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EMENTA  
 
Os objetivos são: 1) entender a importância do trabalho da pedra na evolução humana; 2) saber reconhecer e 
analisar um artefato de pedar lascada; 3) ter um quadro histórico geral das principais indústrias líticas do mundo; 
4) conhecer e praticar os principais sistemas classificatórios das indústrias líticas; 5) avaliar a qualidade das 
publicações que tratam de artefatos líticos.

PROGRAMA

1) Introdução, generecidades, bibliografia

2) A fratura das rochas na natureza e o lascamento intencional.

3) Demonstração de percussão e lascamento.

4) Os sistemas classificatórios: história e protagonistas.

5) O complexo Olduvaiense.

6) O Paleolítico inferior e o Acheuleense no velho mundo.

7) Prova intermédia  : redação de texto e análise de artefatos

8) O Paleolítico médio e o planejamento do lascamento

9) O Paleolítico superior e a estandardização do instrumentário lítico.

10) As indústrias da Austrália e das Américas.

11) As indústrias brasileiras.

12) Métodos de análise e documentação dos artefatos: o desenho.

13) Métodos de análise e documentação dos artefatos: a fotografia.

14) Métodos de análise e documentação dos artefatos: a fotogrametria e o scanner 3D.

15) Prova final  : redação de texto e análise de artefatos.

OBJETIVO GERAL

Acquisição dos conhecimentos básicos para reconhecer, classificar e documentar artefatos 
líticos pré-históricos.
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Aulas frontais e ilustração de artefatos em laboratório

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Prova final teórica e análise gráfica de artefatos líticos, com elaboaração de esquema 
diacrítico.
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