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EMENTA 

Arqueologia como ciência interdisciplinar a encruzilhada entre ciências sociais, 

biológicas e da terra. Métodos e técnicas utilizadas na construção das teorias sobre a 

história remota da humanidade.  

 

OBJETIVOS 
- Fornecer um quadro geral do pensamento sobre o mais antigo passado das 

culturas humanas, completando a perspetiva antropológica sincrônica com a visão 

histórica e evolutiva dos grupos humanos. 

- Ilustrar praticamente como são elaboradas as inferências sobre as sociedades 

passadas através do estudo de seus restos materiais e de sua relação com meio ambiente. 
 
 
 

DINÂMICA DAS AULAS E LEITURAS 

As aulas comportam uma exposição dos conteúdos pelo professor, com uso de 

gráficos, ilustrações e exemplos de pesquisas realizadas em várias áreas e períodos. No 

decorrer de cada aula serão distribuídas leituras para breves apresentações nas aulas 

seguintes e será utilizada a projeção de algum documentário. 

Ao longo da disciplina será organizada uma saída no campo para ilustrar a 

leitura arqueológica da paisagem ou, em caso de impossibilidade, exemplos de técnicas 

de análise em laboratório. 

 

AVALIAÇÃO 
Serão feitas duas avaliações com prova escrita individual, sem auxílio, na qual o 

aluno apresentará o conteúdo das aulas e das leituras. 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 

Parte I - Arqueologia, ciência e história. 

Objetivo: colocar os pontos cardinais do pensamento sobre o passado no contexto do 

desenvolvimento epistemológico. 

- Apresentação da disciplina: conteúdos, textos, avaliações. 

- História do pensamento arqueológico, I: da Antiquidade até 1859. 

Interesse para o passado, gabinete de curiosidades e surgimento dos museus, 

Iluminismo e pensamento experimental, essencialismo e e classificação dos viventes, 

Antiquarianismo, diversidade de culturas e idade da humanidade, geologia e pré-

história, transformismo, catastrofismo e gradualismo. 

- História do pensamento arqueológico, II: de 1859 até o presente. 

Darwin e a derrota do essencialismo, “evolucionismo” e historicismo, difusionismo, 

síntese neo-evolucionista, ecologia cultural, processualismo e nova arqueologia, 

arqueologia post-processual, a revolução geo-cronológica, genética dos grupos 

humanos, arqueologia e identidade. 

Parte II - O trabalho do arqueólogo 

Objetivo: ilustrar o processo de construção das teorias sobre a história dos grupos 

humanos com os métodos e as técnicas utilizadas em situações diferentes por período e 

região do mundo, através de exemplos de pesquisas pessoalmente realizadas. 

- Prospecção e levantamento. 

Onde, como e porquê se encontram “sítios” arqueológicos, topografia e cartografia 

arquelógica, da geologia regional ao detalhe do sítio, amostragem e escolha das áreas a 

serem escavadas, prospecção preventiva e arqueologia de salvamento.  

- Sondagens e escavação. 

Avaliação do potencial arqueológico e paleoambiental, tradagem e sondagem, o 

estaleiro de escavação: disposição, logística, segurança e conduta: exemplos de Brasil, 

Jordânia, Itália, França. 

- Medição do tempo e cronologia. 

História do conceito de tempo, tipologia e seriação, cronologia relativa e estratigrafia, 

geocronologia: ilustração dos principais métodos de datação em fonção do tipo de 

material e de sítio arqueológico. 

- Classificação e tipologia. 



Princípios de classificação, exemplos de tipologia: as indústrias líticas e sua relação 

com as culturas das várias espécies humanas. 

- Avaliação parcial: trabalho dissertativo de síntese em sala de aula, sem auxílio. 

- Análise dos dados. 

Arqueologia como ciência probabilística, noções de estatística descritiva, principais 

aplicações da análise quantitativa. 

- Documentação e preparo de publicação arqueológica. 

Os instrumentos para elaboração e transmissão do conhecimento: diário de campo, 

cartografia arqueológica, desenho em arqueologia, fotografia arqueológica, relevo 

digital, sistemas de informação geográfica, redação dos trabalhos e escolha do tipo de 

publicação. 

Parte III – a arqueologia como encruzilhada de ciências. 

Objetivo: colocar a arqueologia no contexto das ciências contemporâneas e fornecer ao 

estudante os elementos para a inclusão da história remota da humanidade em seu 

patrimônio cultural. 

- Arqueologia e antropologia: um percurso complementar. 

O problema da interpretação do comportamento passado, analogia etnográfica e grupos 

caçadores, arqueologia das sociedades complexas, influência da antropologia no 

pensamento arquelógico, antropologia e paleoantropologia em arqueologia. 

- Arqueologia e ciências da terra: uma ligação obrigada. 

Estratigrafia, geomorfologia, paleoclimatologia: os elementos básicos da prática 

arqueológica, geoarqueologia e leitura diacrónica da paisagem,  

- Arqueologia e história natural: a evolução e a diversidade dos comportamentos 

humanos. 

Pensamento evolutivo e etologia dos mamíferos, comportamento dos grupos humanos 

pretéritos em seu contexto biológico, evolução e adaptação das populações no passado, 

o que sobra do específico da nossa espécie? 

Prova dissertativa, sem auxílio 

Prova final 
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