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Pré-Req.  
Ementa O curso abordará as trajetórias técnicas, culturais e da evolução 

biológica da humanidade e que remetem  ao conhecimento pré-
histórico sobre o processo de desenvolvimento das sociedades 
humanas no Velho Mundo e nas Américas. Este conhecimento 
tem por base, notadamente, o conjunto de evidências e 
inferências produzidas pela Arqueologia ao longo das últimas 
décadas. 
 

Curso Ciências 
Sociais/História/Geografia/Outros 
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Professor(a)  Laercio Loiola Brochier 

Assist/Monitor  

VALIDADE 

Horário 
 

Segunda-feira 
07h30-09h30 

Quarta-feira 
10h30-12h30 

Validade 2º semestre / 2012 

   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Objetivos  

 
Programa 

Inicialmente serão discutidos os principais conceitos, metodologias e modelos empregados pelos arqueólogos no 
estudo da cultura material, com destaque para as categorias de evidências, processos de formação do registro 
arqueológico e as interpretações sobre a cultura, história e interações humanas nos diferentes regiões do 
planeta. Nos módulos seguintes, o curso abordará o amplo registro temporal, espacial e técnico, estendendo-se 
desde o surgimento dos primeiros hominídeos bípedes (entre 8 e 6 milhões de anos atrás) até o florescimento 
das primeiras civilizações no Velho Mundo e nas Américas (período entre 11.500 anos antes do presente, com o 
surgimento dos primeiros núcleos urbanos de Jericó e Çatalhöyük no sudoeste da Ásia, até cerca de 1000 anos 
antes do presente). Será abordado o conhecimento existente sobre a trajetória evolutiva biológica da espécie 
humana, bem como, dos processos de mudanças culturais em termos tecnológicos, econômicos e sociais, 
notadamente no período que antecede ao da escrita. 
1- Noções básicas  
Arqueologia – conceitos e definições básicas 

- O que é arqueologia, objeto de estudo e principais conceitos  
- Processo de formação do registro arqueológico e teorias de inferência 
- As dimensões da variabilidade artefatual: classificações e as relações entre escolhas tecnológicas, estilo 

e função 
- A arqueologia dos assentamentos e o estudo das interações ambientais 
- Continuidade e mudança em arqueologia: as relações entre espaço e tempo no estudo arqueológico da 

cultura material 
Os métodos da arqueologia 
- metodologias de levantamento arqueológico, prospecção, escavação e análises laboratoriais 
- métodos de datação e cronologias relativas 
- estudos bioantropológicos e paleoambientais 
 
2- A evolução da humanidade (de 6 milhões a 11,5 mil anos atrás) 
A origem africana  
A dispersão dos hominídeos no Velho Mundo 
O surgimento dos humanos modernos 
 
3- O período pós-glacial 
Diversificação sócio-cultural, trajetórias econômicas, mudanças ambientais e adaptações pós-pleistocênicas 
 
4- A ocupação humana do continente americano 
- “Clovis First” e o modelo das três migrações  
- Pré-Clovis, o povo de Luzia, e o modelo das quatro migrações 
 
5- Origens da domesticação de plantas e animais no Velho Mundo e nas Américas 
 
6- A emergência de sociedades complexas no Velho Mundo e nas Américas 
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II – Metodologia 
 

Procedimentos 
didáticos 

 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia 
Básica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia 
Complementar 

 
 
 

Formas de 
Avaliação 

O curso consistirá em aulas expositivas, com o uso freqüente de recursos áudio-visuais (documentários e 
apresentações de power-point) e de materiais arqueológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foram selecionados os seguintes títulos gerais, devendo a bibliografia passar por alterações e adições durante o 
semestre 
BICHO, Nuno. Manual de Arqueologia Pré-Histórica. Edições 70. Lisboa, 2006. 
FOLEY, Robert. Os Humanos antes da Humanidade – uma perspectiva evolucionista. Unesp. São Paulo, 1998. 
KLEIN, R. e EDGAR, B. O despertar da cultura. Jorge Zahar. Rio de Janeiro, 2005. 
MITHEN, Steven. Pré-História da Mente. Unesp. São Paulo, 2003. 
NEVES, Walter e PILÓ, Luís. O Povo de Luzia. Editora Globo. Rio de Janeiro, 2008. 
RENFREW, C. & BAHN, P. Arqueología: Teorias, Métodos y Práctica. Edicione 
s Akal, S.A., 1993. 
SILVA, Hilton. e CARVALHO, Cláudia (Orgs.). Nossa Origem. O Povoamento das Américas: visões 
multidisciplinares. Vieira & Lent. Rio de Janeiro, 2006. 
TRIGGER, B. História do Pensamento Arqueológico. Editora Odysseus, São Paulo, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duas provas dissertativas individuais e participação em sala de aula. 
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