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Antropologia - ATP011 – Métodos e Técnicas de Pesquisa Arqueológica  
2ª e 4ª - 21:00-22:40  
1º semestre de 2013 

 
Ementa: inicialmente o curso abordará sinteticamente as principais Teorias Arqueológicas, 

buscando as diferentes contribuições que estas trouxeram para a disciplina ao longo do tempo. 

Em seguida, serão apresentados alguns métodos utilizados na Arqueologia os quais permitem 

compreender e datar o passado. Nessa medida, serão expostas e discutidas algumas noções, 

tais como:  estratigrafia, sedimentação, datações, geoarqueologia, análise tecnológica, etc. 

 

Um tema da arqueologia brasileira poderá ser abordado no decorrer do curso (Sambaquis, 

Arqueologia Amazônica, etc.); este era escolhido em sala de aula.  

 

Objetivo: apresentar alguns métodos e técnicas utlizados atualmente na arqueologia em geral 

(América do Sul, Europa, EUA, etc). 

 

 Metodologia: o curso se estrutura em aulas expositivas, discussões orientadas, além de 

seminários realizados pelos alunos. Pelo menos um trabalho de campo será proposto aos 

alunos, assim como filmes que envolvam questões  arqueológicas. Algumas aulas poderão ser 

realizadas fora do campus. 

 

Avaliação: a avaliação se dará por meio de duas provas, um trabalho final, pequenos 

exercícios-testes realizados em sala de aula e pontos por participação.  

 

 

Modulo I 
  “A emergência da arqueologia” 

 Consolidaçao de métodos e a teoria Arqueológica 

- O desafio da arqueologia:  Como chegar ao passado através do presente ? 

- Pequeno histórico da arqueologia 

- Arqueologia Classica e Antiquarismo 

- Os inícios da arqueologia cientifica e Arqueologia colonial da América 

- Histórico Cultural 

- Teste exercicio 

 

Modulo II 

 A prospecção arqueológica 

 A escavação arqueológica  

 Noções de estratigrafia. Noções de sedimentação (importancia, processos de 

formacao de sítios, evoluçao, P0, P1 etc 

 Métodos de dataçao (dendocronologia, Carbono 14, termoluminiscencia...) 

-  Noções de relevo e sedimentação  

- Noções de estratigrafia (importancia, processos de formacao de sitios, evoluçao, P0, P1 etc.) 

- A formação de um sítio arqueológico 
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- Metodos prospecção de sítios arqueológicos   

- Método de análise de coleções arqueológicas: a noção de cadeia operatória 

- Métodos de dataçao (dendocronologia, Carbono 14, termoluminiscencia...) 

- Prova 

 

Modulo III 

 

 A reconstrução dos paleoambientes 

 A paisagem e o contexto 

 A formação do registro arqueológico 

 As análises dos vestígios arqueológicos  

 

- Métods de dataçao – Uranio Torium , Potassio Argonio 

- Legislação referente ao campo e ao Patrimônio arqueológico  

- Arqueo  Histórica 

- Tecnicas da bioantropologia 

 

Modulo IV 

 Escolha de um tema da arqueologia brasileira 

 Leituras guiadas de mestrados e etc. 

 Visitas a sítios arqueológicos e coleções de Museus 

  

- Tema da arqueologia Brasileira: Sambaquis 

- Analise e Curadoria de material arqueológico 

- Exercicio em sala de aula 

- Apresentação de trabalhos finais 

 

 

Bibliografia básica que será utilizada: 

 Alberione Reis. Não pensa muito que dói.  

 Trigger, Bruce. História do pensamento arqueológico pp 71-105; 146-199; 236-277. 

 Renfrew et Bahn. Arqueologia: Teorias, Métodos y Prática. Akal, 1998. Paginas 43-

46. 

 

 BICHO, F. Manual de Arqueologia Pré-histórica. Lisboa: Edições 70, 2ª Edição 

revista e atualizada.  2011. Págs. 287-332 e 455-470. 
 

 Maria Jacqueline Rodet ; Joël Rodet ; Sueli A. Nascimento.  Daniel F. Mariano. Metodologia de 

prospecções Geoarqueológicas dentro de uma bacia  (exemplo da bacia do rio 

peruaçu, minas gerais, brasil). Revista do MAE.25.2002. 
 

 

 J.C. Rubin de Rubin e R. T. da Silva (orgs.). Geoarqueologia : Teoria e pratica..  

IGPA. 2008 

 

Bibliografia complementar : 

 Groenen M.  1994. Pour une histoire de la préhistoire. Paginas : 97-123 

 l’Amérique. 14C et Achéologie 14 C and Archaelogy. 3rd. International 

Symposium, Lyon 6-10 Avril 1998. 327-337 14 horas dia 14/03 alunos museu de artes 

e ofícios. 


