 
passaram e vem passando os diversos grupos indígenas no Brasil.

Por fim, acreditamos que a melhor maneira de se realizar o estudo de tais coleções é através de um viés interdisciplinar, isto é, a partir de uma 
síntese teórico-metodológica de diversas áreas do conhecimento (História, Arqueologia e Etnologia) com o intuito de atingir a compreensão 
do contexto histórico e dos inúmeros nuances de significados simbólicos contidos nesses documentos.

ARQUEOLOGIA E COMUNIDADE NOS MONTES DE MARIA: UMA APROXIMAÇÃO CRÍTICA DO EXERCÍCIO 
ARQUEOLÓGICO A PARTIR DO MUSEU COMUNITÁRIO

Autor: Yvonne Rocio Ramirez Corredor (Museu Nacional/UFRJ) - CNPq

As relações que se entrelaçam entre a arqueologia e a comunidade de San Jacinto Bolívar, Colômbia a partir da experiência de conformação do 
Museu Comunitário Etno - Arqueológico Montes de María, retomam-se na seguinte proposta como eixo fundamental para a problematização 
do exercício arqueológico a partir de uma exploração ás representações e usos do passado que permitem as apropriações coletivas do 
patrimônio. 

O objeto de estudo se concentra nas relações que emergem entre a arqueologia e o reconhecimento, apropriação e usos do passado de uma 
comunidade local.  O interesse principal abarca a problematização do exercício arqueológico como produtor de um discurso acadêmico 
que, baseado em um espírito despolitizado - produto de uma hegemonia científica, exclui de sua práxis epistemológica e metodológica 
as representações, usos e processos que as comunidades desenvolvem ao redor do passado no seu contexto local. Assim, o projeto espera 
aportar a uma proposta que envolva o discurso arqueológico e a comunidade através da historia do museu, com o fim de fazer uma reflexão 
da disciplina e do pesquisador frente a seu exercício como sujeito ativo nas relações sociais, e como ente político gerador de ações e discursos 
nos processos identitários que envolvem a apropriação do patrimônio a partir de uma experiência comunitária.

O MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO DE PINDAMONHANGABA (SP) E A GESTÃO PATRIMONIAL

Autor: Silvia Domingos Leal (UEL)

A apresentação deste trabalho visa suscitar o debate acerca da importância que o patrimônio cultural arqueológico tem na manutenção da 
memória cultural de uma população e como interfere no nível de identidade que as pessoas mantêm com o lugar onde moram. É sabido 
que, cada vez mais, a Arqueologia tem se mostrado uma ciência flexível e útil no processo de produção e democratização do conhecimento, 
portanto, esta discussão também abrangerá outros temas constantemente em pauta no estudo da ciência arqueológica, tais como 
educação patrimonial e gestão do patrimônio. O recorte geográfico escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa foi o município de 
Pindamonhangaba, que se localiza na região do Vale do Paraíba, a Leste do Estado de São Paulo. O objeto de estudos escolhido foi o Palacete 
Visconde da Palmeira, o qual, desde o início dos anos de 1970, abriga o Museu D. Pedro I e D. Leopoldina, Museu Histórico e Pedagógico 
de Pindamonhangaba. Entende-se que o patrimônio cultural aqui estudado também é arqueológico, assim, esta pesquisa baseou-se na 
definição de patrimônio arqueológico da Carta de Laussane (1990), que foi analisada, mais detalhadamente, na obra de Bastos e Souza (2010). 
Beirando os 160 anos, o Palacete é um prédio remanescente da época áurea do café no interior paulista, constituindo-se em um patrimônio 
cultural arqueológico não só por seu rico acervo, que remete a história da cidade, mas também por sua própria estrutura física e simbologia.

SUBSÍDIOS PARA GESTÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO CAPIXABA DO PERÍODO DE INVESTIGAÇÃO 
ACADÊMICA ENTRE 1966 A 1975

Nesse acervo há uma importante coleção de bronzes da associação politicamente organizada Ogboni, e embora essa cultura material não 
tenha sido obtida de escavações arqueológicas, remete a tradição da metalurgia e a técnica de fundição chamada de “processo da cera 
perdida”. Estimulamos a discussão sobre a cultura material da África negra, revelada e estudada pela arqueologia, etnologia e história, 
considerando seu contexto de origem e o contexto museológico em que ela se insere.
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UM “SENTIMENTO DE ORGULHO E CARINHO”: A GESTÃO PATRIMONIAL NA ÁFRICA DO SUL (1987 A 1993)

Autor: Agatha Rodrigues da Silva (MAE/USP)

As sociedades e instituições arqueológicas, como as demais organizações científicas podem, através da veiculação de suas publicações, 
apontadas na seção editorial de boletins dessas organizações, reafirmarem as tradições arqueológicas ou oferecer perspectivas inovadoras.  
Essa comunicação apresenta uma parte da análise documental realizada em nossa dissertação de mestrado “A Arqueologia da África através 
dos Editoriais: uma análise dos discursos arqueológicos de africanos e africanistas nos boletins especializados”. Realizamos a análise de 
quatorze editoriais da publicação “The South African Archaeological Bulletin” buscando compreender as ideias e as práticas dos arqueólogos 
sul-africanos, veiculadas pelos textos dos editores pertencentes à sociedade científica “The South African Archaeological Society”, relativas 
à gestão do patrimônio arqueológico e à educação patrimonial, entre os anos de 1987 a 1993.   Esse recorte temporal foi marcado pelas 
correntes teóricas da nova arqueologia, do pós-processualismo, dos estudos pós-coloniais e das posturas dos arqueólogos em face ao regime 
segregacionista da África do Sul. Enfim, pretendemos com essa comunicação refletir sobre uma preocupação presente nas fontes documentais, 
nessas décadas finais do século xx: quem pode tratar da e como deve ser feita a gestão do patrimônio arqueológico sul-africano?   

MUNDOS DO TRABALHO E ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL. AS FÁBRICAS TÊXTEIS NOSSA SENHORA DA 
PONTE E SANTO ANTÔNIO DE SOROCABA, SP.

Autor: Beatriz Lussim (Zanettini Arqueologia)

A presente comunicação está relacionada à pesquisa documental e arqueológica em torno das fábricas Nossa Senhora da Ponte e Santo 
Antônio, bens tombados, no escopo do programa de documentação, prospecção e resgate arqueológico Shopping Pátio Cianê, realizado 
pela Zanettini Arqueologia e ainda em andamento. O programa citado se insere a um processo de revalorização do patrimônio cultural 
da área central do município de Sorocaba, através de intervenções nos prédios como restauração e reestruturação para construção de um 
centro de compras: Shopping Pátio Cianê. Localizadas no centro urbano do município de Sorocaba, no estado de São Paulo, as fábricas tem 
representatividade como edificações históricas não só pelas aspirações de modernidade comuns ao Brasil na virada do século XIX para o XX, 
período no qual datam tais construções, como, principalmente, pelo valor cultural e social neles inserida. Desse modo, pautada na teoria 
da arqueologia industrial, pretende-se neste trabalho fazer uma relação entre a teoria arqueológica industrial, a teoria da história social do 
trabalho e da cultura que articula os “mundos do trabalho” abrangendo as experiências dos trabalhadores, expressas na pluralidade de suas 
culturas, linguagens, tradições e identidades, particularmente no universo descortinado das fábricas têxteis. Busca-se, assim, destacar o papel 
daqueles que dela participaram, sejam enquanto proprietários ou como trabalhadores, e das cadeias produtivas frutos de suas escolhas, no 
contexto da industrialização da cidade de Sorocaba frente aos projetos de modernidade pensados para a “Manchester Paulista”.

ACHADOS EM VIDRO NO SÍTIO ARQUEOLÓGICO SÃO FRANCISCO (SSF-01), SÃO SEBASTIÃO, SP: 
LEVANTAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS VESTÍGIOS ENTRE OS ANOS DE 1992 E 1995

Autor: Felipe Prospero (UNISA)
Coautores: Vagner Carvalheiro Porto; Wagner Gomes Bornal

O presente trabalho enfoca o estudo de material vítreo resgatado do sítio arqueológico São Francisco entre os anos de 1992 e 1995. O sítio 
arqueológico São Francisco localiza-se no litoral norte do estado de São Paulo, na cidade de São Sebastião. O acervo estudado encontra-se 
no departamento de patrimônio histórico da mesma cidade. Objetiva-se desenvolver um método para a identificação e catalogação do 
material vítreo. Os fragmentos estudados foram separados, identificados, datados em dois períodos distintos e analisados para uma melhor 
compreensão de métodos de produção. As análises apontam para materiais vítreos produzidos, em sua maioria, a partir de técnicas manuais 
de sopro livre e pela técnica de sopro em moldes. As colorações e morfologia dos fragmentos também foram identificadas e analisadas. 
Os fragmentos estudados nesta pesquisa apontam para diferentes usos, porém a maioria enquadra-se na categoria de armazenamento e 
isolante. Nota-se uma grande quantidade de garrafas de coloração verde e vidros planos de janelas e vitrais.

ARQUEOLOGIA DE UM BAIRRO PAULISTANO: PRIMEIROS RESULTADOS DAS PESQUISAS DESENVOLVIDAS 
EM PINHEIROS.

Autor: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani (A Lasca Arqueologia) - Prefeitura Municipal de São Paulo - SPObras
Coautores: Juliano Meneghello; Sonia Cristina Henriques Cunha

Sessão de Comunicação 11
Local: Sala Nelson Werneck Sodré (História)
Data e Horário: Quinta-feira, 9h-12h30min

Coordenador: Profa. Dra. Marta Heloísa Leuba Salum

As atividades desenvolvidas pela a lasca arqueologia no âmbito do programa de arqueologia preventiva para as obras complementares da 
reconversão urbana do Largo da Batata – terminal Pinheiros, no bairro de Pinheiros, município de São Paulo, SP, vêm sendo desenvolvidas 
desde janeiro de 2012. Esta comunicação visa apresentar a metodologia desenvolvida e os resultados obtidos nas fases de prospecção, 
monitoramento e resgate arqueológico, bem como exemplificar os materiais e estruturas encontradas à luz dos dados históricos existentes 
para a evolução urbana do antigo aldeamento jesuítico de Pinheiros, implantado à margem direita do rio Jurubatiba (hoje Pinheiros). 

Entre materiais históricos, evidências de estruturas edificadas, solos antropogênicos e/ou hidromórficos, a comunicação pretende chamar a 
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ANÁLISE DO MATERIAL ARQUEOLÓGICO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO PARQUE DA LUZ

Autor: Mauricio Rodrigues de Resende (UNISA)
Coautores: Felipe Próspero

O tema abordado neste trabalho refere-se ao Parque da Luz, localizado na região central de São Paulo, sendo o objeto de estudo vestígios 
arqueológicos encontrados no observatório astronômico, construído entre os anos de 1872-1875 e demolido no ano de 1900.

No ano de 2000, houve um período de escavações arqueológicas no Parque e nesse processo foram localizados vestígios do observatório 
astronômico. Atualmente, estes achados arqueológicos encontram-se em poder do Parque e serão alvo de análise neste estudo. 

Os vestígios encontrados no observatório astronômico, após serem classificados em uma análise tipológica, permitirão traçar um perfil social 
e econômico dos indivíduos que frequentavam a torre no período em que esta se encontrava em atividade. 

O observatório astronômico, além de ter tido esta função, era também um mirante. Porém, em seus domínios, foram encontrados objetos 
de diversas naturezas, como ferramentas, ferragens, restos de louças, garrafas, etc. Por se tratar um local de visitação pública e observação, 
o problema consiste compreensão dos motivos pelos quais tais objetos foram encontrados nesse local. Através da análise tipológica dos 
artefatos, pretende-se delimitar o contexto em que tais objetos foram encontrados e se estariam ou não relacionados com as funções que 
observatório astronômico teve na época.  

A LOUÇA DE BARRO COLONIAL: ESTUDO DA CERÂMICA DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO PINHEIROS II E A 
DINÂMICA COMERCIAL PAULISTA NO SÉCULO XVIII

Autor: Rafael de Abreu e Souza (NEPAM/UNICAMP) 
Coautores: Marcel Lopes

O sítio arqueológico Pinheiros II, localizado no bairro homônimo, na cidade de São Paulo, tem revelado importantes indícios dos primeiros 
centros de produção cerâmica local/regional durante o século XVIII. Pouco referenciados nas fontes escritas, praticamente ausentes de 
inventários e testamentos, os recipientes cerâmicos são abundantes nas coleções geradas por sítios arqueológicos do planalto paulista. 

Esta comunicação objetiva, num primeiro momento, estreitar o diálogo entre as fontes no âmbito da arqueologia e trazer a tona o papel da 
cerâmica colonial na mesa paulista, e, num segundo momento, contribuir para a discussão sobre os processos de produção e comercialização 
destes artefatos na dinâmica comercial da cidade de São Paulo durante o Brasil colônia.

ARQUEOLOGIA HISTÓRICA NO ALTO RIO MADEIRA

Autor: Raimundo Ney Gomes (Universidade Federal do Pará) - CAPES

No Brasil, os trabalhos com a cultura material dos tempos da colônia, iniciaram-se na década de 1930. Principalmente voltadas ao estudo 
do que era usado pelas elites, essas pesquisas foram em geral subsidiadas por órgãos estatais de preservação do patrimônio histórico, 
restringindo-se a dar suporte a estudos de outras ciências. A arqueologia tem tido significativa expansão no país, particularmente a partir 
da década de 1990, com o aumento de cursos de graduação e pós-graduação, e com a crescente demanda advinda dos contratos, processo 
que favorece o debate maior sobre o métier do “arqueólogo histórico”. Na Amazônia, as investigações arqueológicas com o rótulo de histórica 
iniciaram-se na década de 1980, com ênfase em engenhos, centros urbanos, fortificações militares etc. Contudo, os trabalhos ainda parecem 
não ter alcançado as dimensões amazônicas que lhes são exigidas. Tendo isto em vista, apresento algumas reflexões e resultados provenientes 
de estudos sistemáticos feitos em um sítio histórico no Alto Rio Madeira, lugar sui generis da ocupação deste pedaço de Amazônia.

PAISAGEM EM TRANSFORMAÇÃO: AS OBRAS DO ALEIJADINHO E A MINERAÇÃO EM CONGONHAS, 
MINAS GERAIS

Autor: Valber Souza Silva (MAE/USP) - CAPES

O município de Congonhas, localizado na região do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais é conhecido mundialmente por conta de suas obras 
de arte barrocas e pela mineração. O município tem atualmente se tornado palco de disputas judiciais entre grandes empresas mineradoras, 
ONGs e sociedade civil. Envolvidos em um jogo de bilhões de dólares em minérios estão de um lado, a pressão internacional pelo minério 
de ferro, grandes companhias mineradoras e interesses econômicos e do outro lado, os “Doze Profetas de Pedra-Sabão” do artista brasileiro 
Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho), a paisagem cultural no entorno dessa obra de arte e o meio ambiente sustentável. Ao mesmo tempo 
em que buscam soluções para o conflito, é consenso entre os participantes a dificuldade de compreensão dos fatores causadores do impasse 
quando inseridos num processo histórico. Na cidade podemos ouvir expressões tais como: “Os Profetas do Aleijadinho é que estão segurando 
a serra (Morro do Engenho) para que esta não seja minerada” ou “A serra é a moldura das obras do Aleijadinho em Congonhas”. Observadora 
do conflito, a Arqueologia da Paisagem pode contribuir para a compreensão da relação subjetiva do conjunto estatuário com o entorno 
paisagístico, tornando mais inteligível o problema de como fatores que se deram em diferentes contextos históricos se inter-relacionam sobre 
uma paisagem que se transforma.

atenção para a complexidade estratigráfica da urbe e os desafios impostos ao arqueólogo que busca compreendê-la e registrá-la. 

Em suma, importa resgatar materiais componentes de um aterro urbano, mesmo que antigos? Como abordar a questão de visibilidade em 
arqueologia para áreas pavimentadas e até edificadas? Como utilizar o conceito de sítio arqueológico neste contexto? 

A partir de questões como essas se pretende instigar os pesquisadores a buscarem alternativas metodológicas para fazer arqueologia na 
cidade. 
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PENSANDO O PASSADO E O PRESENTE POR MEIO DAS NOSSAS RELAÇÕES COM OS OBJETOS

Autor: Ana Paula Moreli Tauhyl (MAE/USP) - FAPESP

Esta comunicação apresenta uma experiência realizada no âmbito da pesquisa de mestrado “Alfabetização do olhar: aprender pelos objetos 
e suas representações”, por sua vez ligada ao Labeca – Laboratório de estudos sobre a cidade antiga – do MAE/USP. Esta experiência que 
vamos descrever é uma das três atividades que realizamos no ano de 2012 com os alunos dos primeiros anos do ensino médio da Escola de 
Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. O objetivo geral da pesquisa é o de despertar o olhar para o mundo das 
coisas materiais, tendo a arqueologia como disciplina norteadora. Para que isso pudesse acontecer, buscamos trabalhar com os alunos as 
diversas linguagens utilizadas para representar esse universo material, como vídeos, maquetes, mapas, plantas, fotografias e reconstituições, 
além dos próprios objetos. Essa variedade de representações utilizada são produtos do Labeca sobre as cidades gregas antigas de Siracusa, 
Poseidônia, Olinto, Selinonte e Priene. para esta comunicação, optamos por apresentar o contato dos alunos com objetos arqueológicos e 
objetos contemporâneos, na busca pelo despertar de um olhar questionador para o passado e para as construções do nosso próprio presente.

HISTÓRIAS DO PASSADO, HISTÓRIAS DO PRESENTE. ARQUEOLOGIA E HISTÓRIA ORAL NO SUDOESTE 
AMAZÔNICO. DIVERSIDADE DE VOZES EM RELAÇÃO ÀS PAISAGENS AMAZÔNICAS.

Autor: Maurício Silva (MAE/USP)

A presente comunicação busca discutir as complexas relações estabelecidas pela população local (sobretudo migrantes) no contexto do 
sudoeste amazônico com o patrimônio arqueológico, as paisagens, o território e o espaço museológico do Centro de Pesquisas e Museu 
Regional de Arqueologia de Rondônia - CPMRARO. Evidenciamos a interdisciplinaridade entre os campos da história oral e da arqueologia 
para o entendimento qualificado das problemáticas patrimoniais do presente, dessa forma buscamos estabelecer outras relações com a longa 
duração da região. Refletimos como as histórias produzidas pelas pesquisas arqueológicas no se relacionam com a localidade, tornando-se 
mais um elemento significativo no âmbito dos diversos outros aspectos culturais da população, e como os conhecimentos locais são variantes 
que devem ser consideradas nos projetos de pesquisa da Arqueologia e da Museologia. Aprofundamos o debate a respeito das interlocuções 
entre espaços museológicos e as apropriações do patrimônio arqueológico na região amazônica, sobretudo com as discussões no âmbito 
das paisagens culturais. No presente caso evidenciamos a atuação do CPMRARO no centro leste do estado, como um lócus potencial de 
conjugação do passado e presente, projetando um futuro desejado para a região.

A SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO ARQUEÓLOGICO COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NOS NÍVEIS 
FUNDAMENTAL E MÉDIO

Autor: Virginia Marques da Silva Neta  (UFPI)

O presente resumo propõe uma reflexão sobre os encaminhamentos da educação patrimonial dentro da arqueologia na atualidade. a realização 
do projeto “desbravando o piauí” em duas escolas da rede particular de ensino da cidade de teresina-pi comprovaram ser uma experiência 
positiva na relação teoria e prática, no tocante a socialização do conhecimento arqueológico nos níveis fundamental e médio. o patrimônio 
arqueológico no estado do piauí conta com uma quantidade expressiva de sítios ao longo de toda a sua extensão. em termos de visitação 
o parque nacional de sete cidades localizado ao norte do estado (200 km da capital teresina) supera o parque nacional da serra da capivara, 
em são raimundo nonato, região sul, que está a 530 km da capital, devido a facilidade de acesso. em razão dessa facilidade, o projeto opta 
pela realização das aulas de campo ao parque de sete cidades, por se tornar mais viável a sua execução juntos aos educandos participantes. 
ao longo de quatro anos, o projeto possibilitou a visita de 220 alunos a sete cidades. desta forma, a socialização do conhecimento entre as 
crianças e adolescentes é utilizada como uma ferramenta pedagógica dentro das escolas, sendo importante para o educando e também aos 
docentes de áreas afins que integram o projeto, sendo transformados e agentes multiplicadores do enfoque educação – patrimônio. assim, 
ambos contribuem para a preservação e divulgação do nosso patrimônio cultural arqueológico.

PESSOAS, SUAS COISAS E UMA EXPOSIÇÃO: A EXPERIÊNCIA DE UMA IMPROVISADA EXPOSIÇÃO DE 
OBJETOS ARQUEOLÓGICOS NA VOLTA GRANDE DO XINGU/PA

Autor: Wagner Fernando da Veiga e Silva (Inside Consultoria)
Coautores: Lela Caroline Arantes Mesquita; Vera Lúcia Mendes Portal

Este trabalho é decorrente das atividades do “Programa de Estudos Arqueológicos e Educação Patrimonial da Área de Influência do Projeto 
Volta Grande – Senador José Porfírio/PA”. Durante a etapa de educação patrimonial, que ocorreu no período de 02 a 14 de maio de 2012, 
observou-se expressivo número de doações de material arqueológico, realizado por pessoas da comunidade.  Aproveitando o grande interesse 
e participação da comunidade, idealizou-se uma pequena exposição em duas escolas, com o intuito de esclarecer e demonstrar a importância 
do material arqueológico. A experiência que se teve foi um “outro olhar sobre o comum”, além do aprendizado na esfera mais técnica dos 
materiais, houve uma troca de experiências e histórias em relação aos objetos expostos, também se optou por associar o material a quem o 
doou, criando assim, um reconhecimento entre os visitantes. Apurar o olhar sobre esta experiência permite fomentar discussões acerca da 
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necessidade e compromisso em se buscar estratégias de preservação e exposição, principalmente in loco.  Entendendo o objeto arqueológico 
como representação de uma dinâmica cultural, se faz imprescindível encontrar meios para evitar o tratamento como simples “objeto museal”, 
dissociado da ação humana. Estas reflexões nos levam a entender a gestão compartilhada como um caminho promissor, que contribuiriam 
para o reconhecimento da comunidade com a cultura material, gerando estratégias de preservação do patrimônio arqueológico.

DIÁLOGOS E VÍNCULOS ENTRE DIFERENTES ATORES – POR UMA ARQUEOLOGIA MAIS COLABORATIVA.

Autor: Louise Prado Alfonso (MAE/USP) - CAPES
Coautores: Márcia Lika Hattori - CNPQ

A apresentação tem por intuito refletir sobre trabalhos arqueológicos colaborativos, a partir do estudo de caso desenvolvido junto à escola 
Índia Maria Rosa. A escola indígena atende estudantes das etnias Terena e Kaingang que vivem na T.I. Icatu, localizada no município de Braúna, 
noroeste do estado de São Paulo. O objetivo geral deste trabalho é buscar uma prática arqueológica mais política e socialmente engajada 
procurando se distanciar do modelo tradicional colonial da arqueologia. 

Partimos da premissa de que o arqueólogo é um ator social outro que não da comunidade e, por isso, o diálogo necessário para este tipo de 
ação não se estabelece instantaneamente. Este é influenciado pelo tipo de relação previamente estabelecida pelo pesquisador e os grupos 
sociais envolvidos no processo, bem como pelos diferentes interesses da comunidade na pesquisa arqueológica.

O ESTUDO DE PÚBLICO NA ARQUEOLOGIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA EM 
LONDRINA/PR

Autor: Leilane Patricia de Lima (MAE/USP)  - CAPES

As reflexões aqui apresentadas são frutos de uma experiência educativa desenvolvida com 54 alunos do quinto ano do ensino fundamental em 
uma escola municipal de Londrina/PR. A formação deste município deu-se a partir de um projeto de colonização estrangeira, articulado pela 
Companhia de Terras Norte do Paraná, que ainda hoje gera exclusão e/ou negação da presença indígena. Diante desse contexto, a primeira 
ação realizada foi a investigação das ideias prévias do público em relação à temática arqueológica e indígena. A partir destes resultados, de 
leituras sobre novas influências e abordagens metodológicas para o ensino escolar de história e da articulação com documentos orientadores 
da educação, tanto regional quanto local, a proposta de intervenção pedagógica foi elaborada e aplicada na escola, ao longo de um semestre. 
Tal exercício permitiu-me constatar que os profissionais que desenvolvem projetos arqueológicos educativos na escola devem preocupar-se 
em enfrentar e conhecer o público, em seus aspectos cognitivos, demandas e expectativas; refletir quais as estratégias e os parceiros mais 
adequados; despir-se de atitudes preconceituosas em relação aos diferentes sujeitos que a arqueologia se relaciona na escola; repelir visões 
que reforçam a arqueologia como aventura e o passado como pacífico e harmonioso e atentar-se para a importância de dialogar com as 
propostas educacionais, com os cursos de formação docente e formação continuada e com as instituições museológicas.

ARQUEOLOGIA NA ESCOLA: PATRIMÔNIO CULTURAL E TERRITÓRIO

Autor: Bernadete Aparecida Caprioglio Castro (UNESP/Rio Claro-SP)
Coautores: Olivia Ricci

As abordagens sobre identidade, memória e territorialidade,  a partir de reflexões advindas  da antropologia e do diálogo com outras  áreas 
do conhecimento, complementaram a noção de patrimônio cultural, incluindo bens materiais produzidos assim como o repertório simbólico 
de referência dessas sociedades ou grupos, de modo a lhes conferir  legitimação, contribuindo para ampliar os horizontes sobre a proteção e 
registros dos mesmos. 
A cultura material e imaterial é algo que se manifesta de modo interno aos indivíduos e grupos, conformando certa identidade; e se externaliza 
de forma a delimitar espaços de memória e pertencimento. O território deve corresponder também à espacialização da identidade de um 
grupo cultural, envolvendo sua história, passado e presente, compondo um referencial de valores que os integre como grupo, permitindo 
definições sócio-espaciais. 
No caso de Rio Claro-SP, algumas escolas da rede pública de ensino estão localizadas nas proximidades de sítios arqueológicos, favorecendo 
desse modo o contato e a apropriação de conhecimentos na área da arqueologia pela comunidade escolar. As primeiras atividades-piloto 
ocorreram em 2011 e um dos objetivos da proposta no ano de 2013 é desenvolver conhecimentos sobre a  história cultural local e estimular 
a percepção sobre as mudanças ocorridas no ambiente no sentido da valoração e preservação dessas áreas.

ROTEIRO ARQUEOLÓGICO EM SANTOS: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR

Autor: Adriana Negreiros Campos (MAE/USP)
Coautores: Cristiane Eugênia Amarante

Esta comunicação constitui parte do projeto de Mestrado/MAE/USP, realizado por duas mestrandas interessadas em constituir uma nova 
perspectiva de estudo do meio no Centro Histórico de Santos que aborde além da história, o discurso arqueológico.
Santos, é uma cidade que vivencia, dentro do contexto da Arqueologia de Contrato, novas descobertas em  relação ao seu passado e sua 
composição enquanto cidade colonial.
Nossa expectativa é propor interpretações contemporâneas sobre o passado da cidade contribuindo para que novos discursos sejam 
incorporados pelos guias de turismos, professores e monitores fazendo uma interlocução entre a história documental a arqueologia.
Para tal, propusemos um roteiro que aborda não só os fatos históricos elencados da história positivista, mas aponta diferentes abordagens e 
atores sociais.
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A sugestão foi desenvolvida aos poucos, primeiramente para atender alunos e professores da rede municipal de Santos e depois, aos guias 
turísticos.
O itinerário tem permitido aos participantes compreenderem que a cidade sofreu várias modificações ao longo do tempo, e que diversos 
atores e situações influenciaram nas escolhas de mudança que resultaram no desenho que o centro histórico possui hoje, tendo em vista 
um novo período oriundo do anúncio da exploração do pré-sal, a especulação imobiliária e o impacto do crescimento vertical  no cenário 
contemporâneo.

ACAMPAMENTOS DE CAÇADORES-COLETORES DO MÉDIO SÃO FRANCISCO, MG: SÍTIOS A CÉU ABERTO.

Autor: Fabio Guaraldo Almeida (A Lasca Arqueologia) - Linhas de Transmissão de Montes Claros/SA
Coautores: Fabiana Rodrigues Belém; Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Apresentamos os resultados obtidos pela A Lasca Arqueologia no resgate de 13 sítios arqueológicos entre os 33 pesquisados ao longo da Linha 
de Transmissão 345 KV Pirapora 2 - Montes Claros 2, empreendimento com 151 km de extensão que intercepta três importantes drenagens da 
região norte de Minas Gerais, os rios Pacuí, Jequitaí e das Velhas. 

A partir dos métodos utilizados, discorremos sobre as características dos sítios, os processos pós-deposicionais atuantes, apontando os 
aspectos de formação dos contextos arqueológicos. Buscamos, sobretudo, promover a divulgação científica dos resultados, uma vez que um 
contexto muito peculiar de sítios foi evidenciado. 

Na região de Montes Claros, na década de 1990, foram mapeados mais de 40 sítios líticos em abrigos sob rocha (Bueno et alli 2008). Restava 
saber, então, onde estavam os sítios a céu aberto para relacioná-los com os abrigos e pensar em um sistema territorial regional.  Durante os 
estudos aqui apresentados foram encontrados sítios líticos a céu aberto, alguns preservados em subsuperfície e aptos para datação, com 
materiais até 1m de profundidade. 

As peças líticas estão representadas por uma variabilidade de artefatos plano-convexos e quantidade expressiva de artefatos formais e 
informais de silexitos e quartzitos. Também ocorrem lascas dos diferentes estágios da cadeia operatória dos instrumentos, constituindo 
grande potencial analítico para diálogo direto e comparação com os diferentes contextos do Brasil Central, como por exemplo, aqueles de 
Serranópolis (Schmitz et alli 2004), Lajeado (Bueno 2007), Peruaçu (Fogaça 2001) e Diamantina (Horta 2009).

SACRIFÍCIOS HUMANOS NA ANATÓLIA CELTA: O CASO DE GORDION

Autor: Bianca Miranda Cardoso (PPGH/UFF) - CAPES

O sítio arqueológico de Gordion, estudado por arqueólogos e historiadores desde o início do século XX até os dias atuais, embora com maior 
enfoque no período de ocupação frígia permite o acesso a um espectro variado de elementos provenientes da cultura material da população 
ali assentada.  Em recente exploração foram encontrados dezenove esqueletos datados, segundo análise mortuária, de fins do século III ao II 
a.e.c. revelando a utilização de uma parte do assentamento classificada como Lower Town Area para o que foi interpretado como deposição 
ritual de sacrifícios humanos e animais por conta de patologias traumáticas impessoais e tratamento específico dos ossos.  

Este período, helenístico tardio, é o momento de assentamento de três tribos celtas, nomeadamente Trocmi, Tolistobogii e Tectosages. Em 
contraste, no período romano, entre o I e o III século e.c., são encontrados vinte e seis indivíduos que não apresentam tais patologias e são 
tratados de forma diferente.  

Assim, a proposta deste trabalho é apresentar os resultados ainda parciais de uma pesquisa de mestrado em curso que ao analisar as 
mudanças na utilização do terreno ao longo do tempo, observa como práticas rituais baseadas em instituições culturais não materiais, no caso 
a religiosidade gálata e sua hibridização cultural com as populações greco-romana e frigia quando submetidas ao processo de helenização e 
ao crescimento do Império Romano, podem ser reconstituídas a partir do estudo da cultura material deixada por essas populações.

A ARQUEOACÚSTICA: UM ESTUDO DE CASO NO SÍTIO ARQUEOLÓGICO MARTILIANO, PARQUE NACIONAL 
SERRA DA CAPIVARA - PI

Autor: Gabriel Frechiani de Oliveira (UFPI)
Coautores: Ana Clélia Correia; Cleilton Macêdo; Jaionaraias Rodrigues Dias

Este trabalho tem por finalidade abordar o uso da arqueoacústica como forma de investigação científica no sítio arqueológico Martiniano, 
localizado no Parque Nacional Serra da Capivara, região sudeste do Piauí. Destarte, o objetivo principal é compreender a importância do som, 
como instrumento de comunicação entre os grupos pré-históricos. Dentro dessa perspectiva foi realizado uma experiência em campo, logo, 
sendo feitos uma série de teste de emissão e recepção de som entre vários pontos do sítio arqueológico e locais próximo. Posteriormente, foram 
auferidos medições acerca da velocidade do vento e sua relação com a propagação do som, no intuito de auferir a extensão de propagação. 
Logo, o principal objetivo dessa experiência é compreender essa relação entre os seres humanos e o meio, logo, enfatizando como o ambiente 
pode influenciar nesse processo. Ao término da experiência constatamos algumas inferências interessantes e assim chamamos a atenção para 
um novo campo que a arqueologia está se abrindo, a arqueoacústica.
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ANÁLISE INTRA-SÍTIO DE ALDEIAS RELACIONADAS À FASE ARISTÉ: CONTRIBUIÇÕES PARA UMA 
HOUSEHOLD ARCHAEOLOGY DA COSTA ATLÂNTICA DO AMAPÁ

Autor: Michel Bueno Flores da Silva (Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnólogicas do Estado do Amapá - IEPA)

Atualmente existem muitos dados de pesquisas arqueológicas sobre a fase Aristé (II a XVII D.C.) no Amapá e Guiana Francesa com foco nos 
sítios funerários e cerimoniais. Entretanto, são escassas as informações voltadas para as habitações dos povos produtores da cerâmica dessa 
fase. Este trabalho tem como principal objetivo contribuir para a compreensão da organização doméstica intra-sítio destes grupos a partir 
da análise espacial de três sítios, AP-OI-06: Ponte do Oiapoque, AP-CA-41: Rio Amapá Grande 1 e AP-CA-48: Ponte do Torrão, de forma que, 
através da tipologia das estruturas arqueológicas e da cerâmica, compreendidas na sua distribuição nos sítios através da análise espacial, 
sejam apresentadas inferências sobre atividades como descarte, tamanho das habitações, tipologia cerâmica e suas funções respectivas, para 
que assim possam ser levantados dados e hipóteses que ajudem a interpretar os sítios domésticos dessa fase arqueológica.

RECONSTITUIÇÃO DO PALEOAMBIENTE DE UM SÍTIO ARQUEOLÓGICO SOBRE DUNAS – SÍTIO CARDOSO 
(LAGOA REDONDA, PIRAMBU, SERGIPE).

Autor: Fernanda Libório Ribeiro Simões (UFS) - CAPES
Coautores: Márcia Barbosa da Costa Guimarães

Esse trabalho propõe a discussão do panorama paleoambiental do Sítio Cardoso (Lagoa Redonda, Pirambu, SE), objeto de estudo do projeto 
de dissertação submetido ao PROARQ/UFS, com o título Arqueologia da Paisagem nas Dunas Holocênicas: o estudo de caso do Sítio Cardoso 
(Lagoa Redonda, Pirambu, SE). O Sítio Cardoso está localizado entre duas dunas fixas (norte e sul), delimitado pelo sangradouro da Lagoa 
Redonda (oeste) e pela Planície Litorânea (leste). No estudo arqueológico a reconstituição paleoambiental consiste em uma etapa para o 
entendimento dos processos que agem na formação de um sítio arqueológico. Nesse ensaio será discutida a formação do ambiente e o 
seu papel nas questões que envolvem a conservação do Sítio Cardoso, a partir de dados da evolução geomorfológica costeira, a gênese 
e movimentação das dunas holocênicas e as probabilidades de modificação da paisagem a partir da diminuição da fonte sedimentar que 
alimentou o meio, a foz do rio São Francisco.

PRÁTICAS FUNERÁRIAS NO SÍTIO ARQUEOLÓGICO CURIAÚ MIRIM 01: ALGUMAS INFERÊNCIAS SOBRE A 
COSTA ESTUARINA DO AMAPÁ

Autor: Avelino Gambim Júnior (NuPArq/IEPA)
Coautores: Mariana Petry Cabral

Este trabalho expõe resultados preliminares alcançados através da análise dos remanescentes humanos de uma estrutura funerária 
provenientes da escavação de uma área de 500 m2 que compõem o sítio arqueológico Curiaú Mirim 1, localizado numa área de várzea junto 
ao rio Amazonas em Macapá, na costa estuarina do estado do Amapá. 

Os dados, obtidos principalmente com metodologias próprias da bioarqueologia aliadas aos estudos tafonômicos permitiram inferir algumas 
possibilidades de leitura do sítio arqueológico. a estrutura mortuária é composta por pelo menos oito indivíduos, de infantes a adultos jovens 
de ambos os sexos, alguns apresentando processos patológicos e com algumas distinções quanto à preparação e tratamento do corpo. 

Resultados posteriores permitirão esboçarmos inferências no que tange a diferenciação social, procurando avaliar as dimensões sócio-
culturais de dada prática funerária.  assim, questões sobre as práticas mortuárias e a complexidade social na área em estudo poderão ajudar 
a preencher uma lacuna ainda existente nos estudos arqueológicos da região.

ASPECTOS DA ANÁLISE ESPACIAL INTRA-SÍTIO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO LARANJAL DO JARÍ I, 
LARANJAL DO JARÍ – AP

Autor: Benedito Walderlino de Souza Silva (Inside Consultoria Científica) - IEPA/UFPA
Coautores: Wagner Fernando da Veiga e Silva

A identificação e pesquisa no sítio arqueológico Laranjal do Jarí I foram iniciadas pelo Núcleo de Pesquisa Arqueológica do Instituto de 
Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá em 2009. O sítio recebeu o nome de seu município de origem, Laranjal do Jarí, e foi 
localizado no extremo-sul do Amapá, em área de morro de uma acentuada curva do rio Jarí, dentro da malha urbana da capital do município, 
a cidade de Laranjal do Jarí. No salvamento arqueológico do sítio foi utilizada a técnica de decapagem mecânica, método que, quando 
usado com a devida prudência, permite escavação em área ampla. Esse fator foi decisivo na quantidade e qualidade de informações geradas 
pelos resultados da análise espacial intra-sítio Laranjal do Jarí I. Considerando o espaço interno ao sítio, a pesquisa visou inferir aspectos do 
modo de vida dos indivíduos a partir da organização e dinâmica de funcionamento que estabeleceram a essa ocupação humana. Para tal, 
analisamos a variabilidade, função e distribuição espacial dos tipos de vestígios de cultura material identificados no sítio, com a preocupação 
de inferir áreas destinadas a atividades específicas e artefatos típicos destes espaços. A análise demonstrou que o sítio conta variados tipos de 
estruturas, indicativas de vestígios de habitação, atividades cotidianas e cerimônias religiosas fúnebres atreladas ao comportamento cultural 
de populações produtoras de cultura material Koriabo.
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A PRESENÇA DE UMA CASA SUBTERRÂNEA NO VALE DO PARAÍBA DO SUL, ESTADO DE SÃO PAULO, 
BRASIL.

Autor: Luiz Fernando Erig Lima (A Lasca Arqueologia) - AlphaVille Urbanismo S.A.
Coautores: Lúcia de Jesus Oliveira Juliani; Fabiana Rodrigues Belém; Job Lôbo

As atividades do Programa de Resgate Cientifico do Patrimônio Cultural Arqueológico-Loteamento Alphaville, no município de São José 
dos Campos, Estado de São Paulo, encabeçadas pela A Lasca Consultoria e Assessoria em Arqueologia Ltda. em parceria com a AlphaVille 
Urbanismo S. A., resultaram no resgate do sítio arqueológico Carcará, a última etapa entre os meses de maio e julho de 2012. Este sítio, 
além de comportar vestígios de ocupações líticas de cunho caçador-coletor com possível datação de até 10000 anos AP, revelou também 
a presença de ocupações ceramistas e históricas posteriores. Os fragmentos de vasilhames pré-coloniais permitem uma afiliação à Tradição 
Itararé-Taquara ou Sistema Regional Kaingáng; todavia, uma das maiores surpresas reveladas durante o resgate foi a presença de uma casa 
subterrânea na porção N do sítio, a princípio evidenciada por uma depressão circular com cerca de 4 m de diâmetro na superfície do terreno, 
sendo então devidamente escavada pelo método de duas trincheiras entrecruzadas, revelando além de peças líticas, estruturas de combustão 
e perfis relevantes à sua construção e abandono. Embora comum em sítios do Sul do Brasil, o achado deste tipo de estrutura na região de 
São José dos Campos a torna de caráter especial, dado sua localização geográfica, pois comprova o avanço mais setentrional de populações 
construtoras de estruturas habitacionais subterrâneas no Vale do Paraíba do Sul, visto que, antes era dado crédito às bacias do Rio Ribeira do 
Iguape e do Alto Paranapanema como os avanços máximos deste tipo de estrutura habitacional no estado de São Paulo.

A CERÂMICA BORDA INCISA NO RIO NEGRO

Autor: Márjorie Lima (MAE/USP) - FAPESP

Na década de 1960 sob a definição de Horizontes Estílisticos, Meggers e Evans propuseram o complexo Borda Incisa, que estaria presente desde 
o baixo Amazonas até a região do médio Orinoco. Nos anos seguintes novos estudos propuseram a dispersão dessa cerâmica por uma área 
ainda mais ampla que envolve toda a bacia Amazônica e uma parte de seu entorno.

Pesquisas atuais na região Amazônica indicam elementos de continuidade e mudança entre muitas das cerâmicas associadas a essa Tradição. 
Este trabalho discutirá como se dá essa variabilidade na região do baixo rio Negro.

Desta maneira caberá discutir a utilização do uso de fase e tradição como categorias analíticas associadas a outras variáveis do registro 
arqueológico, critérios que definiram a Tradição Borda Incisa e a variabilidade cronológica e artefatual dessas cerâmicas na região do rio Negro. 

A CERÂMICA ARQUEOLÓGICA NA T. I. KAIABI (MT/PA)

Autor: Meliam Viganó Gaspar (MAE/USP) - CAPES

Apresento aqui os resultados iniciais da curadoria e do estudo das características tecnológicas do material cerâmico arqueológico na T. I. Kaiabi, 
localizada na região do baixo rio Teles Pires (Mato Grosso/Pará). Meu objetivo durante o mestrado é realizar uma primeira caracterização desses 
conjuntos, contribuindo para o entendimento da trajetória de ocupação indígena neste território. Parto do pressuposto de que processos de 
continuidades, mudanças e rupturas nas trajetórias históricas das populações passadas podem estar objetivados nos conjuntos artefatuais, 
como a cerâmica. A análise deste material tem como base a cadeia operatória de produção cerâmica (Lemonnier) e as características de 
performance (Schiffer e Skibo), entendendo que para cada operação dentro da sequência de produção existe uma escolha feita pelo artesão 
que é social e culturalmente enraizada, revelando diferentes estilos tecnológicos.

OS POTES CERÂMICOS DO SÍTIO VEREDA III-MG: A TECNOLOGIA ENTRE RAZÃO PRÁTICA E RAZÃO 
CULTURAL

Autor: Igor M. Mariano Rodrigues (Centro Especializado em Arqueologia Pré-Histórica da UFMG) - CAPES

Através de um estudo da coleção de 24 recipientes cerâmicos parcialmente completos, do sítio Vereda III (região de Lagoa Santa-MG), discute-
se a variabilidade tecnológica observada a partir de um ponto de vista que integra questões tecno-funcionais (Schiffer & Skibo, 1997) e 
socioculturais (Lemonnier, 1992). Com o estudo da composição das pastas (antiplásticos/temperos, granulometria e densidade), auxiliado 
por técnicas arqueométricas (difratometria de raios x e microscopia eletrônica de varredura), junto à análise de marcas de utilização, foram 
identificadas regras nas maneiras de se fazer e se usar determinadas categorias de potes.   

Certas escolhas identificadas podem ser pensadas enquanto uma preocupação com o desempenho dos recipientes, seja durante o próprio 
processo produtivo, como para sua utilização futura. Contudo, outras escolhas feitas escapam desta lógica pragmática. A partir da noção 
de que os objetos assumem uma posição a quem os dá forma e os utiliza, e de que as atividades são responsáveis por criar significados 
(Pfaffenberger, 2001), ao refletir sobre as relações entre cada categoria de objeto, se discute algumas hipóteses acerca de possíveis significados 
que esta categoria de cultura material pode ter assumido outrora.  
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Autor: Caroline Fernandes Caromano (USP) - CAPES
Coautores: Leandro Matthews Cascon; Claide de Paula Moraes; Márjorie do Nascimento Lima

Caraipé e cauixi são dois tipos de antiplásticos (também conhecidos como temperos ou aditivos) comumente encontrados em cerâmicas 
arqueológicas da Amazônia. Na literatura arqueológica, o termo cauixi refere-se ao antiplástico composto por espículas de esponjas de água 
doce, enquanto o caraipé alude às cinzas resultantes da queima de cascas ou madeiras empregadas como tempero da argila. Historicamente, 
muitos estudos têm se voltado para a função tecnológica dos antiplásticos e também para o potencial destes enquanto marcadores culturais 
ou cronológicos, porém poucos esforços foram realizados para sua identificação zoológica e botânica. Os relatos históricos e as pesquisas 
etnográficas são as poucas fontes de identificação dos tipos de madeiras e esponjas utilizados como antiplásticos e seus dados são muitas 
vezes extrapolados para outros contextos, contribuindo para a produção de um retrato impreciso dos recursos vegetais e animais empregados 
como temperos na produção cerâmica. Tendo em vista a carência de estudos sobre o potencial da análise de estruturas anatômicas para a 
identificação de antiplásticos de origem vegetal e animal, este trabalho apresenta os resultados da análise microscópica de fragmentos de 
cauixi e caraipé extraídos de cerâmicas arqueológicas de sítios localizados nos rios Madeira, Solimões e Negro.

PARA ALÉM DOS TIPOS: EXPLORANDO A VARIABILIDADE TECNO-ESTILÍSTICA DA CERÂMICA GUARITA 
DA TRADIÇÃO POLÍCROMA DA AMAZÔNIA.

Autor: Erêndira Oliveira (MAE/USP) - CAPES

Esta pesquisa visa a análise comparativa entre aspectos formais, tecnológicos e iconográficos de um conjunto de vasos cerâmicos 
denominados “vasos com flange mesial”, provenientes dos rios Solimões, Negro e Madeira (AM) e inseridos na fase Guarita (900-1500dC) 
da Tradição Polícroma da Amazônia. Objetiva-se entender a variabilidade estilística relacionada à morfologia e função, observando técnicas 
gestuais impressas no material e identificando elementos estruturais de composição e organização dos motivos decorativos, bem como suas 
variantes regionais. A análise desses atributos pode contribuir para o entendimento dos modelos atuais propostos para a expansão polícroma 
na Amazônia Central, fornecendo pistas sobre formas de dispersão relacionadas a processos de interação, troca, fluxo e emulação estilística. 
Alguns dos procedimentos metodológicos iniciais adotados para a análise destes conjuntos compreendem a identificação de elementos 
iconográficos isolados e em conjunto, bem como aspectos de simetria e movimento entre os campos decorativos e as relações entre estes e 
a morfologia, com foco nas estratégias de composição do design. Nesta apresentação, apontaremos os resultados preliminares da análise de 
um conjunto cerâmico proveniente do sítio Lauro Sodré (Médio Solimões), bem como sua inserção na cronologia da Amazônia pré-colonial e 
as estratégias teórico-metodológicas adotadas para a análise estilística destes artefatos.

ANÁLISE CERÂMICA DO SÍTIO SÃO MIGUEL DO CACAU - RDS AMANÃ/AM

Autor: Laura Pereira Furquim (Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá) - CNPq

O presente painel tem o objetivo de expor o projeto e os trabalhos iniciais de análise cerâmica realizado com o material proveniente do sítio 
São Miguel do Cacau – RDS Amanã/AM (UTM SAD 69 0321641 / 9708434). Tal pesquisa se desenvolve como parte do projeto de pesquisas 
sociais do instituto de desenvolvimento sustentável mamirauá. O sítio São Miguel está localizado nas margens do lago do Amanã, no interior 
da atual reserva de desenvolvimento sustentável homônima, onde existem outros 31 sítios arqueológicos, e que trabalhos anteriores indicam 
ter sido ocupado a partir do século II a.C.  

A seriação cerâmica até agora proposta insere a região em um contexto geral amazônico, abarcando as tradições borda incisa e policroma 
da Amazônia, representadas regionalmente pelas fases Amanã, Pocó, Caiambé e Tefé. O material em questão se caracteriza por ter sido 
evidenciado em três contextos distintos: no interior de duas urnas funerárias, em uma feição associada a uma delas, e uma grande vasilha. A 
metodologia empregada tem por objetivo final a identificação do(s) conjunto(s) artefatual(ais) aos quais tais fragmentos pertencem, através 
da reconstrução das formas dos vasos e aplicação de uma ficha com 21 atributos, visando a compreensão da sua morfologia e técnicas de 
manufatura e decoração. No painel, será exposto o contexto teórico em que se insere o sítio e o contexto arqueológico dos fragmentos, o 
resultado das projeções e reconstituições formais e perspectivas para a conclusão da pesquisa. 

NO MEIO DO CAMINHO: AS CERÂMICAS DO RIO MAPUERA (ORIXIMINÁ-PA)

Autor: Camila Jácome (MAE/USP; Centro Especializado de Arqueologia Pré-Histórica da UFMG) - CAPES
Coautores: Igor Rodrigues

Apresentaremos os resultados preliminares das análises dos conjuntos cerâmicos arqueológicos de três sítios escavados pelo Projeto Norte-
Amazônico no rio Mapuera, afluente da margem direita do rio Trombetas, na T.I. Trombetas-Mapuera, onde habitam vários coletivos indígenas 
falantes de línguas Karib, muitos deles conhecidos pelos não-indígenas como Waiwai.  

Até o presente momento notamos diferenças significativas das cerâmicas destes sítios com as Konduri e Pocó do Baixo Trombetas.  As 
particularidades do material do Mapuera, em termos de pastas, formas, decoração e estado de conservação, nos levaram a propor outras 
abordagens de análise que considerem a amostragem a partir do conceito de estilo tecnológico (Chilton 1999). 

Como a região do Trombetas, ainda é muito pouco conhecida arqueologicamente, partimos para comparação com duas regiões vizinhas: 
o baixo Trombetas-Amazonas e o Planalto Guianense. Esta análise comparativa nos permitirá ampliar a discussão sobre problemáticas já 
existentes, como as definições dos conjuntos cerâmicos e as sucessões das ocupações ceramistas.  

A longo prazo pretendemos ir além do estudo da tecnologia cerâmica em si. Uma vez que a região do Trombetas e Guiana (Gallois, 2005) foi, 
como ainda é, uma região pautada pela intensa troca e circulação de bens, pessoas e relações, objetivamos analisar pretéritas relações sócio-
tecnológicas entre os grupos das três áreas arqueológicas mencionadas, considerando os vestígios arqueológicos e a paisagem.

ENTRE CINZAS E ESPÍCULAS: O POTENCIAL DA ANÁLISE MICROSCÓPICA PARA A IDENTIFICAÇÃO DE 
CARAIPÉ E CAUIXI
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COMPARAÇÕES ENTRE MORFOLOGIAS DA TPA ENTRE O MÉDIO E ALTO AMAZONAS E AFLUENTES: A 
PROCURA DE DIFERENÇAS NAS CONTINUIDADES

Autor: Jaqueline Belletti (MAE/USP) - CAPES

Uma das questões atuais da arqueologia da Amazônia é complexificar as interpretações sobre a variabilidade artefatual.   

Lathrap e Brochado apontaram o estudo das morfologias como um caminho chave para tal discussão, que permitiria olhar para a variabilidade 
sem perder de vista a dimensão de continuidade. Uma análise comparativa das morfologias das fases da Tradição Polícroma da Amazônia 
(TPA) nas áreas dos rios Solimões-Amazonas Napo, Ucayali eCaquetá permite evidenciar a validade dessa afirmação. 

Entre os resultados alcançados podemos observar que existe sim uma recorrência entre as morfologias, todavia é possível perceber que 
os sítios contam com ampla diversidade morfológica e que tal recorrência se dá apenas com alguns tipos de formas. Para melhor esmiuçar 
os dados a partir dessa observação agregamos como outros pontos de análise as variações ocorrentes entre morfologias de sítios uni e 
multicomponenciais e entre sítios localizados nos cursos principais ou afluentes. 

PALMARES, AMBRÓSIO E OUTROS QUILOMBOS NA ARQUEOLOGIA HISTÓRICA BRASILEIRA.

Autor: Alessandro Luís Lopes de Lima (UNISA)

Dedicamo-nos a levantar os resultados dos estudos arqueológicos realizados sobre os grandes quilombos coloniais do Brasil, mais 
especificamente o quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, entre os estados de Alagoas e Pernambuco, e o quilombo do 
Ambrósio, em Minas Gerais. Reforçamos o potencial da arqueologia em nos trazer dados novos para a compreensão do passado, para os 
estudos que até então estavam amparados apenas em documentos históricos. Além dos dois grandes quilombos abordamos alguns estudos 
arqueológicos a respeito de outros quilombos mineiros, como os quilombos da Cabaça, da Serra de Luanda e o quilombo do Guinda. 
Discutimos o patrimônio histórico e cultural em torno dos quilombos e contextualizamos seus significados e simbolismos para a sociedade 
brasileira de hoje, entendendo sempre as possíveis variáveis em torno da temática e da interpretação do passado. Descrevemos as pesquisas 
realizadas e a cultura material identificada através do projeto quilombo do Ambrósio e o projeto arqueológico Palmares, trazendo algumas das 
principais questões levantadas e os debates que surgiram em torno destas pesquisas. Procuramos abrir novas perspectivas sobre o tema dos 
quilombos coloniais, trazendo algumas possibilidades de novos estudos, principalmente no estado de São Paulo e reclamando mais interesse 
em torno do assunto por parte da ciência arqueológica. Sugerimos então uma postura mais compromissada, por parte da arqueologia e dos 
arqueólogos, para que este campo tenha de fato voz  e credibilidade perante a sociedade, debruçando-se legitimamente sobre os quilombos 
brasileiros, sua cultura material e reconhecendo suas lutas sociais e históricas.

A LOIÇA DE BARRO DO AGRESTE ENTRE A ARQUEOLOGIA HISTÓRICA E A ETNOARQUEOLOGIA

Autor: Daniella Magri Amaral (MAE/USP) - FAPESP

A presente comunicação tem como objetivo apresentar os resultados obtidos durante pesquisa de mestrado intitulada “Loiça de barro do 
agreste: um estudo etnoarqueológico de cerâmica histórica pernambucana”, desenvolvida no âmbito do programa de pós-graduação em 
arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, e defendida no ano de 2012. 

Nesta dissertação empreendemos o estudo arqueológico e etnoarqueológico dos conjuntos cerâmicos provenientes de dois sítios 
arqueológicos históricos – Tacaimbó 1 e Tacaimbó 2 – localizados no município de Tacaimbó, agreste central pernambucano, bem como dos 
conjuntos cerâmicos etnográficos produzidos em comunidades locais na mesma região, e conhecidos como loiça de barro. 

Estes conjuntos foram comparados do ponto de vista tecnológico e foram evidenciadas continuidades formais entre as duas tecnologias de 
produção loiceira, a arqueológica e a etnográfica. Com isso, e considerando as categorias êmicas discriminadas na pesquisa etnoarqueológica, 
elaboramos uma matriz de correlatos para artefatos cerâmicos de produção local/regional, que visa contribuir para a caracterização dos 
mesmos.

FORMAS POLÍTICAS E URBANISMO GREGO: A ARQUITETURA MONUMENTAL COMO 
REPRESENTAÇÃO DO PODER TIRÂNICO ENTRE OS SÉCULOS VI E IV A.C.

Autor: Glaucia Gajardoni de Lemos (MAE/USP)

Esta comunicação constitui aprofundamento de temática apresentada em pesquisa de mestrado desenvolvida no Laboratório 
de estudos sobre a Cidade Antiga (MAE-USP): A consolidação de formas urbanísticas e arquitetônicas como representação 
do espaço político grego.  O objetivo central é o de analisar em que medida o poder político – ou seu formato – interfere no 
disciplinamento do espaço, especialmente no que se refere à incorporação da ideologia tirânica nas grandes obras monumentais 
do ocidente grego. Embora a monumentalidade seja, a nosso ver, uma contribuição das fundações gregas da Magna Grécia e da 
Sicília, estimulando a partir delas outras regiões do mundo helênico, as poleis da Grécia balcânica também abrigaram formas 
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arquitetônicas e urbanísticas monumentais que são passíveis de serem atribuídas a governos oligárquicos ou democráticos. 
Assim, os dados reunidos acerca da monumentalização do espaço nos servirão para delimitar um quadro comparativo entre 
as diferentes formas de organização política e social e o planejamento urbano dessas pólis, de modo a elucidar a chamada 
paisagem do poder, e como essa paisagem interfere na própria narrativa do mundo grego antigo.

A ATUAÇÃO DA ARQUEÓLOGA MARILANDI GOULART NO ESTADO DE SANTA CATARINA/BRASIL

Autor: Mirian Carbonera (MAE/USP)

Esta comunicação objetiva discutir a atuação da arqueóloga Marilandi Goulart no estado de Santa Catarina, sua relação com a escola francesa 
e com as pesquisas de contrato arqueológico, nas décadas de 1980 e 1990. Para o desenvolvimento desse trabalho utilizamos os relatórios 
produzidos pela arqueóloga, documentos da época e entrevistas com familiares e colegas de trabalho. Marilandi Goulart cursou pós-
graduação na USP sob a orientação de Luciana Pallestrini, foi docente e desenvolveu boa parte de suas pesquisas vinculada a UFSC. Pode 
ser considerada uma das pioneiras em Santa Catarina em pesquisas de contrato arqueológico. Passados mais de 30 anos após o início desses 
projetos, fica claro que não podemos entender Marilandi Goulart sem percebê-la no contexto e como fruto de seu tempo, sendo que, sua 
atuação já faz parte da história recente da arqueologia brasileira.

HISTÓRIA INDÍGENA E ARQUEOLOGIA DOS ASURINI DO XINGU, PA

Autor: Alexandre Robazzini (MAE/USP) - CNPq
Coautores: Duane Mota

Através da utilização de dados advindos de fontes históricas e arqueológicas foi possível (re)construir, ainda que de maneira preliminar, a 
história de formação territorial da T.I. Kuatinemo. Os dados históricos demonstraram que o Médio rio Xingu apresenta uma área pela qual 
diversos grupos indígenas perambularam ao longo da história, fazendo dessa região um palimpsesto de ocupação indígena. 

Já com a análise das evidências arqueológicas pudemos solucionar e levantar algumas questões sobre a variabilidade artefatual, porém, 
somente a realização de atividades mais sistemáticas, como a definição dos processos de ocupação e a datação, será possível demonstrar de 
forma mais precisa se os sítios apresentam elementos que podem ser atribuídos a outras populações indígenas que ocuparam a área. 

Portanto, através da conjunção de levantamento bibliográfico, documental e com a análise dos vestígios arqueológicos coletados na T.I. 
Kuatinemo pudemos constatar que essa área foi ocupada por diferentes grupos indígenas ao longo do tempo. 

POTEIRAS E  IDENTIDADES NOS ARREDORES DA SÃO PAULO DO SÉCULO XIX

Autor: Tatiane de Souza (MAE/USP) - CAPES
Coautores: Paulo de Blasis

A contribuição de um estudo de cultura material  em contato fluído e crítico com a história, proporciona simultaneamente a “habilidade 
de observar reações entre o que as pessoas fazem, o que as pessoas dizem, e o que o registro arqueológico diz que as pessoas 
fazem”(Deagan,1996:35). lidar com indivíduos produtores remete-nos a uma possibilidade de abordagem sobre a participação destas 
pessoas nestes espaços, no sentido de perscrutarmos sua filiação social e econômica, ao mesmo tempo em que atividades desenvolvidas 
apontadas pela cultura material, podem nos ajudar a pensar sobre o cotidiano de grupos excluídos da historiografia tradicional. Conscientes 
destes aspectos, a cerâmica arqueológica analisada é considerado portadora de apontamentos sobre sucessivas mudanças históricas em que 
participam diferentes agentes em processos econômicos e apresentam diferenciadas maneiras de interações como forma de negociação 
sobre suas próprias tradições. 

Referência:  Deagan, K. Avenues of inquiry in historical archaeology. In: Orser, Charles (Org) Images of the recent past. Readings in historical 
archaeology. Walnut Creek, ca: Altamira Press, 1996. p. 477.

IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE ANTIGAS ÁREAS DE MORADIA QUILOMBOLAS: ESTUDO DE CASO 
DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE PEDRO CUBAS/SP

Autor: Pedro Henrique de Almeida Batista Damin (MAE/USP) - CNPq

O enfoque dessa pesquisa é a identificação e mapeamento de antigas áreas de moradia da comunidade quilombola de Pedro Cubas, situada 
– assim como a maioria das comunidades quilombolas do estado de São Paulo – no Vale do Ribeira, mais especificamente no município de 
Eldorado. Atualmente a comunidade está dividida em dois núcleos habitacionais (Pedro Cubas e Pedro Cubas de Cima) ao longo do curso do 
rio Pedro Cubas, afluente do rio Ribeira de Iguape. Devido a questões envolvendo o reconhecimento e concessão do direito de posse coletiva, 
são consideradas oficialmente comunidades quilombolas separadas.

Pretende-se fazê-lo com base inicialmente em entrevistas produzidas com os moradores dessa comunidade - feitas no contexto da presente 
pesquisa e de outras relacionadas – e, principalmente, a partir de indicadores botânicos característicos dos padrões de assentamento de 
Pedro Cubas. 

Essa pesquisa é, primeiramente, uma pesquisa em arqueologia histórica, compreendida aqui como um estudo da modernidade. Ao mesmo 
tempo, procura apoiar-se nos postulados da Ecologia Histórica, bem como no conceito de paisagem elaborado por esse programa de pesquisa. 
Junto a isso, entendem-se os já mencionados indicadores botânicos a partir da ideia de marcador paisagístico formulado por Zedeño (2000), 
sendo este um referencial importante para esse aspecto da paisagem tanto para os moradores quanto para a arqueologia.
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ÁRVORES SAGRADAS CRUZAM O ATLÂNTICO - ARQUEOLOGIA DA DIÁSPORA AFRICANA

Autor: Patricia Marinho de Carvalho (MAE/USP) - Ford Foundation/Fellowship Program

A comunicação de que trata esse resumo tem por objetivo apresentar dados conclusivos da dissertação “A travessia atlântica de árvores 
sagradas: estudos de paisagem e arqueologia em área de remanescente de quilombo em Vila Bela/MT e sua interface com a religiosidade 
afro-brasileira” (PPARQMAE-USP, 2012). Parte da pesquisa empírica foi realizada na comunidade remanescente de quilombo boqueirão em 
Vila Bela/MT entre 2008 e 2011. Através dela, procuramos interpretar processos culturais relacionados a elementos da paisagem, em especial 
as árvores. Consideramos a importância que as plantas ocupam nos cultos afro-brasileiros, além do potencial mnemônico e distintivo das 
árvores, capazes de despertar recordações e a memória. Chegamos a parte do passado familiar de membros dessa comunidade, e também de 
um passado ancestral, pois alguns dos dados obtidos estão relacionados até mesmo a suas origens africanas. Paralelamente ao levantamento 
no Boqueirão, realizamos pesquisa de campo em cinco terreiros de cultos afro-brasileiros. Concluímos que existem árvores cujo significado 
simbólico tem correspondência com o modo de pensamento da comunidade, tanto dos terreiros estudados, quanto no Boqueirão. Concluímos 
também que os estudos antropológicos e sociológicos sobre o negro no Brasil deveriam ser mais considerados pela arqueologia e, sobretudo 
pela arqueologia da diáspora africana, uma das ramificações dessa disciplina em que se pautaram nossos estudos.

OS SENTIDOS DA MONUMENTALIDADE EM SÍTIOS GREGOS DA IDADE DO FERRO INICIAL 
(SÉCS. XI – VIII A.C. ).

Autor: Vinicius Dian Martin (MAE/USP) - CAPES

Desde os primórdios da história da Grécia antiga, relações diretas ou indiretas de poder determinavam a ordem em que as sociedades deveriam 
se organizar e lidar com as dificuldades que pudessem aparecer. Tal hierarquia era determinada muitas vezes por estruturas arquitetônicas 
complexas, como foram os palácios micênicos e minóicos durante a Idade do Bronze e posteriormente as “casas de chefe” do período da 
Idade do Ferro. A inclusão da Idade do Bronze neste estudo foi feita com o objetivo contextualizar o final desse período para que possamos 
entender como se originou a nova era, Idade do Ferro (idade obscura), e como suas estruturas foram preservadas ou, então, adaptadas as 
novas realidades da época. Nesta pesquisa, busco entender como se deu essa transição entre esses dois períodos e como a sociedade se 
adaptou as novas relações de poder que surgiram com essa desintegração do sistema palacial por volta do século XII a.C.  

Paralelo a esse trabalho procurei pesquisar mais a respeito de alguns conceitos relevantes para minha dissertação como, por exemplo, a 
monumentalidade e como ela era entendida pelas sociedades gregas do passado e como o ser humano hoje interpreta os vestígios desse 
passado. Um conceito como esse é importante para desenvolver o tema central da dissertação porque essas sociedades do passado entendiam 
e interagiam com as grandes edificações de uma maneira diferente da nossa gerando assim a necessidade de um estudo mais aprofundando 
para entender essa relação. 

O TEATRO GREGO ANTIGO E SEU USO DRAMÁTICO NA PAISAGEM DA PÓLIS

Autor: João Estevam de Argos (MAE/USP) - CNPq

Alguns estudiosos identificaram no chamado “espaço construído” uma via de comunicação entre grupos sociais hegemônicos e demais 
grupos a integrar uma sociedade. Há na grécia antiga e no ocidente grego evidências tanto de uma monumentalização de espaços e edifícios, 
como o uso dramático da paisagem nos projetos urbanísticos a realçar-lhes as dimensões (Florenzano, 2010: 97).  Sob este prisma o teatro 
antigo está inserido. O deus Diônisos e a monumentalização urbanística da pólis grega estão interligados e se tornam presentes na paisagem. 
Por meio do espaço consagrado ao deus podemos visualizar as inter-relações sociais existentes na cidade grega antiga. Nosso intuito nesta 
comunicação é, por meio dos elementos materiais, refletir sobre o discurso visual presente no ambiente construído, estendendo nossa 
documentação do templo para o teatro e sua posição na paisagem. Assim como o templo, o teatro grego é um marco da identidade políade, 
seus aspectos físicos, materiais inseridos no cenário paisagístico nos permitem visualizar, por meio do seu uso dramático, a formação social, 
política e religiosa da pólis, tanto na grécia quanto no ocidente grego.

PEER POLITY INTERACTION, MONUMENTALIZAÇÃO E PAISAGEM DE PODER NO OCIDENTE GREGO:  O 
CASO DE SELINONTE

Autor: Christiane Teodoro Custodio (MAE/USP)
Coautores: Lilian de Angelo Laky

O desenvolvimento urbanístico da polis de Selinonte é marcado fortemente pelo processo de aquisições territoriais e rivalidades, entre cidades 
expansionistas, ocorrido no sul da Itália e Sicília durante o período arcaico. Com base na rivalidade e disputa entre Selinonte e Agrigento, no 
contexto cronológico edilício do período e na interpretação arquitetônica da colina oriental discutiremos como o fenômeno de peer polity 
interaction (que designa toda a gama de intercâmbios que ocorrem incluindo imitação e emulação, competição e guerra entre unidades sócio-
políticas autônomas) gerou uma paisagem de poder na colina oriental de Selinonte. A função simbólica dos muros no lado leste de Selinonte 
e a analogia arquitetônica entre o templo G selinontino e o olimpiéion de Agrigento serão analisadas como evidências de tal processo.

Sessão de Comunicação 16
Local: Sala Edgar Carone (História)

Data e Horário: Sexta-feira, 9h-12h30min
Coordenador: Profa. Dra. Maria Beatriz Borba Florenzano
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MORRO DA GAMBOA 4: UMA ESTRUTURA PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO OITOCENTISTA

Autor: Anderson Marques Garcia (Documento Ecologia e Cultura)
Coautores: Fátima Oliveira/Pedro Miguel da Silva Narciso/Dagoberto Lopes de Oliveira

O presente trabalho está inserido no programa de gestão do patrimônio arqueológico (etapas de prospecção, escavação e monitoramento) 
das obras de revitalização da área de especial interesse urbano portuária (município do Rio de Janeiro/RJ), e abarca a identificação e o estudo 
preliminar de um dos conjuntos de estruturas de cais/trapiche situadas junto ao Morro da Gamboa. 

Essa comunicação visa divulgar o sítio arqueológico Morro da Gamboa 4 (MOG 4), através do relato das escavações efetuadas na área de 
intervenção de uma obra para construção de uma nova pista rodoviária. 

O objetivo desse estudo foi identificar as características morfológicas do solo, os conteúdos artefatuais, os processos antrópicos de deposição 
e os processos naturais pós-deposicionais, com base no método de análise estratigráfica conhecido como Matriz Harris. 

Cada unidade estratigráfica (UE) – fossem camadas ou estruturas – receberam identificações próprias atribuídas a partir de algarismos 
arábicos crescentes, permitindo assim um melhor arranjo do conjunto de forma contextualizada. Entre os materiais atribuídos ao século XIX, 
encontraram-se estruturas de cais/trapiche (com bases construídas em pedras lavradas e topos a partir de pedras irregulares assentadas com 
argamassa de argila) e fragmentos de faiança, grés, metal, madeira e cerâmica.Além desses, também foram encontrados vestígios culturais 
mais recentes, como fragmentos de plásticos e matérias construtivos do século XX.

TIPOLOGIAS DE ESTRUTURAS PORTUÁRIAS NO RIO DE JANEIRO NO SÉCULO XIX

Autor: Fátima Oliveira (Documento Patrimônio Cultural)
Coautores: Pedro Miguel da Silva Narciso; Dagoberto Oliveira

O Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico das Obras de Revitalização da AEIU PORTUÁRIA, insere-se no contexto das obras 
de revitalização viária da região portuária do Rio de Janeiro, numa área total de aproximadamente 5 milhões de m2. A sua finalidade é 
a compreensão dos processos de formação e transformação histórica ocorridos na área geográfica abrangida pela pesquisa científica,  
contribuindo para a reconstituição da evolução da Paisagem Cultural do Porto do Rio de Janeiro .

Os diversos dados obtidos até ao momento pela pesquisa arqueológica, testemunham as ocupações humanas pretéritas na região portuária, 
produzindo resultados que permitem criar ou discutir teorias sobre a evolução da malha urbana da cidade. 

As tipologias estruturais identificadas são muito diversificadas, recorrendo a técnicas construtivas de origem colonial, outras com paralelos 
no estrangeiro, mas todas elas exógenas. Entre estas destacam-seredes viárias, edifícios, trapiches e cais, as quais têm sido caracterizadas. 

A CONSTRUÇÃO DA RELIGIOSIDADE ROMANO-BRETÃ: ESTUDO DE CASO DEUSA COVENTINA

Autor: Érika Vital Pedreira (UFF) - CNPQ

O presente trabalho consiste em uma breve análise de uma das fontes escolhidas para compor o catálogo da dissertação de mestrado. 
Utilizamos um relevo representativo da deusa Coventina a fim de observar a formação de uma forma de religiosidade híbrida na Britânia, 
durante os dois primeiros séculos de conquista romana.

MUSEALIZAÇÃO DA CIDADE? DIMENSÕES DO “URBANISMO ANTIQUÁRIO” EM ATENAS, DE SULA A 
AUGUSTO (86 A. C. - 14 D. C.)

Autor: Fábio Augusto Morales (USP) - CNPq

Esta apresentação tem dois objetos centrais: por um lado, apresentar as evidências (literárias, epigráficas e arqueológicas) das intervenções 
urbanas em Atenas no período de Sulla a Augusto que denotem uma intensa valorização do passado (arquitetônico, político, religioso, 
filosófico), e por outro, discutir a validade das noções de “urbanismo antiquário” e “musealização”, em suas relações com as transformações 
culturais atenienses e romanas do período.

OS BRONZES DA COLEÇÃO EGÍPCIA DO MUSEU NACIONAL: UMA ANÁLISE DA RELIGIÃO POPULAR NO 
EGITO ANTIGO

Autor: Cintia Prates Facuri (Museu Nacional/UFRJ) - CAPES

Embora ainda pouco conhecida, uma parte importante da prática religiosa no Egito antigo é a Religião Popular, também chamada de Devoção 
Pessoal, sendo tais termos utilizado para designar as práticas e crenças religiosas fora do âmbito da religião oficial organizada pelo Estado. 
Tais práticas eram manifestadas através do culto doméstico e de uma grande variedade de objetos votivos. As estatuetas em bronzes com 
representações divinas são a forma mais explícita desta prática, tendo sido ofertadas em locais sagrados acessíveis à população, uma vez 
que os templos não estavam abertos à participação popular. Pode-se afirmar que a deposição das estatuetas em bronze, que serviram como 
oferendas votivas, foi mais frequente no Terceiro Período Intermediário, cerca de 1070 a.C., mas há evidências de que desde o Médio Império 
ex-votos eram depositados em locais específicos dos templos. Tendo como base as estatuetas egípcias votivas em bronzes da coleção do 
Museu Nacional/UFRJ, buscarei analisar a conexão destes ex-votos com manifestações religiosas populares, compreender sua relação com a 
religião oficial e determinar seu vínculo com outros objetos de culto.
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Paineis

Segunda-feira - 22/04

ARQUEOLOGIA E COMUNIDADE NOS MUSEUS DA CIDADE DE RIO GRANDE-RS

Autor: André Dal Bosco Carletto (FURG)

Diante da crescente atuação do arqueólogo no Brasil, cresce a preocupação com a extroversão dos bens arqueológicos. Este trabalho surge 
da preocupação com a interação entre o público leigo e a Arqueologia através de instituições museais.

Para analisar tal quadro foram feitas visitas a todas as instituições presentes no município e feitas entrevistas, visando não apenas levantar as 
instituições que possuem em acervo bens arqueológicos, mas também analisar questões referentes ao quadro dos museus, como a presença 
de profissionais da área de museologia, técnicos de conservação, reserva técnica e plano museológico, a fim de traçar um quadro geral dos 
museus.

Nas instituições onde há bens arqueológicos em geral, foram levantadas outras questões, como origem do material, se os mesmos foram 
catalogados e estudados. Além disso, foi realizada uma avaliação acerca do estado de conservação dos bens arqueológicos e, se se encontram 
em exposição. No caso de, não estarem expostos, se já estiveram, e os pesquisadores que ali atuaram.

CURADORIA DE COLEÇÕES ANTIGAS: O ACERVO PLÍNIO AYROSA

Autor: Davi Comenale Garcia (MAE/USP) - CNPq
Coautores: Dária Elânia Fernandes Barreto; José Paulo Jacob; Marisa Coutinho Afonso

O Acervo Plínio Ayrosa (APA) foi organizado em 1935 pelo Prof. Dr. Plínio Ayrosa, como museu etnográfico vinculado ao Departamento de 
Antropologia da FFLCH/USP. Através da incorporação de outras coleções e de artefatos adquiridos nos trabalhos etnográficos, o acervo 
expandiu rapidamente até a década de 1970, passando a ser composto por plumárias, cerâmica, cestarias e artefatos líticos. Em 1989 foi 
incorporado às coleções do Museu de Arqueologia e Etnologia/ Universidade de São Paulo, no contexto da formação do Novo MAE. 

Na presente curadoria foi enfocado o material lítico arqueológico, que forma uma coleção de 263 artefatos diversos, destacando-se as lâminas 
polidas, pontas de projétil, adornos corporais, virotes, além de grande variedade de peças de sambaquis, como dois zoólitos, lâminas lascadas 
e pesos de rede. Mais de 40% do material é proveniente da região sudeste, sendo 81 de São Paulo, estado que compõe 31% da coleção. Porém 
quase todas as regiões do país encontram-se representadas, entre elas Minas Gerais (8%), Paraná (6%), Amazonas (6%) e Santa Catarina (5%), 
seguidas em número menor por Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Rio de Janeiro e Piauí. 

Neste estudo foi possível organizar a coleção, melhorar as condições de conservação do material, compreender o contexto de formação do 
acervo, e disponibilizar um banco de dados digital com imagens das peças e informações detalhadas, como suas dimensões, integridade, 
matéria-prima, tipo, tecnologia e origem.

ANÁLISE DOS MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS PRESENTES NO SÍTIO MORRO DO GEMEDOR- ILHA GRANDE 
DE SANTA ISABEL – PI

Autor: Felipe Rocha Carvalho Lima (UFPI)
Coautores: Abrahão Sanderson N. F. da Silva; Ana Joaquina da Cruz Oliveira; Lairisse Daniele de Araujo Costa

O sítio Morro do Gemedor é um sítio sob duna localizado no município de Ilha Grande, litoral do estado do Piauí. Devido à dinâmica dunar 
o material arqueológico presente no sítio está sofrendo um processo de afloramento. Esses vestígios são constituídos em sua maioria por 
materiais históricos como fragmentos de vidro, louça e ferro, além deles há fragmentos de cerâmica pré – histórica. Atualmente a presença 
de materiais arqueológicos na superfície das dunas tem atraído a curiosidade de moradores locais e turistas que trafegam pelo local, por esse 
motivo esse sítio se encontra ameaçado. Esse trabalho tem por objetivo principal divulgar o resultado da análise do material coletado no sítio 
durante o projeto de levantamento sistemático prospectivo e programa de educação patrimonial do complexo eólico delta – Parnaíba – PI. 

Autor: José Augusto Romano Manhani (MAE/USP)
Coautores: Maria Alves Pereira Cristante; José Paulo Jacob; Marisa Coutinho Afonso

COLEÇÃO VON KOSERITZ: GERENCIAMENTO DO ACERVO ARQUEOLÓGICO E ETNOGRÁFICO

O projeto de curadoria da coleção Von Koseritz, inserido no plano de trabalho Coleções De Arqueologia Brasileira Do MAE: Inventário e 



53

Acondicionamento, pretendeu catalogar o acervo arqueológico, etnográfico e de documentação primária relacionados a ela. Essencialmente 
é composta por materiais oriundos do Rio Grande do Sul, constituindo-se, principalmente, por artefatos líticos, como boleadeiras e machados, 
cerâmicos e metais. Inicialmente, sob a orientação da equipe técnica do laboratório, tentamos recuperar todo o material pertencente à 
coleção, que estava espalhado por diversas caixas nas reservas técnicas. O material passou por um processo de limpeza e organização de 
todas as peças até então encontradas, de modo que, posteriormente, tudo foi catalogado com base no registro geral de arqueologia do 
Museu Paulista. Procedeu-se, então, o acondicionamento individual de todas as peças e seu retorno à reserva técnica do museu. Após o 
trabalho curatorial do material da coleção procuramos rever a documentação associada a ele, disponível no museu. Nossa intenção, a partir 
do material arqueológico, etnográfico e da documentação associada a eles, é confrontar todas as informações encontradas e fazer o possível 
para, relacionando as informações, obtermos um melhor entendimento da coleção como um todo. Esta apresentação tem como finalidade a 
divulgação da coleção, bem como dos trabalhos de curadoria e gerenciamento realizados.

ARQUEOLOGIA PÚBLICA - ESCAVAÇÃO SIMULADA COMO MÉTODO DE APRENDIZADO DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL

Autor: Leonardo Lopes Garcia (PUC/GO)
Coautores: Caio Vinicius Picolo de Souza; Daniela Dias Ortega

O público em geral pensa a arqueologia como uma grande caça ao tesouro em escavações aleatórias. Pretendemos divulgar a escavação 
arqueológica simulada como uma atividade educacional que possui diversas metodologias, como: a produção de documentação, a 
interpretação e preservação dos achados. Essa prática desmistifica a imagem do arqueólogo e da escavação arqueológica, permitindo assim 
ensinar noções corretas sobre os processos arqueológicos. Com um baixo custo de realização e envolvendo alunos na ação educativa para uma 
arqueologia pública, é perceptível o potencial positivo dessa prática de escavação simulada, que trará o (a) estudante à uma compreensão da 
cultura material, e à conscientização do papel da arqueologia e das instituições de ensino no estudo, divulgação e preservação do patrimônio 
cultural. 

HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO GUARANI NA BACIA DO RIO PARANAPANEMA (SP)

Autor: Letícia Ribeiro (UNESP)

As atividades do Programa de Resgate Cientifico do Patrimônio Cultural Arqueológico-Loteamento Alphaville, no município de São José 
dos Campos, estado de São Paulo, encabeçadas pela A Lasca Consultoria e Assessoria em Arqueologia Ltda. Em parceria com a Alphaville 
Urbanismo S.A., resultaram no resgate do sítio arqueológico Carcará, a última etapa realizada entre os meses de maio e julho de 2012. Este 
sítio, além de comportar vestígios de ocupações líticas de cunho caçador-coletor com possível datação de até 10.000 anos AP, revelou também 
a presença de ocupações ceramistas e históricas posteriores. Os fragmentos de vasilhames pré-coloniais permitem uma afiliação à tradição 
Itararé-Taquara ou sistema regional Kaingáng. Todavia, uma das maiores surpresas reveladas durante o resgate foi à presença de uma casa 
subterrânea na porção N do sítio, a princípio evidenciada por uma depressão circular com cerca de 4 m de diâmetro na superfície do terreno, 
sendo então devidamente escavada pelo método de duas trincheiras entrecruzadas, revelando além de peças líticas, estruturas de combustão 
e perfis relevantes à sua construção e abandono. Embora comum em sítios do sul do Brasil, o achado deste tipo de estrutura na região de 
São José dos Campos a torna de caráter especial, dado sua localização geográfica, pois comprova o avanço mais setentrional de populações 
construtoras de estruturas habitacionais subterrâneas no Vale do Paraíba do Sul, visto que, antes era dado crédito às bacias do Rio Ribeira do 
Iguape e do Alto Paranapanema como os avanços máximos deste tipo de estrutura habitacional no estado de São Paulo. 

“DA AFRICA PARA O MUNDO”: UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA MOSTRA CULTURAL 
DO COLÉGIO STELLA MATUTINA 

Autor: Thaise Sá Freire Rocha (Universidade Federal de Juiz de Fora)

No presente trabalho, objetivamos apresentar os resultados iniciais a respeito da ação educativa conduzida pela equipe do MAEA-UFJF, no 
ano de 2012, na mostra cultural “Da África para o mundo” dos do 6º ano do colégioStella Matutina. O programa de educação patrimonial vem 
sendo desenvolvido desde o ano de 2000, atrelado ao projeto “Compartilhando experiências: a educação patrimonial e a socialização do 
saber” e recebe o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFJF. Em linhas gerais, trata-se de uma iniciativa que se propôs sensibilizar 
o público para a valorização do legado cultural indígena e negro na região, utilizando como suporte o patrimônio arqueológico local. O 
programa foi desenvolvido durante a amostra cultural dos alunos do colégio Stella, cujo tema era sobre a cultura africana. Com isso, buscamos 
dar um enfoque maior nos elementos que compõem a cultura africana e sua influencia e participação na nossa cultura e história. destacaremos 
nesse trabalho as percepções dos alunos a partir do que foi apontado pela equipe e nas demais atividades propostas. A partir disso, faremos 
uma reflexão sobre essas percepções a partir do material produzido pelas crianças durante o programa. Dessa forma, poderemos evidenciar 
as percepções manifestadas acerca do negro, da África, da cultura africana e também indígena, e acerca dos conceitos de patrimônio 
arqueológico. O intuito é refletirmos sobre a importância das ações no que diz respeito à preservação do patrimônio arqueológico e no 
desenvolvimento de um sentimento preservacionista, além da manutenção de um dialogo a respeito da diversidade cultural.
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Terça-feira - 23/04

REVITALIZAÇÃO DO ACERVO DO LEPAN

Autor: Thiago Silva Querentino (FURG)

O projeto de revitalização proposto tem como objetivo reorganizar o acervo arqueológico do LEPAN (Laboratório de Ensino e Pesquisa em 
Arqueologia e Antropologia) que se encontra na da Universidade Federal de Rio Grande (FURG). 

O material se encontra fora dos padrões de preservação para acervos arqueológicos ditados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). O foco principal do trabalho situa-se em abrir as caixas que guardam esse acervo arqueológico, limpar o material 
armazenado, que se encontrar guardado de forma incorreta, e adequá-lo aos padrões exigidos pelo IPHAN. 

Nesse sentido seriam realizadas as trocas das antigas caixas de papel por novas caixas de plásticos e o material que atualmente é armazenado 
em jornal passaria a ser acomodado em sacos plásticos para garantir uma melhor conservação do material arqueológico, possibilitando que 
o mesmo  possa vir a ser utilizado posteriormente por alunos e profissionais que desejarem trabalhar ou desenvolver estudos com base nos 
materiais do acervo.

O POTENCIAL DO PATRIMÔNIO MARÍTIMO NA CIDADE DO RIO GRANDE-RS.

Autor: Vanessa Paraboa Caldeirão (FURG)

A cidade do Rio Grande, localizada ao sul do estado do Rio Grande do Sul, encontra-se sobre uma península inserida em um ecossistema 
costeiro precisamente delimitado através da existência de campos dunares, lagoas e lagunas costeiras. Por consequência dessa localização 
e por seu histórico de disputas territoriais, as condições econômicas e sociais estão intimamente ligadas á atividades marítimas perceptíveis 
através do uso e apropriação do espaço de costa. 

O objetivo deste trabalho é um levantamento da cultura material náutica que se encontra em acervos públicos e privados da cidade, a fim 
de identificar e analisar como estes materiais estão sendo expostos e quais as experiências que eles podem proporcionar para o publico 
consumidor, sejam eles a comunidade local ou os turistas. Pretende-se assim compreender um pouco das relações entre sociedade e 
patrimônio arqueológico, vislumbrando a preservação, valorização e conservação dos bens patrimoniais pela própria comunidade, além de 
expor o potencial informativo destes acervos para a arqueologia.

CURADORIA DO ACERVO DO SÍTIO ITAGUÁ (UBATUBA – SP)

Autor: Mariana Alves Pereira Cristante (MAE/USP)
Coautores: José Augusto Romano Manhani; Dária Elânia Fernandes Barreto

Este trabalho tem como objetivo divulgar o material do Sítio Itaguá, bem como os trabalhos de curadoria realizados com ele, visando à 
organização, ao inventário e ao melhor acondicionamento do material arqueológico na Reserva Técnica do MAE-USP.  Sua curadoria também 
teve como finalidades possibilitar uma melhor preservação deste material, bem como organizar o acervo para futuros estudos.  

 O Sítio Itaguá localizava-se em Ubatuba (SP). Foi escavado nos anos 1970 pelos arqueólogos Profs. Drs. Dorath P. Uchôa e Caio D. R. Garcia, do 
antigo Instituto de Pré-História da USP, e seu material cerâmico foi estudado na década de 1980 pela Profa. Dra. Maria Cristina M. Scatamacchia. 
Trata-se de um sítio Tupi de contato no litoral de São Paulo. Seu material é constituído principalmente por cerâmica, mas também por material 
lítico e histórico. O material cerâmico caracteriza-se por apresentar decorações tanto plástica quanto pintada.  Em laboratório algumas vasilhas 
foram remontadas. Dentre as vasilhas cerâmicas, há uma com a forma de um prato europeu e decoração europeia típica do século XVI, mas feita 
com técnicas tupi (pintura vermelha e preta sobre engobo branco). Este último item é bastante significativo, pois demonstra materialmente 
não somente o contato, como também o intercâmbio cultural.  O material histórico, segundo Scatamacchia, é típico de escambo.  O sítio 
apresentou um único sepultamento característico, ou seja, em urna funerária. 

O USO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM NA ARQUEOLOGIA

Autor: Aldo Malagó (MAE/USP) - CNPq

O presente trabalho propõe-se a expor e discutir o uso de softwares de processamento de imagens na arqueologia e, de maneira mais geral, 
o uso de recursos digitais e tecnologia de ponta para auxiliar o arqueólogo em seus diversos campos de trabalho e pesquisa. Usar-se-á como 
exemplo o trabalho em desenvolvimento sobre microartefatos no sítio Lapa Grande de Taquaraçu, Minas Gerais. O tempo desprendido no 
trabalho manual de contagem de microartefatos é longo e agora se trabalha com o programa de processamento de imagem Imagej, do 
National Institute of Health dos Estados Unidos da América. O Imagej é um programa em domínio público, portanto livre e de graça, escrito em 
Java capaz de processar milhares de estruturas únicas em uma imagem e contá-las, medi-las e numerá-las, reduzindo o trabalho de contagem 
de grãos, ossos ou quaisquer objetos em uma dada imagem. Além disso, pode ser usado na reconstrução em três dimensões de imagens 
segmentadas (como em tomografias) ou na captura de objetos e digitalização em 3D dos mesmos com equipamentos de baixo custo. Ao se 
usar o software, trabalha-se com o refinamento das condições de captura e tratamento das imagens de microartefatos a fim de se elaborar 
uma metodologia mais eficiente na etapa de quantificação de amostras, deixando reduzindo o tempo de contagem de 30 a 60 minutos 
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para apenas alguns segundos, ou processando milhares de imagens de amostras em alguns minutos, por meio de macros, sem intervenção 
humana significativa.

A FERRAMENTA UTILIZADA NA REPRODUÇÃO DOS OBJETOS E SUAS RECONSTRUÇÕES CULTURAIS: O 
DESENHO TÉCNICO.

Autor: Ana Eugênia de Mendonça dos Santos (Inside Consultoria)
Coautores: Lela Caroline Arantes Mesquita

Este trabalho possui como objetivo expor a relação entre o desenho técnico e a arqueologia, muito importantes para o crescimento do 
conhecimento nesta área. O estudo é realizado pela empresa Inside Consultoria Científica, com sede em Belém do Pará. Depois de serem 
encontrados em sítios arqueológicos, os materiais passam por etapas desenvolvidas em laboratório, como por exemplo: limpeza, numeração, 
análise, registro fotográfico e/ou desenho dos mesmos, entre outras, sendo a última, em especial, possuidora de um grande valor. Após 
passar pelas etapas citadas, os materiais são medidos em suas dimensões naturais e seus contornos passados para o papel, com vista frontal, 
posterior e de perfil. Depois é aplicada a eles, a técnica de luz e sombra com a finalidade de dar volume, fazendo com que pareçam mais reais 
possíveis dos originais, ilustrando fraturas e manchas, dentre outros aspectos visíveis. por último, os desenhos são contornados por uma 
caneta especial em papel vegetal. Portanto, o desenho técnico é uma ferramenta essencial na reprodução dos objetos e na interpretação dos 
dados, os quais podem contribuir na expansão do conhecimento acerca da história presente por trás do patrimônio arqueológico, por meio 
dos textos e artigos científicos. Desenhar não é somente passar formas para o papel, mas também é registrar toda uma história fundamental 
para a compreensão de características únicas presentes em cada cultura.

MATERIAIS LÍTICOS EM SÍTIO LITO-CERÂMICO: O ESTUDO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO LAGOA SECA, IEPÊ, 
SP

Autor: André Felipe Alves (UNESP-Presidente Prudente) - FAPESP
Coautores: Neide Barrocá Faccio

Este resumo apresenta os resultados obtidos no âmbito da pesquisa realizada com materiais líticos lascados do sítio arqueológico Lagoa 
Seca – Bacia do baixo vale do rio Paranapanema – localizado no município de Iepê, SP. Trata-se de um sítio lito-cerâmico datado de ±700 anos, 
relacionado à ocupação de grupo agricultor-ceramista Guarani (Faccio, 2011). Optamos, nesta pesquisa, por estudar apenas o material lítico 
lascado. Como metodologia de análise, utilizamos um guia de análise tecnológica, com o qual buscamos identificar elementos componentes 
da cadeia operatória dos materiais. Utilizamos, também, a metodologia da arqueologia experimental, realizando testes utilizando percutores 
duros e materiais provenientes da região do vale do rio Paranapanema. Os resultados parciais deste estudo apontam para uma indústria lítica 
que apresenta poucas etapas em sua cadeia operatória, possuindo materiais produzidos, sobretudo, com a matéria-prima arenito silicificado, 
e tendo o seixo como principal suporte. Os resultados desta pesquisa podem auxiliar estudos comparativos de materiais líticos de outros sítios 
da região geográfica em tela, de modo que, futuramente, seja possível estabelecer características de produção de indústrias líticas inseridas 
em sítios lito-cerâmicos na área do baixo vale do rio Paranapanema.

Autor: Bruno Gato da Silva (UFSM)
Coautores: Lucio Lemes; Saul Eduardo Seiguer Milder

DA MENTE A MATÉRIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE A TECNOLOGIA LÍTICA DO SÍTIO 
SANTA CLARA (RS)

O sítio arqueológico Santa Clara localiza-se no estado do Rio Grande do Sul, 30 quilômetros distante da cidade de Quarai, na região da 
Campanha, próximo à fronteira com o Uruguai. O sítio é atribuído a indústria catalanense, associada a caçadores-coletores do início do 
Holoceno, sendo datado recentemente em 12000 A.P. 

O trabalho visa apresentar os resultados preliminares a respeito da organização tecnológica do material lítico do sítio em questão. Foi 
empregada a análise gestual como metodologia, com o objetivo de desvendar os esquemas operatórios e conceituais que permitirão 
compreender as escolhas culturais do grupo frente às imposições do meio natural.

ANÁLISE TECNOLÓGICA E GESTUAL PARA O SITIO ARQUEOLÓGICO SEVERO.

Autor: Daniel de Goes Pitirini (UFSM) - CAPES
Coautores: Luana da Silva de Sousa; Bruno Gato da Silva

A partir da pesquisa em torno do material encontrado no sitio arqueológico severo o intuito deste trabalho é o de apresentar para o meio 
acadêmico os resultados e as peculiaridades já verificados.

O objetivo desta pesquisa é fazer uma análise da tecnologia e do gesto empregados na produção de instrumentos líticos no sitio Severo e 
através desta análise buscar a compreensão da relação do ser humano com o meio em que ele vivia nos tempos da caça e da coleta.

O sitio Severo localiza-se no município de Quarai no estado do Rio Grande do Sul, próximo ao rio Quarai que faz a divisa do Brasil com o 
Uruguai, o material do sitio e a região geográfica onde ele localiza-se o remete claramente à indústria Catalanese, descrita por Antonio Taddei 
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em 1959, próximo ao arroio Catalan Chico no departamento de Artigas, Uruguai.

O sitio evidenciou material exclusivamente lítico, portanto é através da análise do material lítico deste sitio que parte esta pesquisa, no 
entanto o objeto de estudo não é apenas a matéria, mas sim a relação que os povos caçadores coletores que as confeccionaram tinham com 
o meio e como utilizavam  a matéria lítica para tal relação.

SIGA LEGERMANN: GEOREFERENCIAMENTO E PATRIMÔNIO.

Autor: Fabrício Bernardes (FURG)
Coautores: Ingrend Guimarães Cornaquini

O sítio RS-LS-45 Legermann (Rio Grande, RS), foi estudado pela primeira vez por Guilherme Naue em 1971. Desde a criação do Curso de 
Bacharelado em Arqueologia na Universidade Federal de Rio Grande, o sítio se tornou um elemento fundamental para os primeiros contatos 
dos estudantes com a prática arqueológica. E constitui um referencial histórico importante para a comunidade local. Elaboramos então um 
programa de georeferenciamento que disponibilizará dados deste sítio de maneira simples e bem concisa à comunidade. Sendo assim, criou-se 
um Sistema de Informações Geo-Arqueológicas do Sítio Legermann, o SIGA. Com informações arqueológicas, ambientais e, geomorfológicas 
sobre o mesmo. Os dados arqueológicos e geomorfológicos obtidos em campo foram processados no software gvSIG. Durante a primeira 
etapa do trabalho, foram acoplados ao SIG, imagens de satélites da área, juntamente com informações arqueológicas da região (extraídas 
de pesquisas arqueológicas anteriores). Esse conjunto de dados deu origem ao SIGA. No que tange ao conhecimento arqueológico, essa 
ferramenta ajudará nos estudos mais aprofundados sobre as populações que habitavam ou transitavam pela região costeira da Lagoa dos 
Patos, e pelo o litoral sul do Estado, servirá como treinamento dos futuros pesquisadores da FURG, fornecerá elementos de análise para 
medidas de conservação desse patrimônio arqueológico e, fornecerá uma base para atividades culturais e de educação patrimonial.

GEOARQUEOLOGIA NA BACIA DO AGUAPEÍ, SP

Autor: Fernando Henrique Ferreira de Oliveira (UNESP/Presidente Prudente) - PROEX/UNESP
Coautores: Neide Barrocá Faccio

Esse artigo surgiu no bojo da necessidade de conhecer o estabelecimento e desenvolvimento de grupos humanos, evidenciados na cultura 
material, na região do oeste paulista, especificamente na bacia hidrográfica do Aguapeí. Assim sendo, essa pesquisa apresenta algumas 
considerações sobre o campo de atuação da geoarqueologia, analisando sua relação com as geociências e incorporação do conceito de 
paisagem. Nesse sentido, tomamos como objeto, a paisagem da área dos sítios arqueológicos Itaí, município de Paulicéia, SP e São Francisco, 
município de São João do Pau D’alho, SP, buscando compreender o contexto ambiental e cultural na bacia do Aguapeí. Portanto, nesse artigo 
trabalhamos as diretrizes teóricas da arqueologia, sob enfoque da geoarqueologia, metodologia de pesquisa que dispõe de uma série de 
ferramentas multidisciplinares, produzidas pela geografia e geociências a fim de compreender as maneiras pelas quais os grupos indígenas e 
frentes pioneiras da sociedade brasileira ocuparam e se apropriaram da paisagem no passado.

ANÁLISE TECNO-TIPOLÓGICA DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO SEVERO

Autor: Luana da Silva de Souza (UFSM)
Coautores: Daniel de Goes Pitirini

Este trabalho tem como objeto de estudo os materiais líticos provenientes do Sítio Arqueológico Severo, localizado no interior do Município 
de Quaraí-RS, distante cerca de 30 km do centro da cidade e 2 km da fronteira com o Uruguai. Foi feita uma coleta superficial no referido sítio 
em 2011, pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (LEPA/UFSM).  O sítio é em cascalheira, geralmente associado na região à 
atividade extrativista. E devido ao fato de se encontrar em superfície o processo de datação do sítio fica comprometido. No que se refere 
ao material arqueológico o lítico esta associado a indústria uruguaia catalanense criada por Taddei (1969), também atribuída a populações 
pretéritas de caçadores-coletores sendo seus vestígios comumente encontrados na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e norte do Uruguai. A 
matéria-prima mais explorada é o arenito silicificado, e em seguida e em menor quantidade a calcedônia, sendo ambas abundantes na região 
de estudo. A maioria dos instrumentos são elaborados sobre lascas e nucleiformes, tendo como grupo tipológico dominante os raspadores. 
Foram resgatadas 352 peças líticas. Através de análise preliminar foi possível identificar um total de 116 lascas, 124 núcleos e 112 instrumentos. 
O objetivo principal desta pesquisa é comunicar o que vem sendo estudado a cerca da organização tecnológica do material lítico, visando 
compreender a relação existente entre a funcionalidade do sítio e a indústria lítica.

OCUPAÇÕES HUMANAS PRÉ-HISTÓRICAS NO PLANALTO CENTRAL BRASILEIRO: SÍTIOS JON E MIRACEMA 
DO TOCANTINS 05, TO

Autor: Marcel Vieira Silva (UFSC) - CNPQ
Coautores: Bruno Jorge Bee

A apresentação tem como objetivo divulgar o trabalho que está sendo realizado por alunos de graduação afiliados ao LEIA - Laboratório de 
Estudos Interdisciplinares em Arqueologia, da Universidade Federal de Santa Catarina. O trabalho em questão foi realizado em dois sítios 
arqueológicos localizados no estado do Tocantins - sítios Jon (sítio em abrigo sob-rocha) e Miracema do Tocantins 05 (sítio localizado em 
paleoduna) - em julho de 2012, e se insere em uma pesquisa mais ampla, iniciada em 1999, cujo objetivo é contribuir para a compreensão do 
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processo de ocupação do planalto central brasileiro, ou Brasil central, a partir do final do pleistoceno (11-9.000 anos AP), e durante o holoceno 
médio (6-4.000 anos AP) e holoceno recente (2.000-1.000 anos AP). Foram coletados principalmente amostras de material lítico, mas estão 
presentes também amostras de material faunístico, cerâmico e botânico, além de exaustiva documentação dos vestígios rupestres presentes 
no abrigo Jon. No momento os vestígios arqueológicos coletados estão em fase de análise e catalogação individual das peças. Com relação à 
matéria prima identificamos a utilização preferencial do arenito silicificado fino. Fora esta matéria prima identificamos também no conjunto 
de vestígios a utilização do quartzo, do quartzito, do sílex e de variações mais grosseiras e menos silicificadas de arenito. Atualmente estamos 
processando os dados da análise para obter informações quantitativas sobre a proporção dessas matérias primas no sítio como um todo e ao 
longo da estratigrafia.

A ANÁLISE DE MICROARTEFATOS DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DA LAGOA DO CAMARGO – RIO CLARO – SP

Autor: Olivia Ricci (UNESP - Rio Claro)

O presente trabalho pretende fazer a análise de microartefatos no sítio arqueológico Lagoa do Camargo localizado no município de Rio 
Claro – SP. Com os dados provenientes da análise de microartefatos podemos obter informações específicas sobre o transporte e deposição 
de sedimento na área estudada, fornecendo dados sobre a dinâmica da paisagem, colaborando no desvendamento da relação dos antigos 
habitantes com o ambiente..

Os métodos utilizados para a análise dos microartefatos é baseada na teoria de Dunnell e Stein (1989) que define microartefatos como 
artefatos que apresentam tamanho reduzido, com limite entre 2 mm e 0,25 mm. Segundo os autores, artefato é qualquer objeto que apresente 
atributos consequentes da atividade humana, ou seja, atributos artificiais. Os artefatos podem ter suas propriedades alteradas pela ação 
humana, podem ter sua localização alterada pela ação humana, ou ainda pode ocorrer as duas situações. Também utiliza-se o protocolo de 
Vance (1989) que propõe a análise apenas da fração entre 0,5 mm e 0,25 mm.

No Brasil a análise de microartefatos não é encarada como procedimento de rotina nas pesquisas arqueológicas, apesar de  fornecer 
informações específicas e complementares para a compreensão do contexto geomorfológico do sítio arqueológico estudado. Portanto, tal 
análise é essencial para pesquisas arqueológicas, contribuindo tanto com dados novos e complementares para a pesquisa, quanto para a 
maior integração entre arqueologia e as Ciências da Terra.

O DESENHO TÉCNICO NA ARQUEOLOGIA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O MUSEU DO PIAUÍ

Autor: Isadora Gallas (UFPI)
Coautores: Amanda Lopes; Bianca Pimentel; Cecilia Lima

Nesse projeto mostraremos a importância do desenho técnico pra arqueologia com o trabalho de levantamento com base nos croquis e 
nos desenhos de reconstituição. O trabalho foi realizado no Museu do Piauí “Odilon Nunes”, foi fundado em 1934 localizando-se na capital 
Teresina. O museu está instalado no antigo casarão do comendador Jacob Manoel Almendra, construído em 1859. O objetivo desse trabalho 
é a primeira etapa de um processo de revitalização do museu, mostrando a importância do desenho para diagnosticar a necessidade de um 
trabalho para o local.

Quarta-feira - 24/04

LEVANTAMENTO DOCUMENTAL SISTEMÁTICO COMO INSTRUMENTO AUXILIAR NA CURADORIA DE 
SÉRIES ESQUELÉTICAS DE ORIGEM ARQUEOLÓGICA: O CASO DO SAMBAQUI DO BURACÃO

Autor: Aline Feitoza de Oliveira (USP) -CNPq
Coautores: Marina Nogueira DiGiusto

A série esquelética do sambaqui Buracão pertence ao acervo do MAE/USP e atualmente está em processo de recuradoria, tendo sido formada 
pela escavação do sambaqui doBuracão, localizado na Baixada Santista, realizada por Luciana Pallestrine entre 1963 e 1964. A série sofreu 
curadoria parcial com maior atenção à limpeza e à restauração dos crânios, seguindo a perspectiva teórico-metodológica seguida no Brasil à 
época.  

Poucos os trabalhos tratam dos métodos e técnicas da curadoria específica de séries esqueléticas arqueológicas. em geral estes trabalhos 
discutem aspectos legais e éticos, estratégias de curadoria emergencial e preventiva, e apresentam procedimentos de tratamento e registro 
relacionados aos ossos em si.  Questões relativas à contextualização das séries não são tratadas apesar de serem muitos os fatores que 
interferem e comprometem sua correta contextualização. 

Este trabalho objetiva apresentar uma abordagem metodológica inclusiva aplicada a séries esqueléticas arqueológicas, que estabelece 
uma interação entre dados obtidos em documentação primária e secundária e o material osteológico em si mesmo. Procura-se recuperar 
a contextualização deste material integrando a informação fornecida diretamente pelos ossos e as informações de seu “percurso histórico” 
desde o achado em campo até os dias atuais, o que inclui desde as descrições do achado até a reconstrução (através da bibliografia) das ações 
de pesquisa e outras intercorrências às quais foram submetidos.
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AS TEORIAS E A METODOLOGIA BIOARQUEOLÓGICA NO ESTUDO DOS SEPULTAMENTOS DO LITORAL 
CENTRAL DO RIO GRANDE DO SUL

Autor: Brenda Capelari (FURG)
Coautores: Milene Campos/ Luciana Soder

Tendo começado no século xviii como ciência embrionária entre a antropologia e a arqueologia, o que hoje entendemos como bioarqueologia 
deu seus primeiros passos classificando, mensurando e identificando a morfologia dos ossos. Dois séculos depois, os ossos passaram a 
dialogar com a morte, doença, sexo, idade e posição social. Sendo uma disciplina analítica que desmonta fisicamente seu objeto para estudá-
lo, as abordagens e informações obtidas são cruciais para o sucesso da pesquisa arqueológica. A maior parte dos estudos está contida na 
materialidade restrita das amostras que somos capazes de obter e por isso a procedência tanto na exumação de um indivíduo em campo, 
como na sua higienização e análise laboratorial deve ser feita através de um minucioso trabalho para que menos informações possíveis 
sejam perdidas. O material proposto para análise, segundo o catálogo de registros do laboratório de ensino e pesquisa em arqueologia e 
antropologia-lepan, nos informa que ele seria um empréstimo cedido pela prefeitura de mostardas em 1996, na localidade de Bacopari. 
Entretanto, outras pesquisas sobre sítios do litoral central do estado identificam este material como originário de Tavares, no logradouro de 
Capão Comprido e como sítio de seu Manoel Mariano Machado que teria encontrado o sepultamento enquanto lavrava sua propriedade. 
Há poucos e controversos dados sobre a metodologia usada neste salvamento arqueológico e só podemos contar com ossos e dentes como 
fonte para seu estudo. Neste sentido a bioarqueologia vem oferecer um grande arsenal de informações que vão muito além dos ossos.

CARACTERIZAÇÃO DE VESTÍGIOS FUNERÁRIOS NO SÍTIO ARQUEOLÓGICO JAUARY – ITACOATIARA/AM.

Autor: Catarina Ribeiro Calheiros (Universidade Federal do Amazonas)
Coautores: Raul Perigo Melo de Oliveira; Suzanne Lima Fernandes
Agência financiadora: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

O município de Itacoatiara, um dos mais populosos do estado do Amazonas pode ser considerado como importante componente da 
região do médio amazonas pela diversidade de vestígios arqueológicos coloniais e pré-coloniais. Localizado a leste da capital amazonense, 
Itacoatiara vem sendo foco de vários grupos de pesquisa, entre eles o Projeto Baixo Urubu que possui desde 2009 atividades voltadas ao 
levantamento arqueológico e educação patrimonial. Este levantamento tem como objeto o sítio arqueológico Jauary, característico por seu 
material cerâmico e lítico e como objetivo a caracterização e consecutiva divulgação do sítio, este que se encontra em contexto ímpar dentre 
as várias pesquisas realizadas, sendo nesta localidade evidenciado diversos recipientes de sepultamento, dos quais um deles foi escavado em 
laboratório seguindo rigorosa metodologia por ainda conter em seu interior vestígios ósseos de caráter antropomórfico. Dentre o material 
coletado, destaca-se a escavação de uma urna funerária da fase ceramista Guarita, que se caracteriza por sua ênfase na técnica decorativa 
acanalada e pintura polícroma em urnas antropomorfas, além dos apliques e vasos com motivos zoomorfos. A urna referida tem dimensões 
de 50x25 cm ≅ dividida em 03 partes; uma tampa irregular ao gargalo, este com a face antropomorfa feminina e o bojo. Sua decoração externa 
é de engobo branco sob pintura vermelha nas extremidades e saliências com linhas pretas de diversas espessuras e direções pela superfície.

MONITORAMENTO DE UM SÍTIO EM ÁREA DE DUNAS - ESTUDO DE CASO NO LITORAL CENTRAL DO RS

Autor: Cleiton Silveira (FURG)

A morfologia costeira é caracterizada por mudanças constantes a longo e médio prazo. Os sítios arqueológicos presentes nos campos de 
dunas recebem o impacto de agentes naturais de perturbação, tais como a chuva e o vento, que promovem a movimentação das massas 
de areia, causando modificações pós deposicionais. O sítio RS-LC: 73, localizado no município de São José do Norte, litoral central do Rio 
Grande do Sul, foi escolhido como objeto de estudo. A metodologia aplicada ao sítio supracitado consiste inicialmente em sua delimitação 
e georreferenciamento, e posteriormente no monitoramento das alterações no cordão de dunas que o cobre parcialmente. Para tanto serão 
empregados métodos consagrados de medição topográfica, com o auxílio de equipamentos como Estação Total e GPS geodésico. Serão 
realizadas visitas periódicas ao sítio em diferentes épocas do ano, efetuando-se levantamentos planialtimétricos do terreno e eventuais áreas 
adjacentes. Será realizada uma comparação entre as áreas expostas do sítio nas diferentes datas, levando em conta o paleossolo em que o 
mesmo está assentado e a presença ou ausência de material arqueológico. Dentre os resultados esperados, destacam-se a criação de modelos 
tridimensionais da área do sítio e a quantificação da variação sazonal do cordão de dunas. Além disso, pretende-se compreender o papel das 
variações do cordão de dunas, impulsionada pelos fatores meteorológicos, na exposição do sítio. 

RESULTADOS DA ANÁLISE DOS OTÓLITOS PROVENIENTES DO SÍTIO RS-LS-11

Autor: Eliane Nunes Chim (FURG)

O presente trabalho pretende apresentar os resultados da análise dos otólitos provenientes do sítio Cerrito RS-LS-11, localizado na margem da 
Lagoa dos Patos, na cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. A escavação de onde procede o material foi realizada durante a década de 
1980, pela equipe do laboratório de ensino e pesquisa em arqueologia e antropologia (LEPAN) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
Otólitos são concreções de cálcio solidificado que fazem parte da estrutura do ouvido interno dos peixes teleósteos e fornecem informações 
como espécie e tamanho do peixe, sazonalidade e ambiente em que o peixe viveu, entre outras. 

O objetivo desta análise é inferir a relação entre as espécies e a técnica de pesca necessária para a captura dos peixes e discutir a sazonalidade 
destas capturas.  Para isso, foram analisados todos os otólitos provenientes de uma quadrícula de 1,5m x 1,5m. sendo identificados os táxons: 
família ariidae (bagres); espécies micropogonias furnieri (corvina), pogomias cromis (miraguaia) e o gênero menticirrhus sp (papa-terra). para 
as corvinas, estimamos os comprimentos dos peixes com base no comprimento do otólito para inferir técnica de captura.
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UM OLHAR ATRAVÉS DA  ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS  “TURVO V-A” E 
“TURVO V-B”, NA BACIA DO RIO TURVO/GRANDE, SP

Autor: Gabriel Loschiavo Cerdeira (FCT/UNESP) - FAPESP
Coautores: Neide Barrocá Faccio

Este trabalho apresenta os resultados do estudo da paisagem dos Sítios Arqueológicos Turvo V-A e Turvo V-B, localizados no Município de 
Ponte Gestal, SP, na bacia hidrográfica dos Rios Grande/Turvo. O objetivo da pesquisa é procurar entender como os povos indígenas, que 
produziram a cerâmica da denominada Tradição Aratu-Sapucaí, se relacionavam com a natureza, por meio do uso da arqueologia da paisagem. 
Através do desenvolvimento dessa pesquisa, temos verificado que os Sítios Turvo V-A e Turvo V-B possuem características semelhantes às dos 
sítios arqueológicos, associados ao Sistema Regional de Povoamento Aratu-Sapucaí do norte do Estado de São Paulo, além de possuírem os 
mesmos contextos ambientais e etno-históricos. Verificamos, também, que os impactos pós-deposicionais predominantes na área dos sítios 
são decorrentes da ação antrópica, uma vez que, na região, as atividades econômicas têm redesenhado a paisagem, com destaque para o 
cultivo mecanizado da cana-de-açúcar. 

A MONITORIA INSTIGANDO A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: PROTÓTIPO DE CÉLULA DE FLOTAÇÃO

Autor: Gabriela Ferreira de Soares (FURG)
Coautores: André Ávila Pinto; Claudia Giongo

A disciplina de Fundamentos de Arqueobotânica do curso de bacharelado em Arqueologia da FURG tem como objetivos a compreensão, 
utilidade e reconhecimento em campo de materiais vegetais. A flotação é amplamente usada na arqueologia para a recuperação de macro 
vestígios devido a diferença de densidade e agitação para separar materiais orgânicos e inorgânicos. 

Este trabalho visa o despertar dos alunos sobre os processos de flotação, mostrando que sua montagem é possível com poucos recursos.  

Os monitores da disciplina responsabilizaram-se pela construção e teste de uma célula de flotação a partir de componentes acessíveis. Na aula 
sobre métodos e técnicas de coleta a bibliografia sobre flotação foi entregue aos alunos que se organizaram em grupos para desenvolver os 
seus modelos, auxiliados pelos monitores.  

O primeiro protótipo dos monitores foi montado com o uso de balde, peneira e bomba de ar. Foram realizados quatro testes ocorrendo 
sempre a flotação de materiais mais leves e a decantação de materiais mais pesados, demonstrando que a célula e o sedimento de jardim 
foram adequados para o teste. Após os testes os monitores construíram uma célula de flotação definitiva que servirá para experimentação e 
modelo para futuros trabalhos. Os alunos, na apresentação de suas células de flotação, surpreenderam de forma positiva, pois demonstraram 
criatividade, entendendo os processos de flotação e sua montagem com materiais simples, e de fácil acesso em uma  escavação arqueológica.

ANÁLISE DA ESTRUTURA DO LENHO CARBONIZADO PARA COLEÇÃO DE REFERÊNCIA

Autor: Lívia Silveira da Rosa (FURG)
Coautores: André Ávila Pinto; Claudia Giongo

A antracologia é uma ciência multidisciplinar que tem por princípio a análise e identificação de carvões com base na anatomia da madeira. Em 
sítios arqueológicos, eles estão relacionados ao testemunho de paleoincêndios e diversos aspectos da atividade humana.  O objetivo deste 
trabalho é verificar a qualidade do material carbonizado que está sendo produzido para uma coleção de referência. As saídas para a coleta do 
material vem sendo realizadas desde 2009 nas proximidades de sítios arqueológicos de Rio Grande - RS.  Foram coletadas amostras de lenho 
de vinte espécies presentes na flora atual da região. Para facilitar a visualização da anatomia do lenho, foi feita a quebra manual do carvão, 
preferencialmente os três planos de observação (transversal, longitudinal tangencial e longitudinal radial) devem ser expostos no mesmo 
fragmento, concentrando a informação necessária. As metodologias testadas forneceram materiais satisfatórios, porém, algumas espécies 
precisam passar por novos protocolos, visando resultados de boa qualidade.

TESTE DE MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DE MATERIAL CARPOLÓGICO PARA ESTUDOS ARQUEOBOTÂNICOS

Autor: Pedro Victor Sartori Cassioti (FURG)
Coautores: Gabriel Ferreira de Soares; Antônio Rudimar Oliveira Neves; Claudia Giongo

Os vestígios arqueobotânicos encontrados na planície costeira passaram por processos de queima e fragmentação, tornando sua identificação 
difícil e dependente de material de referência disponível para comparação. O objetivo do trabalho apresentado é a testagem de métodos de 
processamento adequados aos frutos e sementes da coleção de referência que está sendo implementada junto ao herbário da Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG). Foram selecionadas duas espécies de palmeiras em função da sua frequência no registro arqueológico da 
região: syagrus romanzoffiana e butia capitata. Os testes estão sendo realizados com lotes de 10 amostras por espécie, todas medidas e 
pesadas individualmente antes e depois da queima. As variações no protocolo incluem: secagem prévia em estufa de ventilação forçada 
ou ausência de secagem prévia, fragmentação prévia ou posterior à queima, queima em papel alumínio, areia ou cinzas, temperatura de 
queima de 200° C ou 400° C, tempo de queima de 5, 10 ou 20 minutos. Até o momento dois protocolos de preparação foram testados. Os 
endocarpos carbonizados a 400° C por 20 minutos não sofreram fraturas, e a semente foi carbonizada em íntima associação com a camada 
mais interna do fruto. As amostras carbonizadas a 400° C por 5 minutos também não sofreram fraturas. As sementes de b. capitata guardaram 
individualização em relação ao endocarpo, enquanto as de s. romanzoffiana aderiram à parede do endocarpo, o que não foi observado nas 
amostras arqueológicas.
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ANÁLISE DO SEPULTAMENTO DO SÍTIO RS-LC-09

Autor: Thalis Daiani Paz Garcia (FURG)
Coautores: Brenda Capelari; Milene Campos

Este trabalho expõe as primeiras análises do sepultamento encontrado acidentalmente pelo proprietário Manoel Mariano Machado, na 
localidade de Capão Comprido – Tavares, RS. O trabalho de salvamento foi realizado por Pedro Mentz e sua equipe em julho de 1993.

Trate-se de um indivíduo em posição estendida possuindo um colar de conchas, acompanhado de uma vasilha cerâmica, contendo calota 
craniana e quatro dentes infantis. Os métodos adotados consistiram em análises que puderam inferir estatura, sexo e grau de desgaste 
dentário deste indivíduo. Para inferirmos a estatura deste indivíduo, optamos pelo método Genovés, acreditando ser este o método mais 
eficaz para estimarmos a altura do indivíduo.

Diante das evidências obtidas a partir da análise da incisura isquiática maior apresentar hiperfeminismo (-2), e pela escápula, na qual a altura 
da cavidade glenoidal é de menos 36,00mm, pelo grácil processo mastoide e suave protuberância mentual, possivelmente trata-se de um 
indivíduo do sexo feminino.

A mandíbula encontra-se quase completa com a presença de todos os dentes, possuindo características de dente duplo em pá. Há a expectativa 
de que futuramente venha a ser viável a realização de análises que possam inferir dieta pelo único tártaro apresentado pelo indivíduo.

Devido à ausência de um método adequado durante a escavação e também de recursos laboratoriais para seu armazenamento, os estudos 
nos conferem estas poucas, porém valiosas informações, sendo escassas se postas dentro da amplitude de dados que a antropologia física e 
bioarqueologia podem fornecer.

OS MOTIVOS PINTADOS DAS URNAS FUNERÁRIAS GUARANI DA REGIÃO DO BAIXO RIO PARANAPANEMA, 
LADO PAULISTA

Autor: Thiago de Moraes dos Passos (FCT/UNESP - Presidente Prudente)
Coautores: Neide Barrocá Faccio

Este resumo mostra os resultados da análise dos motivos pintados das urnas funerárias Guarani do Museu de Arqueologia de Iepê, São Saulo. 
A coleção apresenta urnas funerárias dos sítios arqueológicos Aguinha, Pernilongo e Lagoa Seca, todos situados na região do baixo curso 
do rio Paranapanema. A metodologia de análise dos motivos pintados dessa coleção foi criada a partir de pesquisa bibliográfica, tanto de 
relatos etnográficos quanto de trabalhos acadêmicos, bem como por meio da produção de fichas, compreendendo variáveis que identificam 
os motivos Guarani dentro das etapas produtivas da vasilha. Este trabalho possibilitou a sistematização do acervo – a partir da elaboração 
de catálogos para exposição – e contribuiu para o entendimento dos processos de produção da decoração, dentro da perspectiva de cadeia 
operatória.  

Quinta-feira - 25/04

ARQUEOLOGIA DE KIJU SAKAI: AMADORISMO OU CIÊNCIA?

Autor: Sara Daiane Herter (Fundação Araporã)

O presente trabalho tem por finalidade analisar as pesquisas de Kiju Sakai. O mesmo foi e ainda é considerado um arqueólogo amador, porém 
seus registros de campo mostram que suas pesquisas eram realizadas de forma sistemática, por meio de uma metodologia e técnica de 
campo com registros dos dados coletados. O arqueólogo ainda organizava e analisava o material resgatado com base em sua formação em 
antropologia pela universidade de Meiji Gakuim, como também em pesquisas e escavações realizadas no contexto brasileiro. No Brasil, temos 
a presença de diversos cientistas japoneses preocupados com o patrimônio arqueológico, bem como no Instituto Paulista de Arqueologia 
e Sociedade Arqueológica Brasileira de Amadores, ambos idealizados por Sakai e sua equipe de trabalho de campo. Com base na curadoria 
e estudo da coleção Kiju Sakai realizada em 2012 e no livro “Notas Arqueológicas do Estado de São Paulo”, e na observação das evidências 
arqueológicas estudadas previamente por Sakai, podemos então considerá-lo como um grande pesquisador de suma importância para a 
consolidação da arqueologia brasileira. Os estudos do mesmo contribuíram para a produção do conhecimento a respeito do patrimônio 
cultural, bem como auxiliou na preservação do bem patrimonial, sobretudo na região de Lins. Mesmo com toda importância para a história 
da arqueologia brasileira, como Sakai ainda é considerado um arqueólogo amador?

TERRA DE NEGRO – PRETA TERRA: O USO DA TERRA PRETA COMO INSTRUMENTO DE FORTALECIMENTO 
DA IDENTIDADE QUILOMBOLA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Autor: Aldo Luciano Corrêa de Lima (UFOPA)

No município de Santarém - PA os quilombos de Bom Jardim, Murumuru, Murumurutuba e Tiningú apresentam vestígios de terra preta 
(tp) com alguma produção de alimentos. Este uso do solo com esta finalidade ocorre porque a tp da Amazônia  é um solo fértil (rico em 
micro e macro nutrientes), com boa drenagem, são considerados  resilientes, apresentando também uma grande quantidade de material 
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arqueológico (cerâmica, lítico, fragmentos de carvão, sementes carbonizadas, ossos, etc.) (Kern, 2009; Woods, 2009).

O objetivo dessa pesquisa de iniciação científica é correlacionar o conhecimento tradicional sobre tp e a definição de territórios étnicos 
quilombolas. Espera-se como resultados a construção de um mapa dos territórios quilombolas com a localização da tp, a definição dos tipos 
de manejos utilizados pelos quilombolas e a identificação dos marcadores de fortalecimento étnicos associados a este manejo que possam 
refletir a apropriação do território. Uma vez que de acordo com alguns autores, a identidade étnica pode ser considerada um instrumento 
de defesa do território com práticas específicas e tradicionais. tais práticas tem como objetivo conquistar identidade pública, onde traços 
culturais são constantemente reafirmados e reelaborados pelas novas gerações (O’dwyer, 2002; Castro, 1997).

O SÍTIO VILA NOVA I E A TRADIÇÃO BORDA INCISA NO BAIXO RIO NEGRO

Autor: Breno Zúnica (MAE/USP)
Coautores: Thiago Kater; Laura Furquim

O presente painel visa expor a análise cerâmica realizada sobre os vestígios arqueológicos encontrados no sítio Vila Nova I localizado no baixo 
curso do rio Negro – estado do Amazonas. A análise está sendo desenvolvida desde o mês de setembro de 2012 no laboratório de arqueologia 
dos trópicos – MAE-USP, seguindo a metodologia desenvolvida e aprimorada pelo Projeto Amazônia Central (PAC), sob orientação de Márjorie 
Lima. ao longo do trabalho, foram realizadas atividades de curadoria, entre elas: triagem, numeração, desenho de bordas e fragmentos 
diagnósticos e projeção das formas dos vasos. esses dados parciais serão o pontapé inicial à compreensão da tecnologia cerâmica desse sítio. 
No painel, procuraremos também contextualizar o sítio Vila Nova I dentro do cenário da arqueologia da Amazônia Central (confluência dos 
rios Negro e Solimões e entorno) e dos principais trabalhos que envolveram a tradição borda incisa / barrancóide, expondo brevemente como 
o mesmo se insere no debate teórico em questão. 

CONJUNTO CERÂMICO DA T. I. KUATINEMU

Autor: Duane Mota (MAE/USP) - CNPq

A partir de acurado trabalho laboratorial foi possível analisar o conjunto cerâmico resgatado de escavações realizadas na T.I. Kuatinemu, 
onde antes nunca houveram escavações. As antigas aldeias dos Asurini do Xingu, onde foram escavados seis sítios, se realizaram a partir da 
iniciativa e participação dos próprios índios, os quais ajudaram muito também na compreensão do material encontrado. Além disso houve 
a importante parte da pesquisa histórica e bibliográfica para contribuir com o diagnóstico do potencial arqueológico da região. Em todos 
os sítios investigados há a presença de material arqueológico associado com os vestígios da ocupação Asurini. Em cada um deles os Asurini 
fizeram a distinção entre os materiais relacionados com a ocupação de seus “parentes” e aqueles oriundos de seus ancestrais míticos. As 
pesquisas realizadas até o momento nos sítios arqueológicos da região conhecida como T. I. Kuatinemu demonstram a relação entre os 
vestígios cerâmicos e grupos falantes de línguas do grupo Tupi, mais especificamente, das famílias Tupi-Guarani. Com cerâmicas dos próprios 
Asurini e, possivelmente, da família Juruna, se levarmos em conta as informações históricas para aquela região do Baixo-Xingu.

BOLSÕES EM SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DA CULTURA TAPAJÔNICA

Autor: Ingo Ian Rodrigues Nepomuceno (UFOPA)
Coautores: Claide de Paula Moraes; Beatriz Moura

O estudo e a análise de áreas escavadas requerem para além da observação de unidades de maneira isolada, a compreensão de todo o contexto 
em que esta área que sofreu intervenção antropogênica se encontra. Este trabalho tem como objetivo interpretar o contexto do bolsão da 
escavação no sítio Porto nas dependências da Universidade Federal do Oeste do Pará localizada na cidade de Santarém-PA, margem direita do 
rio Tapajós. Os bolsões foram caracterizados como estruturas antropogênicas de descarte de materiais. Denise Gomes caracteriza um bolsão 
encontrado durante a demarcação do sítio aldeia como uma estrutura de retenção para cerâmicas cerimoniais destruídas intencionalmente, 
provavelmente para que não pudessem afetar a negativamente o conjunto das pessoas. No entanto, o encontrado no bolsão da escavação 
desenvolvida no sítio escola do Programa de Antropologia e Arqueologia foi um contexto diferenciado. Nos dois bolsões foram encontrados 
abrasadores e muitas lascas, essa associação nos faz pensar em uma oficina lítica, porém, também foram encontrados nestes bolsões, ossos 
e artefatos cerâmicos associados à laterita que estava em disposição circular, o que pode ser uma possível fogueira. a associação de cerâmica 
com ossos e fogo é um padrão de acordo com as outras pesquisas arqueológicas desenvolvidas, no entanto, como fazer a associação dessas 
outras possíveis atividades? Entender os bolsões se torna cada vez mais necessário para a compreensão de aspectos da vida dos Tapajó.

CERÂMICA VIEIRA DIGITAL: TECNOLOGIA APLICADA AO REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Autor : Ingrend Guimarães Cornaquini (FURG)
Coautores: Fabrício Bernardes 

O trabalho vigente surgiu da necessidade de se extrair, de forma concisa e mais realista, as informações morfológicas do material cerâmico 
estudado pelo projeto, usando técnicas informáticas de modelização 3D na morfologia de tais artefatos cerâmicos. Temos como objetivo 
estudar modelos probabilísticos (como os de Schimtz, 2011), e compará-los com os resultados obtidos das análises do material. Tais artefatos 
são oriundos dos sítios RS-LS 11 Ariano Souza (sítio Cerrito) e RS-LS 14 Morro do Índio (sítio sobre dunas), ambos fazem parte da região 
costeira da Lagoa dos Patos no município de Rio Grande, RS. Através de uma metodologia padrão de registro morfológico cerâmico, com 
mensurações detalhadas, e também através de tecnologias aplicadas á arqueologia (no que abrange o registro especializado de tais dados 
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nos dias atuais) este trabalho busca facilitar a digitalização destes mesmos dados. 

A partir de interpretações de desenhos detalhados dos restos cerâmicos, foram feitas suposições da real morfologia de tais artefatos através de 
um software livre 3D, transferindo assim toda a morfologia precisa do artefato para o meio digital em três dimensões. A partir das informações 
das características morfológicas dos elementos cerâmicos, (devidamente registrados em um banco de dados), poderemos elaborar 
interpretações mais apuradas sobre a tecnologia aplicada ao artefato em questão, sobre sua morfologia, e seus fabricantes, fortalecendo 
assim a produção do conhecimento científico arqueológico.

OS PRIMEIROS HABITANTES DO AMAPÁ: PERSPECTIVAS PARA O ENSINO HISTÓRIA

Autor: Jelly Juliane Souza de Lima (Universidade Federal do Amapá)
Coautor: Cecília Maria Chaves Brito Bastos

Este projeto tem como tema os primeiros habitantes do amapá no período pré-colonial reconhecendo a importância que os dados fornecidos 
pelas pesquisas arqueológicas no Amapá têm contribuído para o conhecimento dos grupos indígenas do passado e também do presente.  
além disso, é notória a diversidade cultural que o Amapá apresenta em se tratando sobre o tema que não se encontra ainda retratada nos 
materiais didáticos do nosso estado. Nosso objetivo é propor a produção de material didático a partir de dados arqueológicos já publicados 
sobre os primeiros habitantes do Amapá para os professores de história do ensino fundamental do 6º ano, já que a proposta dos parâmetros 
curriculares nacionais de história sugere que professor de história trabalhe temas voltados para a história do cotidiano e relacionados com 
a realidade local e cultural do aluno. a preocupação é enfatizar a carência de material didático que abarque essa história e a sua importância 
para o ensino de história.

A PRÉ-HISTÓRIA TARDIA NO SUL DO AMAPÁ: ANÁLISE DAS ESTRUTURAS ENCONTRADAS NO SÍTIO 
ARQUEOLÓGICO LARANJAL DO JARÍ II

Autores: Jelly Juliane Souza de Lima (Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnólogicas do Estado do Amapá - IEPA)
Coautores: João Darcy de Moura Saldanha

Localizado no sul do Amapá, o sítio arqueológico laranjal do Jarí II escavado em 2011, permitiu evidenciar uma antiga aldeia indígena que 
foi associada à fase Koriabo (Evans e Meggers, 1960) com datações entre 1200 e 400 AP. As características da cerâmica Koriabo são: incisões e 
excisões, policromia, potes com formas florais e torácicas. Esta pesquisa, que busca reconstituir a espacialidade deste antigo sítio, visa entender 
esta aldeia Koriabo a partir do estudo da cerâmica, relacionando-a com os diferentes tipos de estruturas localizadas no sítio arqueológico 
Laranjal do Jarí II. A metodologia utilizada foi focada nos atributos tecnológicos, morfológicos, estilísticos, a fim de constituir uma tipologia 
das vasilhas cerâmicas. Após a definição de tipos funcionais e estilísticos, buscamos mapear como os diferentes tipos de cerâmica estão 
distribuídos no espaço, a fim de reconstituir como estes grupos humanos habitaram esta aldeia e o contexto local dos grupos humanos que 
produziam à cerâmica Koriabo no Amapá.

SÍTIO ARQUEOLÓGICO CALDEIRÃO (IRANDUBA/AM) - APRECIAÇÃO E DISTINÇÃO ENTRE
FEIÇÕES E RECIPIENTES EM TERRA PRETA.

Autor: Sara Coradi (UFPEL) - Embrapa Amazônia Central
Coautores: Catarina Ribeiro Calheiros (UFAM); Daniel Francisco Azevedo Junior  (UFAM); Helena Pinto Lima (UFAM)

No município de Iranduba, localizado a aproximadamente 25km da capital Manaus (AM) está situado o Sítio Arqueológico Caldeirão, além 
deste, omunicípio abarca uma grande quantidade de sítios pesquisados, contabilizando mais de 100, além dos que ainda não foram divulgados 
até o momento. A presente pesquisa faz referência ao material arqueológico coletado durante a escavação do Sítio-Escola realizado em 2011 
que se insere no Projeto Caldeirão Terras Pretas de Índio, este visa entender a formação e transformação deste solo antropomórfico na região 
amazônica. O material da pesquisa está sob guarda da Universidade Federal do Amazonas e vem sendo analisado em laboratório desde 
2012, se constitui de recipientes cerâmicos inteiros, fragmentados, carvão e demais documentação de campo. Com esta pesquisa objetiva-
se compreender a relação entre os vestígios apresentados (feições e recipientes) e estabelecer uma cronologia relativa com a caracterização 
cerâmica e datação radio carbônica, além de apresentar as discussões de análise feitas em laboratório. Dos cinco recipientes inteiros, todos 
foram escavados e devidamente analisados buscando compreender o processo de deposição dos mesmos, paralelamente foi feita análise 
cerâmica de uma unidade controle, da qual foram analisadas as feições e seleção de carvões para estabelecimento de cronologia relativa, 
finalizando em caracterização e contextualização deste material cerâmico segundo os estilos conhecidos para a região da Amazônia Central.

ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL COMO FERRAMENTA PARA O ESTUDO E IDENTIFICAÇÃO DE ESCOLHAS 
TECNOLÓGICAS NO USO DE ANTIPLÁSTICOS EM VASOS CERÂMICOS PRÉ-COLONIAIS.

Autor: Suellem Dayane Moraes Esquerdo (Universidade Federal do Oeste do Paraná)
Coautores: Claide de Paula Moraes

Nos estudos de cerâmicas arqueológicas é comum a análise dos antiplásticos. Meggers, Hilbert e Simões sempre utilizaram antiplásticos como 
definidores de fases na Amazônia (Lima, 2008), no entanto, apesar de algumas tendências prioritárias de certos antiplásticos em determinadas 
fases, é recorrente a variabilidade de associações de diferentes componentes dentro da mesma fase (MORAES, 2006). Nem sempre é fácil 
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definir os componentes como antiplásticos ou temperos, haja vista a intenção na adição destes à pasta. As espículas de cauixi normalmente 
estão agregadas as fontes de argila. É possível então saber se seu uso na produção das cerâmicas arqueológicas é acidental ou uma escolha 
tecnológica? Esta pesquisa busca produzir amostras comparáveis à cerâmica arqueológica para ser utilizada como ferramenta em suas análises. 
A metodologia utilizada é composta de estudos bibliográficos, entrevista com ceramistas, coleta de argila em diversas fontes, análises das 
coleções do Laboratório Curt Nimuendaju, tentativas de queima controlada e produção de placas cerâmicas. Como resultados teremos a 
reprodução do processo de fabricação das cerâmicas arqueológicas, as diversas percepções dos ceramistas quanto à intencionalidade dos 
antiplásticos associados aos diferentes usos e a utilização da cerâmica experimental como ferramenta de refinamento nas análises cerâmicas, 
construindo dados mais consistentes sobre as escolhas tecnológicas feitas pelos diferentes grupos de ceramistas amazônicos.

DISCUSSÃO COMPARATIVA DA PRESENÇA DA TPA NO MÉDIO RIO SOLIMÕES E NO MÉDIO-BAIXO RIO 
NEGRO

Autor: Rafael de Almeida Lopes (MAE/USP)
Coautores: Jaqueline Belletti

Meu trabalho intenta discutir comparativamente a presença de cerâmicas da Tradição Polícroma da Amazônia (TPA) em dois contextos: o 
médio Rio Solimões e o médio-baixo Rio Negro. A primeira área, inicialmente trabalhada nos anos 50, voltou a ser mais intensivamente 
trabalhada nos últimos 5 anos. Pretendo discuti-la principalmente a partir da escavação do Conjunto Vila feita em 2012, na região do Lago 
Tefé. A segunda área, representada pelo sítio Vila Nova II foi trabalhada nos anos 80 e passou por um trabalho pontual em 2009.

A importância de compararmos estas duas áreas refere-se à compreensão do fenômeno de dispersão das cerâmicas da TPA. Essa Tradição 
começa a aparecer mais intensamente no registro arqueológico a partir do ano 1000 A.D. e pode ser encontrada em diversos pontos da 
região amazônica. Um dos argumentos que justificam a comparação entre essas duas áreas é a cronologia, pois, ambas possuem datas 
significativamente antigas para o TPA (por volta de 800 A.D).

Os trabalhos mais recentes apontam que a TPA tenha se espalhado a partir da desembocadura do Alto rio Madeira. No entanto, a forma, 
velocidade, direção e, principalmente, a relação dessa dispersão que ocorre entre as populações amazônicas da época ainda necessitam de 
mais dados, por isso a importância de estudos regionais comparativos como o aqui proposto.

Sexta-feira - 26/04

RITUALIZAÇÃO E MONUMENTALIZAÇÃO NA PAISAGEM - UM ESTUDO DE CASO DA IDADE DO BRONZE 
NAS ILHAS BRITÂNICAS , O T (2049 A.C)

Autor: Ana Carolina Moliterno de Oliveira (UFF) - CNPq - Pibic 

Um dos principais focos da Arqueologia Pós-Processual é compreender como a ação humana estrutura a materialidade e como essa 
interação homem-matéria gera ações e atuações sociais. A partir dessa colocação, compreende-se que os estudos dentro Arqueologia da 
Paisagem enfocam a agência coletiva a partir da modificação dessa paisagem, da interação homem-ambiente. Assim sendo, os estudos 
sobre monumentalização entendem que a articulação entre a criação do monumento e a modificação da paisagem através de atribuições 
simbólicas caracterizam, principalmente, a criação e manutenção da memória coletiva e da identidade comunal.

Desta maneira, a compreensão das sociedades pré-históricas perpassa pelo entendimento de que a criação dessas estruturas está 
intrinsecamente conectada ao ritual seja por meio da construção de paisagens rituais e lugares sagrados, ou pelo próprio processo deagência 
comunal – o ato de construção desses monumentos – que é por si só o ritual que contribui para a criação e manutenção da coesão social e da 
construção da memória coletiva.

O pôster terá, portanto, o objetivo de apresentar e discutir a prática ritual de construção de monumentos e sua relevância para a criação da 
memória e da identidade comunal, através do estudo da construção do monumento conhecido como Seahenge no verão de 2049 a.C em 
Holme-Next-the-Sea, Norfolk, região leste da Inglaterra.

INVESTIGAÇÃO SOBRE OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO SANTA HELENA (AM-
SL-07) SILVES /AM

Autor: Angela Maria Araújo de Lima (Universidade do Estado do Amazonas - FAPEAM)
Coautores: Helena Lima

Este resumo tem como objetivo apresentar os resultados do estudo realizado no sitio arqueológico Santa Helena, AM-SL-07, localizado no 
município de Silves/AM.  O sítio foi anteriormente pesquisado nas décadas de 1970-80 pelo arqueólogo Mário Simões (ref ), e atualmente é 
abordado pelo Projeto Baixo Urubu, no âmbito do Museu Amazônico/UFAM. Dentro do objetivo principal, que é investigar os processos de 
ocupação do sitio, foram estabelecidas três análises específicas, sendo a primeira direcionada ao estabelecimento do tamanho, composição e 
forma do sítio, realizada por meio de mapeamento de todo sítio, incluindo suas feições topográficas e dispersão artefatual em subsuperfície. 
Já a segunda análise focou na variabilidade artefatual do sítio, que incluiu o processamento curatorial dos vestígios e análises morfológicas 
e tecno-estilística por atributos, onde foram verificados aspectos como matéria-prima, a técnica de manufatura, decoração, entre outros. Por 
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fim, o estudo buscou também compreender a cronologia de sua ocupação da área, através de datações radiocarbônicas.
Tais procedimentos geraram informações que contribuíram para as interpretações sobre o sítio Santa Helena, bem como sobre este sítio 
arqueológico em relação ao contexto das ocupações pré-coloniais da região do baixo Rio Urubu, médio Amazonas.

UM ESTUDO ARQUEOLÓGICO NO SOBRADO SIMPLÍCIO DIAS (PARNAÍBA-PI)

Autor: Drielly Thaianny de Holanda Silva (UFPI)
Coauotres: Abrahão Sanderson Nunes F. da Silva; Arkley Marques Bandeira

A proposta do presente trabalho é abordar a pesquisa arqueológica que foi realizada no Sobrado Simplício dias, no trabalho de restauração 
e revitalização que foi realizado no Sobrado Simplício dias. É importante destacar também a aplicação da arqueologia da arquitetura, que 
auxiliou na adaptação dos espaços, identificando os sistemas construtivos e a percepção de estruturas soterradas. A relevância do trabalho 
vai além da manutenção da integridade física do sobrado, objetiva também produzir conhecimento através de um estudo interdisciplinar, ou 
seja, arqueologia histórica aliada à arquitetura, arte, urbanismo e a história. Por fim a pesquisa pretende ainda a socialização do conhecimento 
adquirido para a sociedade. 

ENGENHO D’ÁGUA: PROSPECÇÃO ARQUEOLOGICA HISTÓRICA NO MARANHÃO

Autor: Felipe Rocha Carvalho Lima (UFPI)
Coautores: Virginia Marques da Silva Neta

O presente resumo propõe uma reflexão na região próxima cidade de Caxias, Maranhão, conhecida como povoado Engenho D’água, onde 
funcionou um engenho que possuía apenas um ciclo econômico e instrumentos, tais como: uma casa de caldeiras, fornalhas e a casa de 
pulgar. Estruturas que vieram de outros países para compor o engenho, porém, grande parte foi saqueada e que hoje de um modo geral existe 
pouca valorização do patrimônio cultural e que se dá pelo desconhecimento que a população em modo geral tem. No local onde funcionava 
a casa grande, atualmente funciona uma escola e como forma de retribuição para a comunidade propomos, também, ações de educação 
patrimonial objetivando mostrar o trabalho realizado pelo arqueólogo e também sensibilizar para importância do passado na formação do 
presente da comunidade. 

ESCAVAÇÕES NO GRANDE TEMPLO AO ATON EM TELL EL-AMARNA, EGITO

Autor: Rennan de Souza Lemos (UFF) - FAPERJ

O pôster que ora propomos tem por objetivo apresentar o projeto de escavação de participamos no sítio denominado atualmente de grande 
templo ao Aton que, na antiguidade, foi o edifício mais importante da antiga cidade de Akhetaton, atual Tell el-Amarna, erigida a mando 
do faraó Akhenaton (c. 1350-1300 a. c.) em hora ao deus único, o Aton (disco solar). o grande templo ao Aton ou, segundo as inscrições nas 
estelas de fronteira que delimitavam o território da cidade antiga, a ‘casa do Aton’ (pr itn), foi o centro de culto ao deus, onde o faraó, como um 
sacerdote solar, provia todas as oferendas necessárias à sustentação do Aton e dos mortos redivivos que viriam de suas tumbas se alimentar 
na infinidade de mesas de oferendas que o templo possuía. As escavações no grande templo ao Aton começaram em 2012 e estão em curso. 
possuem dois objetivos principais: (1) delimitar fisicamente o espaço do templo, atualmente ameaçado pelo crescimento desenfreado do 
cemitério da vila de El-Till, na região de Tell el-Amarna, para que os habitantes locais possam perceber que a área - muito abandonada desde 
as primeiras escavações do início do século xx - se trata de um sítio arqueológico de muita importância; e (2) elaborar plantas detalhadas do 
templo, já que as escavações da década de 1930 foram feitas muito rapidamente e os resultados contém várias imprecisões e alguns erros: 
por exemplo, na temporada de escavações agora em curso, foi escavada uma estrutura desconhecida até então, uma espécie de bacia de 
purificação na entrada do templo - algo sem precedentes.

AÇÃO EDUCATIVA DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA DE XINGÓ (MAX/UFS): A EXPOSIÇÃO ITINERANTE 
“XINGÓ, 9.000 ANOS DE OCUPAÇÃO HUMANA

Autor: Marcos Vinicius Oliveira dos Santos (Universidade Federal de Sergipe/Museu Arqueológico de Xingó)
Coautores: Albérico Noqueira de Queiroz

O Museu de Arqueologia de Xingó (MAX) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), entidade cultural e científica, tem se configurado um 
importante centro de pesquisa, de preservação e de divulgação da pré-história da região do baixo São Francisco. 
A unidade museológica está localizada no município de Canindé do São Francisco, a 200 km de Aracaju, na fronteira entre os estados de 
Sergipe, Alagoas e Bahia, na região do Xingó. 
Em sua relação com a sociedade, o MAX/UFS vem contribuindo para o desenvolvimento das  atividades afim da UFS, especialmente na 
pesquisa e na extensão, consolidando assim, o seu papel de difusor do conhecimento, tendo como referencial os saberes e fazeres do homem 
xingoano no passado. 
Dessa forma o MAX/UFS apresenta a exposição itinerante “Xingó, 9.000 anos de ocupação humana”, que já percorreu vários estados brasileiros, 
levando aos diversos segmentos da sociedade, especialmente o estudantil, o conhecimento sobre a pré-história do baixo São Francisco, 
resultante das pesquisas arqueológicas desenvolvidas pelo museu. 
A exposição apresenta temas que descrevem a chegada do homem na região do baixo São Francisco, conhecida como Xingó, com aspectos 
dos seus fazeres e saberes nesses 9.000 anos de ocupação humana na área. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DA CULTURA MATERIAL VÍTREA DO SÍTIO ESTÂNCIA VELHA DO 
JARAU

Autor: Thielle Kaus de Freitas (UFSM)
Coautores: Saul Eduardo Seiguer Milder

Este trabalho tem como objeto de estudo os vidros provenientes do sítio arqueológico Estância Velha do Jarau, localizado no município 
de Quaraí, fronteira sudoeste do Rio Grande do Sul. Este local abrigou, durante o século XIX e início do XX, a Estância Velha do Jarau, 
caracterizada por ser um núcleo pecuarista, além de local de morada para o estancieiro e sua família. O objetivo desta pesquisa é contribuir 
para a compreensão da história desse sítio através do estudo da utilização dos vidros por parte de seus pretéritos ocupantes.  Através dos 
resultados obtidos até então, foi possível perceber o caráter extremamente utilitário dos vidros provenientes do referente sítio. Isso pode ser 
comprovado, por exemplo, pela presença em grande quantidade de garrafas de vermífugo para o gado e pela escassez ou ausência de objetos 
que possuem seu uso relacionado a um caráter mais simbólico ou supérfluo, como frascos de perfumes e taças. Este quadro é compatível 
com a simplicidade do modo de vida geralmente encontrado nas estâncias. Também se conclui que vários frascos correspondem a uma fase 
pós-abandono da estância, prova disso é que alguns desses vestígios vítreos foram produzidos quando a estância já havia sido abandonada. 
Isso nos leva a refletir em busca de respostas sobre a proveniência desses vidros, como a hipótese de que as ruínas da estância, mesmo não 
servindo mais como moradia, poderiam ser utilizadas para outras funções, como, por exemplo, tratamento para o gado.

O SÍTIO GUARANI VM-5: UM SÍTIO LITO-CERÂMICO DO INÍCIO DE CONTATO

Autor: Vanessa dos Santos Soares (UFSM)

O sítio arqueológico Cabeceira do Raimundo, está localizado próximo a Santa Maria, RS, e tem como referência o Arroio Raimundo. Pelas 
análises realizadas, o sítio é caracterizado pela presença de material arqueológico lito-cerâmico da Subtradição Guarani. Para fins de 
compreensão e organização faz-se salientar que será utilizada apenas a coleção cerâmica do acervo do lEPA/UFSM. A cerâmica possui algumas 
particularidades que não se restringe apenas a este sítio, porém dependendo da abordagem e método utilizados poderá tornar-se uma boa 
maneira de entender a consolidação de algumas etapas da fabricação da cerâmica em diferentes períodos, contribuindo para o entendimento 
de alguns processos de curta, média e longa duração, são eles: a consolidação da cerâmica de contato, trocas entre índios guarani reduzidos 
nas missões e aqueles que viviam nos arredores, o que caracteriza e diferencia a cerâmica pré contato, inicial e de contato. A cultura material 
do sítio demonstra características que se traduzem em tentativas de acertar uma cerâmica mais parecida com a dos Guarani missioneiros, ao 
mesmo tempo que mantêm características extremamente tradicionais do período anterior ao contato. O sítio, portanto, está inserido em um 
contexto de início do contato, percebido através da continuidade da Tradição Guarani e da ruptura que as missões jesuíticas representaram 
nas técnicas produtivas da cerâmica. 

DOS FRAGMENTOS AOS RECIPIENTES: ANÁLISE DA TECNOLOGIA CERÂMICA DO SÍTIO DO BREJO, PORTO 
VELHO, RO

Autor: Francisco das Chagas Lopes Santos (UNIR) - Scientia Consultoria Científica
Coautores: Silvana Zuse; Renato Kipnis

O sítio arqueológico do Brejo foi localizado na margem direita do rio Madeira, distante aproximadamente 7 km da cidade de Porto Velho-
RO, no âmbito do Projeto de Arqueologia Preventiva nas áreas de Intervenção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, desenvolvido pela 
Scientia Consultoria Científica. Escavações realizadas em seis setores revelaram um sítio lito cerâmico associado à Terra Preta de Índio. A 
cronologia foi estabelecida a partir de oito datações radiocarbônicas, que variam entre 1139 A.P. e 760 A.P. A cerâmica foi analisada buscando 
entender o contexto estratigráfico do setor 1, onde foram evidenciadas seis camadas com material arqueológico. A análise da cerâmica deste 
setor, comparada aos setores 3 e 5, revelou a presença de uma cerâmica com tecnologia semelhante nas diferentes camadas e espaços:  foi 
adicionado o cariapé na pasta das vasilhas, confeccionadas com a técnica modelada nas bases e acordelada no corpo, geralmente seguido 
do alisamento fino e polimento, os tratamentos plásticos são raros (roletados na borda ou incisões), bem como as pinturas. Ocorrem vasilhas 
de bordas extrovertidas (fermentação de bebidas), vasilhas de bordas diretas com fuligem (cozinhar) e vasilhas de bordas diretas inclinadas 
externamente utilizadas para servir (cuias). Portanto, observa-se uma continuidade na ocupação do sítio por um período de pelo menos 400 
anos. Tais resultados permitirão discutir dados já existentes e atribuídos a Subtradição Jatuarana no Alto rio Madeira.

GEOREFERENCIAMENTO E PATRIMÔNIO

Autor: Fabricio Bernardes (FURG)
Coautores: Ingrend G. Cornaquinit

O sítio RS-LS-45 Legermann (Rio Grande, RS), foi estudado pela primeira vez por Guilherme Naue em 1971. Desde a criação do Curso de 
Bacharelado em Arqueologia na Universidade Federal de Rio Grande, o sítio se tornou um elemento fundamental para os primeiros contatos 
dos estudantes com a prática arqueológica. E constitui um referencial histórico importante para a comunidade local. Elaboramos então um 
programa de georeferenciamento que disponibilizará dados deste sítio de maneira simples e bem concisa à comunidade. Sendo assim, criou-se 
um Sistema de Informações Geo-Arqueológicas do Sítio Legermann, o SIGA. Com informações arqueológicas, ambientais e, geomorfológicas 
sobre o mesmo. Os dados arqueológicos e geomorfológicos obtidos em campo foram processados no software gvSIG. Durante a primeira 
etapa do trabalho, foram acoplados ao SIG, imagens de satélites da área, juntamente com informações arqueológicas da região (extraídas 
de pesquisas arqueológicas anteriores). Esse conjunto de dados deu origem ao SIGA. No que tange ao conhecimento arqueológico, essa 
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ferramenta ajudará nos estudos mais aprofundados sobre as populações que habitavam ou transitavam pela região costeira da Lagoa dos 
Patos, e pelo o litoral sul do Estado, servirá como treinamento dos futuros pesquisadores da FURG, fornecerá elementos de análise para 
medidas de conservação desse patrimônio arqueológico e, fornecerá uma base para atividades culturais e de educação patrimonial.
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Exposição de Fotos

A Mostra de Fotografias da III Semana Internacional de Arqueologia “André Penin” do MAE/USP tem como objetivo comunicar – ao 

público participante do evento (estudantes e pesquisadores de Arqueologia e áreas afins) e ao público em geral – a diversidade 

da pesquisa arqueológica desenvolvida pelo MAE/USP no tempo e no espaço. O enfoque central da exposição versa sobre 

as memórias de diversos sujeitos envolvidos com o Programa de Pós-graduação em Arqueologia. Nesse contexto, essa 

temática é explorada a partir de três eixos que retratam aspectos do cotidiano das pesquisas arqueológicas: metodologias; 

formação das equipes e as relações interpessoais; e Arqueologia e Sociedade.  

A partir disso, busca-se compreender acerca das mudanças ocorridas ao longo do tempo e do espaço na práxis arqueológica e 

socializar a história de pesquisas do Museu às novas gerações, assim como compartilhar os trabalhos desenvolvidos nas diversas 

frentes de pesquisa da instituição pelos seus alunos. No que tange às pesquisas arqueológicas estas abarcariam não somente 

as etapas de campo, mas também toda a cadeia operatória de ações relacionadas à gestão do patrimônio arqueológico, como 

a salvaguarda (curadoria e documentação) e comunicação (educação e exposição).

Por fim, a exposição tem um potencial de comunicação não somente entre os seus pares, mas também em relação à sociedade 

de modo geral, exercendo um importante papel cultural e político. Muitas vezes o próprio público frequentador do espaço da 

USP desconhece as ações na área da arqueologia desenvolvida pela universidade, sendo o projeto expográfico uma forma de 

suprir essa lacuna. 

Coordenação: Profa. Dra. Maria Cristina Oliveira Bruno

Local: Vão do prédio da História - FFLCH/USP (em frente à Pró-aluno)

Data: 22 a 26 de abril de 2013
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Mostra de Filmes

A Mostra Audiovisual Internacional em Arqueologia (MAIA) abre-se como nova tela para obras audiovisuais que tratam de 
estudos próprios da arqueologia, mas que também vão além, por compreenderem a arqueologia em seu potencial narrativo, 
como via para se chegar à compreensão de nossa condição humana, seja pelo seu poder conceitual e como metáfora — a 
arqueologia, tão bem-vinda para muitas áreas do saber e da arte!
MAIA se constitui como um lugar de encontro entre ciência e arte, entre narrativas e representações que transitam pelo amplo 
universo da arqueologia, a redescobrir lugares e objetos, a desvelar parte de nossa longa trajetória no Mundo, a transforma-lo 
continuamente, desde tempos profundos, como nos revelam os vestígios arqueológicos, testemunhos que abrigam memórias 
ancestrais e nos contam como transformamos a Terra, este belo e pequeno planeta, no grande habitat humano em sua 
diversidade.
Este ano — retomando a parceria com a Semana Internacional de Arqueologia — MAIA prepara uma sessão especial para 
projetar documentários selecionados do programa exibido em 2012 na segunda edição da Mostra. A sessão ocorrerá no 
Auditório do Centro Universitário Maria Antonia, sábado dia 27 de abril de 2013, das 18:00 às 20:00, como atividade cultural no 
encerramento da III SIA. Contamos com a presença de vocês! Até lá!

Silvio Luiz Cordeiro
Diretor MAIA

Programação

Itália, 2007, vídeo digital, cor, 52min. Exibição digital. 
Direção: Marcellino de Baggis.
Classificação indicativa: 14 anos.

18h-18h52min

19h-19h18min

Arqueologia de um Autoditada em Huatacondo (Arqueología Autodidacta en Huatacondo)
Chile, 2012, vídeo digital, cor, 4min. Exibição digital. Produção: Fundación Imagen de Chile.
Classificação indicativa: livre.

Arte Rupestre no Deserto (Arte Rupestre en el Desierto)
Chile, 2012, vídeo digital, cor, 5min. Exibição digital. Produção: Fundación Imagen de Chile.
Classificação indicativa: livre.

Cultivos nos Terraços de Caspana (Cultivos en las Terrazas de Caspana)
Chile, 2012, vídeo digital, cor, 3min. Exibição digital. Produção: Fundación Imagen de Chile.
Classificação indicativa: livre.

Lembranças do Salitre (Recuerdos del Salitre)
Chile, 2012, vídeo digital, cor, 3min. Exibição digital. Produção: Fundación Imagen de Chile.
Classificação indicativa: livre.

Restauração da Igreja San Pedro de Guañacagua (Restauración Iglesia San Pedro de Guañacagua)
Chile, 2012, vídeo digital, cor, 3min. Exibição digital. Produção: Fundación Imagen de Chile.
Classificação indicativa: livre.

19h20min-20h12min

Brasil, 2000, vídeo digital, cor, 56min. Exibição digital
Direção: João Moreira Salles e Marcos Sá Corrêa.
Classificação indicativa: 14 anos

Herculaneum – Diários de Trevas e Luz (Herculaneum – Diari del Buio e della Luce)

Projeto Atlas Vivo de Chile / Atlas Vivo de Chile Project

O Vale
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