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A realização da 1°semana de arqueologia do 
MAE/USP pelos alunos de pós-graduação do 
programa de arqueologia do Museu de 
Arqueologia e Etnologia da Universidade de 
São Paulo inaugura uma parceria entre 
alunos e profissionais da área a fim gerar 
uma reflexão retrospectiva e propositiva 
acerca das possibilidades de 
desenvolvimento da disciplina arqueológica. 
Composta por palestras, mesas-redondas, 
comunicações e painéis, o evento pretende 
abordar discussões a respeito da aplicação 
de aportes teóricos e metodológicos na 
análise dos vestígios materiais buscando 
integrar abordagens que compreendam a 
multidisciplinaridade da disciplina 
arqueológica, promovendo um maior 
intercâmbio entre diversas disciplinas e 
aproximar estudantes e profissionais de 
distintas áreas.  
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Enfoques Temáticos: 
 

Arqueologia e Patrimônio 
 Enfoque temático que visa discutir questões da legislação 

brasileira relativas à preservação e proteção do patrimônio 
arqueológico nacional, assim como abordar exemplos recentemente 

aplicados em projetos arqueológicos introduzindo novas perspectivas 
de projetos a serem aplicados. 

 

Teoria Arqueológica Aplicada 

 Enfoque temático voltado para a discussão das distintas 
vertentes teóricas da disciplina arqueológica, sua aplicação em 

trabalhos específicos e abordagens teórico-metodológicas 
interdisciplinares que permitem explorar a relação entre distintas 

disciplinas como a antropologia e à história. 
 

Estudos de Tecnologia: Cerâmica 
 Enfoque temático que aborda tanto questões mais teóricas da 
discussão a respeito das análises do material cerâmico nos estudos 

arqueológicos, quanto, e, principalmente, um caráter prático que visa 
enfatizar a análise de materiais arqueológicos através da aplicação 

dos conceitos e problemas da disciplina arqueológica. 
 

Etnoarqueologia 
 Enfoque temático que visa despertar a atenção para a 

importância dos trabalhos de etnoarqueologia na formulação dos 
modelos interpretativos e abordar aspectos importantes a respeito de 
questões como o processo de formação de sítios arqueológicos e as 

relações de ensino-aprendizagem e suas implicações para os 
processos de manutenção e ruptura tecnológica. 

 
 
 



 
Estudos de tecnologia: lítico 

Enfoque temático que aborda tanto questões mais teóricas da 
discussão a respeito das análises do material lítico nos estudos 

arqueológicos, quanto, e, principalmente, um caráter prático que visa 
discutir a análise de materiais arqueológicos através dos conceitos e 

problemas teóricos vigentes. 
 

Arqueologia Americana 
 Enfoque temático que visa apresentar um panorama geral da 

arqueologia do continente americano, traçando paralelos com o 
cenário conhecido da arqueologia brasileira. 

 
Métodos e Técnicas em arqueologia 

 Enfoque temático que visa abordar os distintos métodos e 
técnicas utilizadas pelos projetos arqueológicos em campo e nas 

etapas de curadoria, a partir da discussão a respeito das distintas 
formas de realização de atividades práticas que reproduzem as 

diferentes etapas da produção do conhecimento arqueológico – campo 
e laboratório.  

 
Estatística aplicada à arqueologia 

 Enfoque temático que pretende apresentar estudos de caso 
específicos e propostas de abordagens estatística voltadas para a 

arqueologia. Poderão ser contempladas nessa discussão aspectos da 
estatística descritiva e cruzamentos multivariados, sendo 

apresentados exemplos de manipulação de programas 
estatísticos utilizados na análise dos dados arqueológicos.  

 
 

Arqueologia Amazônica 
 Enfoque temático que visa discutir aspectos teóricos a respeito 

da ocupação pré-colonial do contexto amazônico, e apresentar as 
pesquisas mais recentes sobre o tema, discutindo a importância 

desses trabalhos, assim como discutindo novas propostas de 
encaminhamento dos projetos. 

 
 
 
 



 
 

Zooarqueologia 
 Enfoque temático que aborda tanto questões mais teóricas da 

discussão a respeito das análises do material ósseo nos estudos 
arqueológicos, quanto, e, principalmente, um caráter prático que visa 

apresentar a análise de materiais arqueológicos através dos conceitos 
e problemas teóricos vigentes. 

 
Arqueologia: ações educativas e os museus 

 Enfoque temático que enfatiza a importância da divulgação da 
produção do conhecimento arqueológico através de programas 

educativos, discutindo as formas de implementação desses programas 
e sua articulação com as atividades desenvolvidas em museus.  

  
Etnografia e arqueologia: os estudos de Curadoria 

 Enfoque temático que visa apresentar a análise de coleções dos 
museus arqueológicos e etnográficos, discutindo diferentes 

abordagens para o estudo da cultura material. Nesse tema poderão 
ser também enfatizadas questões relativas à documentação e 

organização de acervos.  
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Estrutura do evento: 
 

De segunda-feira a sexta-feira 
23 a 27 de abril de 2007.  

8h00- 23 a 27 de abril: últimas inscrições.  
Manhã 

� 9h Palestra 

Professores convidados 

� 10h30 Intervalo 
� 11h00 Palestra 

Professores convidados 

 
Tarde 

� 14h Comunicações 
Alunos da pós-graduação e iniciação 

científica (MAE/USP e IB/USP) 

� 16h Intervalo 
�  16h30 comunicações 

Alunos da pós-graduação e iniciação científica 

(MAE/USP e IB/USP) 

�  17h30 debate 
Debatedores: professores MAE/USP 
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Normas Gerais do Evento: 
Duração das palestras: 1h30 

Duração das comunicações: 20min 
Duração dos debates: 1h 

 
Inscrições: www.mae.usp.br/semanarqueologia 

Os trabalhos selecionados serão divulgados no site. 

 
Informações 
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Museu de Arqueologia e Etnologia USP 
Av. Prof. Almeida Prado 1466 

CEP 05508-900 – Cidade Universitária 
São Paulo – SP 

Tels. (11) 3091- 2891/ 2903 c/ Monica 
Fax. (11) 3091-5096 c/ Geraldo 

Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 12h 
semanarqueologia@mae.usp.br 

www.mae.usp.br/semanarqueologia 
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Comissão Organizadora: 
Professores Responsáveis:  

Prof. Dr. Levy Figuti  
Profa. Dra. Maria Beatriz Borba Florenzano (suplente)  

 
Organização Geral: 

Paula Nishida e Claudia Plens 
 

Elaboração do Projeto e Enfoques Temáticos: 
Juliana S. Machado e Lucas Bueno 

 
Contatos Professores Convidados: 

Claudia Plens 
 

Divulgação e Logo: 
Luciane Monteiro 

 
Inscrições: 

Paula Nishida, Claudia Plens e Marília Ariza 
 

Divulgação Internet: 
Paula Nishida 

 
Equipamentos: 

Ademir Ribeiro Junior 
 

Infra-estrutura: 
Paula Nishida 

 
Secretario Geral: 

Camila Moraes e André Penin 
 

Apoio Geral: 
Mônica Schütt Dias Geraldo de Souza Miranda  

 

 


