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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma nova perspectiva de um ambiente de pesquisas 
históricas e  arqueológicas do contexto da diáspora africana, incitando questões 
teóricas e metodológicas para a compreensão da influência do capitalismo e da 
paisagem no cotidiano de um espaço senzala ocupado até a atualidade. Esse espaço 
abriga atualmente descendentes diretos da comunidade de senzala oitocentista assim 
como não-descendentes. Nesse sentido, a pesquisa abordará uma relação de 
histórias, ocupações e patrimônio, utilizando-se da riqueza teórica arqueológica e da 
sua capacidade de multidisciplinaridade, ao utilizar de pesquisas históricas, 
metodologias arqueológicas e antropológicas, e uma perspectiva simétrica, visando 
demonstrar que a história, as pessoas, a paisagem e a cultura material devem ser 
pesados da mesma forma. Da mesma forma, aborda o futebol como uma ferramenta 
e não apenas um esporte na construção dessas identidades. Pesquisas arqueológicas 
sobre a diáspora africana têm sido realizadas em todo o país. Tais trabalhos se 
revelam importantes para entender um passado apagado, produzindo  narrativas para 
aqueles que não possuíram oportunidades de registrá-las a partir de suas 
perspectivas. Para além destes trabalhos existe uma lacuna temporal, da qual são 
realizados poucos estudos a respeito, que seria período entre a abolição e a 
atualidade, para a qual este trabalho pretende contribuir. 

 
Palavras Chave: Arqueologia do Passado Contemporâneo; Arqueologia do lixo; 

Futebol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work will present a new perspetive on a field of historical and archaeological 
research in the African diaspora context, stimulating theoretical and methodological 
questions to help unterstand the influence of capitalism and the landscape in daily life 
in a space, through the analisis of a temporal cut in a  place where captives were kept 
throughout history, a senzala, and wich today houses direct descendants of those who 
inhabited the place as senzala, as well as non-desdendants, all who coexist today 
through new occupations. In this sense, this research will approach a relation of 
histories, occupation and patrimony, making use of the archeological theoretical 
richness and its capacity of multidisciplinarity, using historical researches, 
archaeological and anthropological methodologies, and a symmetrical perspective, to 
demonstrate that history, people, landscape and material culture must be measured in 
the same way for this analysis, and understanding football as a tool and not only a 
sport in the construction of those identities. Archaeological research on the African 
diaspora is carried out across the country. Such works prove to be important for the 
understandinf of an erased past, giving voices to narratives whose study agents did 
not have the opportunity to record, mainly through their perspectives. In addition to 
these works, there is a temporal gap about wich few studies are carried out; that would 
be the period between the moment after slavery abolition and nowadays. 

 
 Keywords:  Archaeology of the Contemporary Past; Garbology: Football 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante uma prospecção arqueológica efetuada em uma antiga senzala na 

comunidade do São Bento, localizada na rodovia RJ-216 na Baixa Grande, em 

Campos dos Goytacazes-RJ, realizada pelo projeto: “ARQUEOLOGIA DA 

ESCRAVIDÃO EM ORDENS RELIGIOSAS DO NORTE FLUMINENSE: O COLÉGIO 

DOS JESUÍTAS E A FAZENDA DOS BENEDITINOS – CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, RJ ”, patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas 

Gerais (FAPEMIG), sobre o número do processo APQ-01789-14, foi encontrada uma 

imensa quantidade de material arqueológico, algo fascinante para todos os 

arqueólogos que se interessam por arqueologia histórica. Sem dúvida se trata de um 

sitio riquíssimo a respeito da diáspora africana do contexto sudeste brasileiro, onde a 

cada enxadada novos materiais são expostos, como se literalmente os artefatos 

estivessem pulando para fora. Esta terra que já havia sido revirada para plantações 

na comunidade, assim como outras atividades dos residentes no local, revela 

materiais por todo o terreno até hoje. 

Em uma das etapas do trabalho se mostrou necessário mapear a superfície, 

justamente para não perder aquele material que havia sido exposto por motivos como 

plantações, obras e construções. Era preciso fazer uma coleta de superfície, atividade 

que consiste em retirar materiais arqueológicos considerados como importantes e com 

riscos de deterioração. 

 Havia uma diversidade de vidros nas proximidades das casas abandonadas. 

Em um dos cacos de vidro havia marcas de reaproveitamento. As marcas eram de 

lascamento padronizados, com um desgaste em um dos lados, algo que parecia ser 

um fragmento de “push-up”1 de uma garrafa feita por sopro. Outro material também 

chamou a atenção: uma garrafa do Guaraná Brahma, que foi localizada na parte de 

trás de uma das casas abandonadas e em ruinas. A garrafa não fazia parte do material 

no qual foi exigido a coleta, mas estava ali, ainda inteira e legível e chamando a 

                                                           
1 PUSH-UP ou KICK-UP é um termo que se refere a característica morfológica das garrafas, refere-se 
a uma protuberância da parte interna da garrafa encontrada na base que aponta para cima 
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atenção, como se estivesse descansando ou se escondendo no mato. Naquela tarde 

quente no Rio de Janeiro, ao me deparar com aquela garrafa, não pude distinguir se 

sentia tamanha nostalgia ou se este sentimento havia se misturado com a sede e a 

vontade de tomar um guaraná naquele momento.  

Ao retornar para o ponto de encontro e local de escavação, alguns 

companheiros ali presentes estranharam o retorno com uma garrafa de refrigerante. 

Perguntei se eles não conheciam aquele refrigerante e muitos responderam que não, 

apenas os estudantes mais velhos junto ao professor responsável pela escavação que 

reconheceram do que se tratava aquele frasco. Os outros apenas questionaram 

porque havia o nome de uma cerveja naquela embalagem de refrigerante e depois 

afirmaram “isso é apenas lixo”, e se voltaram aos cacos de cerâmica, louças e 

fragmentos de ossos provenientes de restos alimentares descartados por alguém a 

dezenas ou centenas de anos antes.  

De fato, a arqueologia do passado contemporâneo não causa tamanho fascínio 

quanto as arqueologias convencionais. O que se encontra descartado há mais tempo 

causa a impressão de ter uma importância maior do que o que é mais recente.  Algo 

que talvez reflita até sobre a política da arqueologia de contrato, aonde há um “peso 

temporal”2 que se torna um caráter decisório para diagnosticar um lugar como sitio 

arqueológico e se deve-se ou não realizar um trabalho de proteção. Contudo, o 

presente trabalho não pretende entrar em uma discussão que talvez seja de âmbito 

político, mas o ocorrido mostra uma necessidade de pensar a inclusão outras faixas 

temporais juntamente aos trabalhos convencionais, e assim encontrar outras 

narrativas que não estamos habituados a enxergar. 

O Interesse nos estudos da temática da arqueologia do passado 

contemporâneo, através de uma arqueologia do lixo, é um reflexo das minhas 

experiências pessoais. Existe uma sensação nostálgica de trabalhar com algo tão 

próximo temporalmente e ao mesmo tempo tão distante quanto ao local. Viajei cerca 

                                                           
2 Este peso temporal trata de valores que um sitio arqueológico tem para a nação, principalmente no 
que tange a atuação dos arqueólogos no licenciamento ambiental. A portaria nº 230 de 17 de dezembro 
de 2002, define a necessidade de diagnostico para determinar se um empreendimento pode ou não 
afetar o patrimônio arqueológico.  
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de 500 km de distância até o sítio no qual realizei este trabalho, onde encontrei as 

mesmas garrafas que via quando criança3. 

Com este trabalho pretendo trazer novas perspectivas à arqueologia da 

diáspora africana, propondo a utilização da arqueologia do passado contemporâneo 

para discutir a influência do capitalismo nesta comunidade, em relação tanto aos seus 

hábitos de consumo, quanto às adaptações na paisagem.  Eu chamo ainda a atenção 

para as relações dessa comunidade com o futebol, que se mostra muito presente tanto 

na vida dos descendentes quanto na história do país. 

O ocorrido e as diferentes reações para com aquele artefato citado 

anteriormente - alguns dos pesquisadores que estavam ali presentes que não 

conheciam aquela garrafa ou que simplesmente resolveram considerar apenas como 

lixo - foi uma de minhas motivações, afinal de contas não se tem tantos trabalhos 

sobre a arqueologia do lixo ou do passado contemporâneo. Sobre o contexto do São 

Bento não havia nenhum.  Sem este interesse em resgatar e realizar este trabalho 

aquele material iria apenas para o lixo.  Pretendo, assim, preencher um daqueles 

“buracos negros” que existem entre a arqueologia do passado e o presente (RATHJE 

2001, GONZÁLEZ-RUIBAL, 2008). Eu realizo uma análise a respeito do material 

arqueológico, com foco no século XX, integrando-o com a reapropriação do terreno e 

da paisagem estruturada. Dentre os materiais coletados, dou atenção às garrafas de 

refrigerante, associando o consumo de refrigerante no local às atividades recreativas 

e aos jogos, em especial o futebol, que se mostrou mais enraizado às origens da 

comunidade atual do São Bento. 

Para isso, conto com informações orais de alguns moradores, que obtive em 

entrevistas individuais e direcionadas, durante a realização do projeto em julho de 

2016. Foram entrevistas livres sem perguntas estruturadas, aonde indaguei sobre a 

vivência, o convívio com os outros moradores da comunidade, e  a relação com a 

religião e o mosteiro. Na medida em que a conversa seguia, deixei que fluísse de 

acordo com o que interessava aos entrevistados relatar. As entrevistas foram de forma 

oral, sendo registradas em um caderno de campo. Foram entrevistados: o padre do 

                                                           
3 Afinal nasci e fui criado em Belo Horizonte, no subúrbio, afastado da região central ou dos polos 
comerciais, onde consumia este refrigerante junto ao meu avô em barzinhos de esquina. 
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Mosteiro na época, dom Bedâ, e, através de sua indicação,  o sr. Gerson (Goteira), 

assim como Alessandro, e Elizandro, todos moradores da comunidade. Ao todo então 

foram realizadas quatro entrevistas. 

Além destas entrevistas, para a realização do trabalho se realizou coletas 

sistemáticas de material, com foco nos artefatos da superfície em torno de algumas 

residências abandonadas ao fundo da comunidade. Posteriormente foi realizada a 

curadoria e análise destes materiais em laboratório. Por fim foram realizadas 

pesquisas históricas e bibliográficas a respeito dos temas propostos neste trabalho. 

Sendo assim, o trabalho se constitui em três capítulos nos quais reapresento e 

aprofundo as questões aqui introduzidas. No primeiro capítulo, apresento um 

panorama da arqueologia no Brasil, em especial a arqueologia histórica, para assim 

traçar um caminho para a arqueologia do passado contemporâneo, ou uma 

arqueologia do presente, pois utilizo de uma abordagem etnoarqueológica, à medida 

que trabalho com dados etnográficos acessados através das entrevistas. Faço uma 

relação entre o material, a história e o local, neste caso, de vestígios como aquela 

garrafa de refrigerante Brahma que todos chamaram de “apenas lixo”. Apresento, 

assim, esta arqueologia do lixo, ao mesmo tempo que opto por adotar uma perspectiva 

simétrica, visando “perceber como humanos e não-humanos estabelecem vínculos na 

produção do coletivo“ (NEUMANN 2008, p. 90). 

No segundo capitulo faço uma contextualização da comunidade, a apresento 

melhor, assim como os entrevistados, e relaciono a relação dos beneditinos com o 

espaço e com os materiais. No terceiro capitulo trato da materialidade. Inicialmente 

relaciono a minha primeira impressão com a comunidade, na qual me inspirou o título 

deste trabalho, depois abordoo material coletado. A respeito daquela garrafa do 

refrigerante Brama, apresento uma história que narra a chegada daquele material na 

comunidade e a relaciono com a transformação da época causada pelo fenômeno do 

futebol no Brasil, para chegar ao reflexo na comunidade do São Bento.  

No quarto capitulo, trago uma conclusão, com as respostas que obtive da 

paisagem, da história e dos materiais, como novas ferramentas para auxiliar o 

entendimento desta relação com comunidades afro-descendentes, com uma 

discussão na qual o trabalho pretende incitar futuras pesquisas.  
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1 CAPITULO I - ARQUEOLOGIA NO BRASIL 

 

Primeiramente, há uma definição da arqueologia como um estudo de grupos 

humanos, através da cultura material, então, a princípio a arqueologia seria a 

disciplina que estuda vestígios antrópicos, o que gera uma grande variedade de 

possibilidades de estudos e ocasiona conflitos entre interesses, gerando uma 

necessidade de secionar os limites do campo de estudo da arqueologia. 

A arqueologia foi então foi dividida em duas macro categorias, conhecidas no 

Brasil como arqueologia pré-histórica e arqueologia histórica. A princípio se 

consideradas através da terminologia, a arqueologia pré-histórica se trataria de uma 

forma de estudo das culturas sem escritas que “não possuem história documentada”, 

onde o que o predomina ainda é a oralidade, e a arqueologia histórica teria como foco 

de estudo culturas que já desenvolveram a escrita e que possuem documentações 

históricas. Tomando como base as definições mais gerais, a escrita se tornaria então 

um marco para a segunda “fase” ou segundo macro grupo de pesquisas 

arqueológicas, que estudaria os povos dotados de escritas, um processo que variaria 

de local em local, pois o fenômeno da escrita varia temporalmente em cada região. 

Então esta primeira abordagem é caracterizada pelo uso de uma fonte que é a escrita, 

o estudo arqueológico de qualquer sociedade que deixou registros escritos se 

encaixaria na arqueologia histórica (SYMANSKI, 2009). 

Uma outra abordagem define a arqueologia pré-histórica com o foco nas 

populações pré-coloniais e a arqueologia histórica com o foco no período do 

colonialismo europeu, com a chegada dos registros escritos e alcançando até o 

presente, compreendendo não apenas as populações dotadas de escritas.  

No Brasil pesquisas arqueológicas sistemáticas começam a partir de 1950, 

sendo que trabalhos de arqueologia histórica começam a partir de 1960, com estudos 

de tradições ceramistas. Contudo, em 1970 quando a arqueologia histórica começa a 

dar atenção a outros materiais além da cerâmica, uma segunda abordagem emergiu 

a partir dos Estados Unidos e se difundiu no Brasil.  Essa nova perspectiva sugeriu 

romper com esta abordagem metodológica como definidora do que vem a ser uma 

arqueologia histórica, um rompimento ideológico dessa visão que passa a ser o estudo 

de um processo, o de formação de um mundo moderno, algo que abrange do final do 
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século XV até os dias de hoje. O mundo moderno se definiria em quatro processos: o 

colonialismo global, o capitalismo, eurocentrismo e modernidade, o que passa a 

abranger outros grupos étnicos que não deixaram registros escritos sobre si próprios 

(SYMANSKI, 2009). 

A partir de então, os arqueólogos se debruçam sobre uma variedade maior de 

materiais, tais como cerâmicas variadas, como acordeladas, torneadas e vidradas4, 

além de faianças portuguesas, faianças finas e porcelana5 em sítios domésticos. Só 

a partir de 1990, que veremos a expansão das áreas da arqueologia histórica, 

considerando locais de atividades mineradoras, lixeiras coletivas urbanas, cemitérios, 

igrejas, unidades domésticas, rurais e senzalas (SYMANSKI, 2009). A partir de então, 

além do uso de cerâmicas, faianças, faianças finas e porcelanas, os arqueólogos 

começam a dar atenção a outros artefatos como vidros e metais, considerando junto 

a crescente tendência a descrição histórica, geográfica e topográfica dos sítios. Junto 

com essa arqueologia histórica descritiva, se desenvolveram trabalhos com 

abordagens mais teoricamente orientados, levando em conta não só essas descrições 

históricas, mas procurando explorar outras temáticas, como o comportamento de 

consumo, relações de poder e gênero, construção de identidades, e o papel 

estruturador do ambiente construído e das paisagens (SYMANSKI, 2009).  

Em termos gerais, o presente trabalho se encontra dentro desta segunda 

perspectiva, que foi muito bem definida por Symanski (2009), quando este se propôs 

a analisar os últimos 20 anos da arqueologia no Brasil e propôs um estudo de classes 

oprimidas. Neste caso me dedico ao estudo de um local que foi assentado em um 

espaço onde já fora uma senzala, onde habitam descendentes dos escravos. Por não 

haver muitos registros desse período mais recente de ocupação, a arqueologia ajuda 

a preencher as lacunas dessa história que ainda não acabou, e estende o leque de 

abordagens e materialidades para além da cerâmica, faiança, faiança fina, porcelana, 

                                                           
4 As cerâmicas acordeladas, em geral de produção manual como as roletadas, que são produzidas a 
partir de roletes de argila, as torneadas aquelas feitas com auxílio de um torno, vidradas se diferenciam 
em especial pelo acabamento final, tratando de possuir uma camada de esmalte que lhes concedem 
um brilho. O trabalho não pretende aprofundar no estudo das cerâmicas. 

5 Essas também podem ser consideradas como variações das cerâmicas, porem com diferenças de 
material na produção e principalmente com a variedade das temperaturas mais elevadas em sua 
produção, essas ficam com aspectos mais consistente e podendo chegar a ser um pouco translucida 
no caso das porcelanas. 
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do vidro e metal, para também contemplar plásticos, borrachas e outros materiais, 

além de dar atenção para a paisagem estruturada principalmente pelo capitalismo. É 

possível extrair essas informações através de uma arqueologia do passado 

contemporâneo, ou uma arqueologia do presente. 

 

1.1 Arqueologia do Presente. 

 

 A arqueologia histórica ao contemplar plásticos, borrachas e outros materiais, 

aumenta o leque de possibilidades de pesquisas em todo o mundo, inclusive no Brasil. 

Sendo assim aquela garrafa encontrada no sitio  também é um material arqueológico, 

apesar de não fazer parte do contexto estudado pelos outros arqueólogos, por ser 

algo de um tempo mais contemporâneo, ela ainda é um artefato capaz de dar voz a 

outras narrativas, através da arqueologia do lixo. 

A arqueologia do passado contemporâneo, ou uma arqueologia do presente, 

consiste em uma subdivisão da arqueologia histórica, recentemente formada, que 

aborda uma temática ampla, e mais próxima do pesquisador e pode se manifestar em 

conjunto com ou através de outras divisões da arqueologia como etnoarqueologia,  

arqueologia etnográfica (HARISSON 2015), arqueologia dos conflitos modernos, 

arqueologia forense (e.g  POWER & SIBUN 2013 In HARISSON, 2015) arqueologia 

da paisagem (RATHJE, 1992), arqueologia da arquitetura (ZARANKIN 2002, 2005) e 

arqueologia do lixo (RATHJE, 1992, 2001).Esta última consiste em uma utilização do 

lixo contemporâneo como uma fonte diversa de informações, informando sobre 

padrões de consumo (RATHJE, 1992, 2001), desperdício (RATHJE, 2001; LEHMANN 

2015) e cultura (SOUZA, 2017).   

 Além da coleta de material no sítio histórico no qual este trabalho se baseia, foi 

necessário um trabalho complementar com entrevista das pessoas que ali viviam, uma 

prática que pode ser denominada como etnoarqueologia. 

Práticas etnoarqueologicas, até meados dos anos 1990, permaneciam focadas 

nas formas tradicionais da tecnologia. Se aproximavam do contexto do moderno, mas 

muita das vezes com foco de estudos na cultura material recente para produzir 

analogias e entender o passado. Tais características da etnoarqueologia vem 
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mudando -  embora ainda haja arqueólogos que se valham da etnoarqueologia com 

caráter de analogia-, ao assimilar uma preocupação com o colonialismo e teorias pós-

coloniais, até chegar a aproximações caracterizadas como uma arqueologia do 

contemporâneo (GONZÁLEZ-RUIBAL 2014 apud HARRISON 2016, p. 7). A 

etnoarqueologia passa então a possuir uma sinergia maior com a arqueologia do 

passado contemporâneo, o que permite a possibilidade da utilização de uma para 

entender e complementar a outra. “Arqueólogos sempre estiveram interessados na 

cultura material contemporânea, mas apenas recentemente foi emergir uma 

subcategoria dedicada à arqueologia do mundo contemporâneo” (HARRISON, 2016 

p. 2). 

Deve-se considerar que a criação do lixo é indubitavelmente sinal da presença 

humana, mas o descarte de ferramentas de pedras lascadas após a sua utilização 

geralmente não é considerado apenas como lixo e sim como “artefatos”. Assim, se 

nosso lixo olhado pelo futuro é considerado uma chave para o passado, certamente é 

uma chave para o compreender importantes aspectos acerca do presente, mesmo 

que alguns arqueólogos acreditem que a datação alcançada pelo estudo não seja 

“antiga” o suficiente. 

 O lixo possui um grande potencial interpretativo, tanto na arqueologia do lixo 

quanto na arqueologia “convencional” (RATHJE, 1996). Como na arqueologia 

podemos interpretar culturas extintas e não extintas, muitos estudos arqueológicos 

são feitos em cima do que os outros já descartavam, panelas e potes quebrados, 

resquícios da caça assim como as ferramentas que foram utilizadas, os restos 

alimentícios, tanto na arqueologia pré-histórica quanto na arqueologia histórica. Então 

sim, a garrafa da Brahma coletada no contexto é lixo tanto quanto os “lixos mais 

antigos” e as diferentes posturas a respeito dela que presenciei durante o campo 

retratam importantes discussões existentes dentro da arqueologia, como a proposta 

por William Rathje que foi o fundador do Garbaje Project em Tucson EUA na década 

de 1970, pioneiro no estudo do lixo moderno como uma disciplina científica. Segundo 

ele o termo garbage pode se referir na tradução como coisas sem valor, ou como 

apenas lixo, e encurtará uma distância que existe entre uma arqueologia e a outra. 

(RATHJE, 1996).  
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Então, para os arqueólogos que se debruçam sobre o estudo do lixo 

contemporâneo, Garbology seria uma mina de ouro de informações (RATHJE, 1996). 

No descarte contemporâneo, possuímos informações importantes, como que tipo de 

produto havia no recipiente descartado, a marca, o tipo do material, custos, 

quantidade, os ingredientes, e indubitavelmente muito mais informações. 

O “The Garbage Project” pesquisou aterros sanitários contemporâneos, onde 

utilizou de métodos arqueológicos para conduzir escavações sistemáticas, o que 

apresentou relevantes resultados em relação a desperdício e acúmulos de lixo, 

principalmente na década de 1980, onde houve um percentual grande de papel. Ao 

regredir cronologicamente foram encontrados jornais, revistas e catálogos datados de 

1950, mostrando uma incidência de papel devido ao tempo de biodegradação, 

alertando e incentivando novas premissas politicas quanto ao desperdício e descarte 

do lixo, gerando assim as políticas de reciclagem para papel. Tal projeto prestou 

trabalhos para empresas de engenharia e meio-ambiente ao tratar de assuntos como 

o desperdício. 

O projeto rompeu paradigmas sociais, principalmente entre habitações 

particulares, assim como define Rathje quando diz "What we say, what we do" (2001), 

onde há uma contraposição dos discursos que expõe o potencial investigativo da 

arqueologia do lixo. As contraposições se apresentaram por exemplo em residências 

tradicionais habitadas por pessoas de fé e “boa religião”, onde foram identificadas a 

presença de restos de drogas e materiais sexuais em lixos, materiais que seriam 

contrapostos a essas pessoas estereotipadas como tendo maior decoro tradicional. 

Houve também constatação quanto ao desperdício de comidas, principalmente no 

período no qual estes alimentos desperdiçados estavam mais caros, expondo uma 

certa falta de preocupação com este momento. Outro exemplo de contradição entre 

discurso e lixo foi com relação a bebidas, ao serem questionados a respeito de 

preferencias de marcas de vinho os entrevistados diziam consumir um certo tipo da 

bebida, considerada mais cara, mas o material encontrado no lixo em maior presença 

era de uma outra marca a qual eles consideravam inferior. 

Uma arqueóloga chamada La Vegne Lehmann da universidade de Adelaide na 

Australia, aplica esta mesma arqueologia do lixo em pesquisas recentes sobre 

desperdícios de comida em comunidades australianas, utilizando a metodologia do 
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Garbage Project ela analisou lixeiras de reciclagem. La Vegne Lehmann (2015) utiliza 

da ideia de Wylie (2002 apud LEHMANN 2015) sobre a capacidade da arqueologia do 

lixo. De acordo com ela esta arqueologia poderia nos ensinar sobre as condições de 

vida, as mudanças de razões culturais e persistência, afinidade e diversidade essas 

que se manifestaram através dos registros arqueológicos. 

Outro trabalho importante é o de Rafael de Abreu e Souza  (2017), que faz uma 

arqueologia do passado contemporâneo, uma arqueologia do lixo no nordeste 

brasileiro, mais especificamente no contexto doméstico do século XX das casas de 

barro das áreas rurais. (SOUZA, 2017) Devido a semelhanças existentes entre os 

contextos trabalhados pelo autor e por mim, o trabalho dele serve como inspiração 

para instigar as pesquisas no presente trabalho. Rafael de Abreu e Souza analisa 

cerâmicas de produção local/regional e também outras categorias como louças 

brancas em faiança fina (pratos) e vidro, mas o foco principal recai sobre um certo tipo 

de artefato pequenino encontrado por ele nas superfícies dos terreiros, na área dos 

fundos ou lateral da casa, as rodelas ou rodinhas feitas a partir de chinelos,  ele dedica 

uma atenção especial em sua pesquisa a mostrar o reaproveitamento das sandálias 

de borracha, ou chinelos, principalmente por parte das crianças ao absorverem essas 

rodinhas para brincarem ao longo de gerações, repercutindo até os dias de hoje esta 

tradição. As rodelas são cortes de calçados produzidas a partir das solas de borrachas 

de sandálias disponíveis após o descarte, dando uma nova reutilização a estas como 

brinquedos ou outras utilidades criativas e flexíveis. Elas foram analisadas no sistema 

local, que permitiu a análise do que pode ser caracterizado como uma “tradição” 

cultural.  

Sandálias como as Havaianas são formadas por apenas duas peças: uma 

palmilha (sola de borracha), com um padrão decorativo em relevo que mostra grãos 

de arroz, em homenagem ao calçado Japonês que lhe serviu de inspiração 

(MEDEIROS, 2011 In SOUZA, 2017) e uma forquilha, produzida em PVC, no formato 

de um “Y”, que de 1960 a 1990 mantém uma mesma morfologia e estrutura, as 

conhecidas sandálias brancas e azuis. Tais sandálias foram tomadas por muito tempo 

como “símbolo” de pobreza, uma vez que nesta época de início da produção e 

popularização o consumo estava vinculado às classes de baixa renda. Tal atribuição 

inclusive deu origem ao termo “pé de chinelo “. 
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De acordo com Rafael de Abreu e Souza (2017), após a chegada das sandálias 

de borrachas no sertão do nordeste, as mesmas foram amplamente incorporadas pela 

população. Após o uso pretendido das sandálias de borrachas, até o seu desgaste, 

era então feito seu descarte temporário, para depois se tornar uma matéria prima para 

a produção de artefatos nos formatos de rodelas. A produção de tais artefatos tem, 

necessariamente, de ser feita a partir de solas de sandálias de borracha bastante 

gastas, mas sem rachadura ou fragmentação da palmilha, não importando que a 

forquilha esteja rebentada, e o modo de produção em todos os casos segue um 

padrão. 

As rodelas são retiradas do suporte (a palmilha) através de cortes realizados 

com facas, facões ou (se existirem) tesouras. O corte parte de uma das 

bordas da sandália, e a rodela é feita a partir daí. Nem sempre se obtém o 

formato desejado e o artefato é retocado para uma melhor performance, 

gerando, assim, rejeitos de produção (SOUZA, 2017, P.253) 

Quem faz os artefatos nem sempre são aqueles que os utilizam, mas através 

das observações arqueológicas e etnográficas, sabe-se que as rodinhas são utilizadas 

tanto para pesca (como peso), quanto para tecelagem (como fusos), no uso de armas 

(como buchas) e o abordado no tema, uso no lazer (como carrinhos de brinquedos). 

Tal reutilização após os descartes das sandálias, indicam um caminho semelhante às 

ciclagens laterais, que seria “o fim do uso de um elemento (vida útil) num elenco de 

atividades e sua retomada em outras” (SHIFFER, 1972 In SOUZA, 2017) 

Concebe-se ao chinelo de borracha uma nova utilidade, para uma forma que 

não foi originalmente pensada, transformando-o e dando a ele um novo sentido, 

fazendo uma ressignificação das commodities6, ao pegar um instrumento de vestuário 

e transforma-lo em um objeto com valores lúdicos, ou até mesmo uma ferramenta de 

trabalho.  Da mesma forma é possível observar outros materiais que passam por tal 

transformação. Tais restruturações simbólicas, quando existe o reaproveitamento, 

estão presentes em vários contextos da arqueologia, principalmente na arqueologia 

histórica, onde é mais facilmente identificável na arqueologia do passado 

                                                           
6 Commodity é uma palavra em inglês, que significa mercadoria, utilizado no Brasil para descrever 
mercadorias de baixo valor, em geral matéria prima. Ressignificação das commodities neste contexto, 
pois levaria a repensar algo que possuía algum processo de alteração e dar a ela um novo sentido.  
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contemporâneo, devido à proximidade temporal, sendo que muitas não sofreram 

transformações tão marcantes, quanto a dessas rodelas. 

Sendo assim, a arqueologia do lixo contribui com o presente trabalho, ao 

identificar e propor uma análise das práticas de consumo e hábitos, principalmente o 

impacto das mudanças econômicas sobre a padronização material associada a essa 

comunidade afrodescendente, considerando visando avaliar as influências do 

capitalismo nesse contexto, através da análise do consumo local. Essa abordagem da 

cultura material se mostra relevante ao utilizar da capacidade da arqueologia histórica 

de dar voz às populações locais, seguindo a metodologia do garbage project como 

principal referência. Para esta análise pretende-se ainda adotar os pressupostos da 

arqueologia simétrica. 

 

1.2 Arqueologia Simétrica. 

 

Para falar de simetria, ou das perspectivas simétricas, é preciso entender a 

relação da modernidade e sua crise discutida pelo antropólogo francês Bruno Latour 

(2004, 2005, 2007 In MELQUIADES, 2014) onde constata que os dualismos 

cartesianos que regem a noção do que vem a ser moderno, tanto quanto no fazer 

científico.  A noção de modernidade na ciência implica em uma exigência de 

neutralidade científica resultante de uma fragmentação da realidade, separando 

completamente as entidades natureza e cultura, e também desconsiderando que 

outras dimensões como a política, científica, religiosa, etc, estão sempre associadas 

a qualquer contexto, não assumindo, portanto, que as relações entre humanos e não 

humanos seriam também produtos dessas diversas interações. 

Embora a ciência tenha se proclamado neutra, volta e meia seus objetivos se 

misturam com ideologias e sentidos políticos que denotam que ela vem falhando 

drasticamente em seu intento, produzindo os híbridos, os dualismos de passado e 

presente, sujeito e objeto, natureza e sociedade, que confirmam a ideia de Bruno 

Latour (2012 In MELQUIADES, 2014) de que se essa é modernidade, jamais fomos 

modernos. A modernidade não aceita híbridos, entre natureza e sociedade, ela 

assume o papel de atribuir a separação do humano e os não humanos, material e 
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imaterial, produzindo assimetrias e para nivelá-las seria necessário eliminar essas 

dicotomias (LATOUR, 2007 In MELQUIADES, 2014).  

Da mesma forma que nasce essa preocupação da antropologia simétrica, 

alguns arqueólogos despertam os olhares da necessidade desta perspectiva na 

arqueologia (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2007; SHANKS, 2007; WEBMOOR, 2007; 

WITMORE, 2007; OSLEN, 2007; NEUMANN, 2008). A materialidade sendo a chave 

da discussão das disciplinas que trabalham com a cultura material, na arqueologia 

simétrica, não estabelecerá a divisão a priori entre humanos e não humanos, pois 

estaríamos “inmersos en un mundo de personas, animales y cosas, que mantienen 

múltiples “transacciones” entre ellas, se construyen simultáneamente y forman 

colectivos híbridos” (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2007, p.283). Assim, a arqueologia 

simétrica se propõe a uma forma de mediar as relações entre pessoas e coisas, como 

uma prática mais reflexiva na disciplina, no que Edgeworth denomina de uma 

etnografia da prática arqueológica (2005 In GONZÁLEZ-RUIBAL 2007, p.283). Os 

autores que discutem a arqueologia simétrica, enfatizam, portanto, a necessidade de 

superar os dualismos cartesianos que sustentam a disciplina arqueológica. 

Então, para discutir o social não nos prenderemos em entender as “pessoas” 

através das “coisas”, pois falar em social implica evidenciar e acompanhar 

associações possíveis entre humanos e não-humanos (NEUMANN, 2008). Ao 

constatar isso, a arqueologia simétrica, portanto, nos permite discutir aspectos de 

sociabilidade entre humanos e não-humanos, acompanhando a produção de seus 

coletivos com a eliminação da separação entre natureza e sociedade: “Na medida em 

que pretende tratar, a partir da materialidade, as relações coletivas“ (MELQUIADES, 

2014) assim, torna-se possível uma simetria entre o material e o social, e não apenas 

um agrupamento, com isso buscando simetria entre passado e presente (GONZÁLEZ-

RUIBALL, 2006, 2014). 

Vinícius Melquíades (2014), utiliza de perspectivas da arqueologia Simétrica 

para abordar questões ligadas às relações de um coletivo, no caso uma feira-livre, 

considerando paisagem e pessoas, no decorrer de sua história. Ou seja, apresenta 

um estudo de uma etnoarqueologia considerando a paisagem como um agente 

importante, tal como as relações que inteiram os feirantes com a feira. Um dos 



21 
 

objetivos do trabalho, seria o de resgatar a história da feira de um ponto que não seria 

os dos discursos da história tradicional e oficial que se encontram em documentos. 

Sendo assim, ao se pautar em uma perspectiva simétrica o presente trabalho 

considera como pesos igualmente equilibrados em uma balança a paisagem do local 

juntamente a uma história do país, afinal as conjunturas políticas, econômicas, sociais, 

ideológicas, dentre outras são interinfluenciáveis; o Estado, a Igreja, a Indústria, a 

Ciência, dentre outras instituições se apresentam como coletivos em relação uns com 

os outros e não como partes “puras”, e da mesma forma o contexto analisado se 

apresenta como um coletivo em relação com a diversos outros, como os já citados. 

Dessa forma, como propões George Marcus (2001), falar de um contexto específico 

inserido num “sistema mundo” é também falar em alguma medida do “sistema mundo”, 

pois o macro também se reproduz no micro contexto e vice-versa.  

No contexto especifico que trato neste trabalho, proponho simetrizar as 

relações reconhecendo o testemunho de moradores da comunidade, através da 

etnoarqueologia, da paisagem, que é um elemento igualmente determinante para a 

história local, e dos elementos materiais não humanos. Considerando que a "história 

de vida das coisas não termina com a deposição, mas continua até o dia presente" 

(MELQUIADES, 2014, p. 168), é possível uma etnoarqueologia tanto com o lixo 

quanto com a paisagem (MELQUIADES, 2014). 
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2 CAPITULO II - A CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

2.1 O São Bento, e os Beneditinos. 

 

 
O projeto “ARQUEOLOGIA DA ESCRAVIDÃO EM ORDENS RELIGIOSAS DO 

NORTE FLUMINENSE: O COLÉGIO DOS JESUÍTAS E A FAZENDA DOS 

BENEDITINOS – CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ ” (FAPEMIG), APQ-01789-14, 

dentre os seus objetivos tem o estudo das estruturas sociais da cultura material da 

escravidão e da pós-abolição, destacando-a para o Rio de Janeiro. As prospecções 

na fazenda colonial dos religiosos beneditinos, ou da comunidade do São Bento, 

incluirá a análise do passado recente para entender as adaptações dessa população 

afrodescendente. A emancipação foi uma adaptação que os inseriu como 

consumidores, bem como moradores que “não querem ficar no esquecimento “7. Em 

uma etapa de campo realizada em 2012, o projeto mapeou a fazenda dos beneditinos 

descrevendo em um artigo o local de onde faço a minha prospecção: 

Em uma prospecção inicial, onde localizaram os sítios das senzalas, cuja as 

dimensões dos espaços mapeados divididos foram as seguintes: Mosteiro – 

fachada (noroeste) e fundos da construção: 32 metros, dos quais 15 metros 

dizem respeito à parte frontal da igreja. Laterais de 27 metros (sudoeste; 

parede contígua à igreja) e 40 metros (sudeste). Arruamento das Senzalas -  

O espaço das habitações escravas localizava-se em frente a fachada 

principal da sede da fazenda, distando cerca 60 metros dela. O arruamento 

das casas configura uma conformação em “U” e por meio de coleta dos 

pontos em GPS, foi possível precisar a metragem de cada um de seus lados: 

arruamento noroeste, 125 metros, arruamento sudeste e sudoeste, 160 

metros. (GOMES e SYMANSKI, 2013 p. 315) *Medições realizadas por Lucas 

Roahny (estudante de graduação da Universidade Federal do Paraná) em 

junho de 2012. 

  

                                                           
7 Ver: http://www.folha1.com.br/_conteudo/2013/07/geral/635297-sao-bento-nao-quer-ficar-no-
esquecimento.html, acesso em 12/11/2017. Tratara-se de uma entrevista com a comunidade em 2013 
que mostra a falta de preocupação com as condições básicas da comunidade. 



23 
 

FIGURA 1 Ilustração da comunidade 

 

Fonte: ilustração feita por Sergio Lanza; 
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A comunidade do São Bento teve sua população variada ao longo do tempo. 

Pesquisas arquivistas realizadas pelo projeto, revelam que havia no século XIX, 

aproximadamente 650 escravos nesta fazenda, quase exclusivamente crioulos. Em 

1846, há um registro da existência de 110 senzalas na fazenda, organizadas por 

parentesco. Para auxiliar a pesquisa, recorri as entrevistas locais e foi-me dito durante 

as entrevistas que há até 20 anos atrás possivelmente haviam 15 famílias morando 

lá. Já atualmente há entre cinco e seis famílias diferentes, ocupando pelo menos cinco 

das dez casas, sendo que três dessas famílias estariam ali posteriormente, ou seja, 

sem possuir raízes locais ao lado de outras que ali já descendiam de muitas gerações. 

Levando em consideração a inserção de outras famílias neste meio e as 

tradicionais ainda remanescentes, durante as entrevistas foi possível observar as 

diferenças em seus discursos, algo entre “nós” e os “outros”, e as características que 

delimitam “nós” em relação aos “outros”. Por possuírem características diferentes, 

delimita-se como uma outra etnicidade. Fredrik Barth (2000), afirma que um grupo 

étnico não se define por traços culturais, mas pela diferenciação quanto aos outros 

grupos.  

De acordo com Pinto (2012), o termo etnicidade é usado para designar um 

sistema de classificação e organização social das interações sociais, segundo 

categorias que distinguem entre “nós” e “eles”. Essa diferença, por sua vez, é 

expressa por caraterísticas culturais particulares do grupo. Pinto define que essa 

noção de etinicidade pode sim existir dentro de um mesmo grupo, no caso a 

comunidade do São Bento atual, retomando a ideia de Barth (2002), existindo algo 

que delimite esse espaço. Sendo assim, possuímos dois grupos étnicos, dividindo um 

local de habitação, que quando observados neste caso, distinguem-se quanto à 

religião, quanto à relação com a materialidade e com a espacialidade e descendência. 

“Uma comunidade étnica controla parte dos processos de socialização de 

seus membros e demarca um território, permanente ou transitório, ao qual 

atribui um valor prático ou simbólico. Na sociedade brasileira, grupos 

comunidades indígenas e quilombolas podem ser vistas como grupos 

étnicos.” (PINTO, 2012, p.70) 

Partindo então, dessa noção de “nós” e os “outros”, através das entrevistas foi 

possível retirar alguns pontos importantes para destacar as relações entre os 
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habitantes. O discurso de “nós” e “eles”, estava presente durante as falas dos dois 

grupos no momento em que estes foram entrevistados. A título de caracterização 

arbitraria, para o presente trabalho, definirei aqui uma separação fictícia nominal entre 

os grupos, por se considerarem justamente como identidades sociais distintas, onde 

utilizarei Grupo A, para os “remanescentes“, pela definição que me deram em 

entrevistas, sendo o grupo que possui raízes mais profundas com a história local; e 

Grupo B como os “posteriores“ ao grupo A, que ocuparam mais recentemente a área 

com ciência da igreja do São Bento e dos outros moradores. 

Quanto a diferença entre visões sobre a religião, Elizandro que pertence ao 

grupo B, diz que não liga muito para religião. Sua mãe e familiares são evangélicos, 

apesar de que ele estaria afastado, e endossou em entrevista que “pastores se 

enriquecem as custas deles “. Quando questionei sobre a igreja católica, ele diz que 

não possui nenhuma relação com o mosteiro. 

O Sr. Goteira que pertence ao grupo A afirmou que todos ali de sua residência 

e outros ocupantes e os que já residiram mas que por outras razões não se encontram 

mais no São Bento (nesse caso só se referindo aos do grupo A), são religiosos, 

católicos, enquanto as outras famílias, do Grupo B, seriam evangélicas, e ressalta que 

não possui nenhum vínculo com o grupo B: “eles se iludem com os pastores, e estão 

em terreno religioso não evangélico, que o mosteiro quem deixa eles morarem ali e 

não cobra por isso.“ 

 Quanto à residência, Elizandro diz que ele e sua família ocupam casas que 

estão em “condições de morar “, que já ocupou três casas diferentes, abandonou duas 

quando as condições estavam ficando precárias, e começaram a ruinar. Sr. Goteira, 

habita sua casa há 40 anos, que fica ao lado da casa que era de seu sogro, ressalta 

a importância que tem quanto a cuidar de sua residência, que é o local onde passa 

um tempo com seus netinhos.  

 Sobre as habitações, ou nas residências já abandonadas, as ruínas próximas 

a área de escavação, se encontram expostos os tijolos, e em outra parte adobe, o que 

evidencia épocas distintas, da criação à expansão da casa. 
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FIGURA 2 Parede de adobe 

 

FIGURA 3 Tijolos 
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FIGURA 4 Coexistência adobe e tijolo 

 

Em relação dos grupos com a Paisagem, o patrimônio e a história, Elessandro 

irmão de Elizando que habitam uma casa que se encontra próximo a uma das 

extremidades ao noroeste da comunidade. Ele procurou o grupo para tentar vender 

algumas de suas moedas que havia encontrado. Posteriormente foi dito a ele e ao seu 

irmão que o projeto realiza um trabalho arqueológico sem fins lucrativos, e que estava 

coletando materiais cerâmicos, louças, vidros e outros materiais que pudesse ali 

encontrar. Elizandro nos informou que em seu quintal sempre que ele precisa instalar 

uma cerca, ao cavar um pequeno buraco ele encontra louças, que geralmente ele joga 

fora no terreno vizinho, muita das vezes também encontra moedas, e ao apontar a um 

local afirmou que quando batesse sua enxada na terra, encontraria mais moedas. 

De fato, quando Elizandro bate a enxada na terra uma moeda antiga é 

encontrada. Possivelmente impulsionado por uma ideia capitalista, onde existe esta 

visão americanizada dos “caçadores de tesouro8”, ele questiona quanto valeria uma 

                                                           
8 Existem séries americanas, com temas de caçadores de tesouros, algumas das quais se apropriam 
de bens arqueológicos para colecionadores, ver “Série do Discovery faz apologia à rapinagem do 
patrimônio subaquático brasileiro.” : http://revistamarina.com.br/index.php/2016/03/serie-do-discovery-
faz-apologia.html, acesso em 16/11/2017 
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moeda dessas. Visto isso, enxerguei a necessidade de fazer um diálogo acerca de 

educação patrimonial, explicando que ela seria um artefato arqueológico e como tal 

seria apenas um patrimônio nacional para fins de pesquisas. Assim ele optou por doar 

a moeda que encontrou em seu quintal para o projeto. Em seguida o entrevistado foi 

questionado a respeito das cerâmicas que estavam quebradas na sua propriedade, 

ao tempo que respondeu com desdém que aquilo se tratava de apenas lixo.  

Durante a entrevista com o Sr. Gerson, ao questionar a respeito do material 

encontrado no São Bento, ele demonstrou possuir muito respeito pelos objetos que 

são encontrados, sabe que isso faz parte da história do seu povo, mas não coleta o 

que encontra, exceto em alguns casos, para utilizar de decoração em sua casa, como 

é o caso de um vaso cerâmico que encontrou, que sua filha pintou para deixar de 

enfeite no jardim. 

FIGURA 5 Vaso pintado 
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FIGURA 6 Sr. Gerson e o Vaso 
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3 CAPÍTULO III – A MATERIALIDADE 

 
 

Em uma das entradas da comunidade se encontra uma casa abandonada em 

estado de ruina. Foi lá que ocorreram os meus primeiros insights a respeito da 

materialidade da comunidade. A casa se encontra sem paredes nas laterais, o que 

permite acesso de pessoas de fora, transformando-a num espaço público. Ao mesmo 

tempo em que esta casa sem paredes e arruinando oferece perigo, também oferece 

um abrigo ao mundo exterior, afinal quando construída ela foi dotada de sentidos e 

intenções (ZARANKIN, 2002), porem sua condição atual, permitiu uma nova 

ressignificação. 

As paredes que estão caindo, passam um sinal de perigo para as pessoas que 

estão de fora, ao mesmo tempo que permite a entrada para a comunidade. Tais 

visitantes que adentraram, se comunicaram não só com outras pessoas, mas também 

com a residência, e justificam em poucas palavras, o público da comunidade:” São 

Bento não tem Bugers”9. 

FIGURA 7 Casa em ruinas, entrada da comunidade 

 

                                                           
9 Tal frase foi o que inspirou o título deste trabalho “No São Bento não tem burguês”, pois nos leva a 
refletir que os habitantes que ocupam aquelas residências, ou aqueles que entram na propriedade sem 
paredes, dificilmente serão tais burgueses. 
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3.1 O material coletado 

 
Como parte do trabalho de campo durante o projeto “Arqueologia da escravidão 

em ordens religiosas do norte fluminense” em julho de 2016, houve a demanda de 

prospecção com coleta do material em superfície. A área abrangida iniciou-se da 

definição de um ponto chamado de ponto zero que foi marcado com referência à 

sondagem realizada no local e seguiu com uma coleta de 20 em 20 metros. Eram 

coletados apenas artefatos com risco de deterioração, levando em conta a intrusão 

cronológica dos materiais que foram para superfície devido a mexidas que ocorreram 

anteriormente no solo. A coleta abrangeu boa parte da superfície acessível dentro da 

propriedade, o que incluía a área ocupada pelo grupo B. 

Para o presente estudo foi realizada a coleta junto da prospecção do projeto, 

enquanto o projeto abrangia a área total uma outra coleta sistemática em torno de 

duas casas abandonadas próximas ao local e no caminho de acesso para essas 

residências que foram ocupadas anteriormente apenas por integrantes do grupo A, já 

que não houve uma segunda ocupação pelo grupo B posterior. 

A tabela foi criada da seguinte forma: chamamos de ponto A, em frente a 

primeira casa abandonada, chamamos de ponto B, a vinte metros a sudoeste (SW), 

ponto C a quarenta metros a sudoeste (SW), estes estariam para trás da casa 

abandonada mais próxima ao local da escavação. Em seguida fomos para o ponto D 

que seria a vinte metros a noroeste (NW), ponto  E a quarenta metros ao noroeste 

(NW) e ponto F a sessenta metros ao noroeste (NW), essa região abrangia outra casa 

abandonada. O ponto G a vinte metros para o nordeste (NE) que seria de frente a 

plantação, e ponto H seria vinte metros para sudeste (SE), onde  apontava para outra 

área ocupada, a área ocupada e a plantação não foram mensuradas. A seta azul 

indica o ponto zero da coleta, próximo as casas abandonadas. O ponto de referência 

do Google é o Mosteiro de São Bento,   
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FIGURA 8 Comunidade 

Fonte: Google Maps. 
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FIGURA 9 As casas abandonadas área da coleta 

 

A coleta indica uma quantidade elevada de faianças finas, principalmente na 

área onde o solo fora revirado recentemente para plantações. Nesta região também é 

onde a concentração de material como faianças portuguesas estava mais densa, 

justamente pelo fato da mistura com as cronologias quando abriram buracos para 

plantar. Estas concentrações elevadas são formadas por uma abundância de 

pequenos fragmentos, que podem ser pequenos devido a golpes de enxada 

ocasionados pelas atividades de plantio no local, não necessariamente por se tratar 

de uma grande variedade de peças. Levando isso em consideração, para mostrar a 

quantidade de forma mais relevante para este trabalho foi necessário pesar todo o 

material. 

Em segundo lugar quantitativo da coleta geral temos o vidro. Levando em 

consideração o peso dos artefatos, as faianças finas descem para a segunda posição 

na escala, substituída agora pelo vidro, que também foi encontrado em grande 

quantidade na coleta. O vidro é um material com um potencial tão grande quanto as 

louças, sobretudo por serem tão duráveis quanto elas. Contudo, mesmo levando em 

conta igualdade quantitativa, dentro da arqueologia norte e sul-americana são muito 
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menos os trabalhos realizados acerca dos vidros se comparados as cerâmicas e as 

louças (LIMA, 1999), considerando que no contexto do século XX que a concentração 

de vidros em sítios arqueológicos se populariza. 

Dos materiais que foram identificados, para o presente trabalho utiliza-se 

aqueles datados como posteriores ao século XX, estes foram separados e 

relacionados a categorias; os artefatos de vidro podem ser classificados entre duas 

categorias: utilitários e ornamentais (LIMA, 1999).  Na primeira categoria que se 

encontram a maioria dos materiais, os quais foram divididos entre: saúde e cuidado 

com o corpo, consumo de alimentos, armazenamento de alimentos, e garrafas de 

bebidas, estas ligadas diretamente como um material de socialização, e outros 

materiais, como louças, plásticos e metais, que serão encaixados nestas categorias e 

em práticas lúdicas e outras atividades. Deve-se ressaltar a importância de considerar 

o número mínimo de peças (NMP)10 nesta amostra para a quantificação dos artefatos. 

  

                                                           
10 NMP – Classifica a amostragem por artefato ao invés de fragmentos, ou seja, se em 12 fragmentos 
se referem a 3 garrafas diferentes, será quantificado como um total de 3 garrafas. 
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Coleta de superfície na comunidade São Bento 

  
 
 

 Código na 
tabela - Nome A B C D E F G H Plantação 

Area 
ocupada 

 
Qtd Peso Qtd Peso Qtd Peso Qtd Peso Qtd Peso Qtd Peso Qtd Peso Qtd Peso Qtd Peso Qtd Peso 

1 -Vidro 1 400 18 1201 21 60 87 581 143 963 71 530 12 114 8 62 4 59 55 1255 

2 - Porcelana 0 0 1 41 2 6 0 0 5 47 4 45 2 5 1 7 0 0 29 247 

3 - Ceramica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

4 - Faiança Fina 0 0 52 218 131 322 48 149 152 394 37 116 101 201 46 186 173 433 175 1015 

5 -Ceramica 
Vidrada 0 0 0 0 2 4 3 22 10 70 11 45 

 
 1 6 3 8 1 1 

6 - Ceramica 
Torneada 0 0 0 0 5 110 6 59 14 230 1 6 17 152 1 13 2 11 4 140 

7 - Ceramica 
Acordelada 0 0 2 4 3 10 3 17 9 42 2 13 16 58 1 2 1 5 3 8 

8 - Grés 0 0 2 21 3 20 1 15 1 10 1 4 1 14 3 48 5 53 1 14 

9 - Faiança 
Port/Brasileira 0 0 0 0 2 1 1 5 7 41 17 70 6 23 3 48 72 130 30 391 

10 - Metais 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 1 2 2 23 0 0 0 0 0 0 

11 - Plastico 0 0 2 3 0 0 0 0 7 7 0 0 1 1 0 0 0 0 6 6 

12 - Ossos 0 0 3 19 7 13 0 0 12 59 0 0 20 50 2 6 5 96 3 24 

13 - Outros 0 0 5 31 3 13 6 18 10 125 12 99 1 166 3 28 0 0 5 107 
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TABELA 1 Relação por quantidade 

 

TABELA 2 Relação por peso 
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Quanto a saúde e cuidados com o corpo, encontram-se nove frascos de vidro, 

sendo eles cinco frascos de remédios pequenos, um com tampa de plástico de spray, 

três frascos de esmaltes, e um frasco de perfume, da marca Avon, chamado 

"encontro". Pesquisando sobre este perfume, encontrei informações de que a Avon11, 

uma empresa multinacional que possui atualmente 131 anos e chegou ao Brasil em 

1960, teve a colônia “encontro” como a primeira desenvolvida exclusivamente no 

Brasil em 1983, o que a torna um excelente marcador cronológico. 

Estes cuidados com o corpo indicam uma preocupação em uma forma de 

interação com o mundo exterior acentuando que "Por ter uma dimensão social e 

cultural, o corpo se constitui como suporte para práticas sociais, atuando como 

mediador nas relações do indivíduo com o mundo" (LE BRETON, 1991 In LIMA, 1996, 

p. 45). O perfume se difundiu intensamente no Brasil desde o século XIX, o que 

demonstra essa questão da imagem culturalmente construída, que serviria para 

"eliminar, ou pelo menos atenuar, os odores exalados pelos orifícios do corpo. " (LIMA, 

1996, p. 77) 

FIGURA 10 Perfume Avon 

 

                                                           
11 Ver história da Avon: https://designinnova.blogspot.com.br/2011/01/avon-125-anos.html, acesso em 
12/11/2017 
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Outros artefatos que se encaixam na categoria de saúde e cuidados com o 

corpo foram três artefatos metálicos, consistindo em uma embalagem de pasta de 

dentes, uma lata redonda achatada (não é possível distinguir devido a ferrugem) e 

uma pomada de Omcilon. O Omcilom é um remédio para alivio de inflamações e 

coceiras causadas por doenças de pele, podendo ser utilizado também no tratamento 

de aftas12 bucais. Assim como os perfumes, a preocupação com a limpeza e a higiene 

do corpo, assinala, no caso da pasta de dentes, "um especial interesse pela 

eliminação do mau hálito e pelo asseio da boca" (LIMA, 1996 p. 77). 

FIGURA 11 Saúde e Higiene 

 

 Quanto aos materiais relacionados a hábitos de consumo de alimentos, foram 

encontrados seis copos de formatos diferentes, um deles possui em sua decoração 

bolas de futebol desenhadas, possivelmente um copo colecionável de requeijão com 

decoração especial de copa, um hábito que era comum antigamente e que muitas 

pessoas praticam até hoje, que é o de reaproveitar copos de requeijão. Também foi 

encontrado um fragmento de uma caneca de vidro leitoso. Outros materiais foram 

duas canecas de porcelana, uma com o escudo do Flamengo Futebol Clube, um 

número mínimo de nove pratos de faiança fina e uma colher de metal, medida de chá. 

                                                           
12 Afta é uma ferida na superfície da boca, pode ser causado por lesão ou como resposta do organismo. 
Disponível em: http://www.minhavida.com.br/saude/temas/afta, acesso em 16/11/2017 
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FIGURA 12 Copo edição Copa do Mundo 

 

Levando em consideração o desenho representado no copo, cabe ressaltar que 

cada copa do mundo possui seu próprio modelo de bola13, onde a princípio eram feitas 

por fornecedores locais, mas a partir de 1970, a empresa alemã Adidas, passou a 

fabricar os modelos oficiais para cada copa, o modelo formado por tríades como a 

representada na imagem inicia em 1978 e vai até 1998, com apenas pequenas 

variações nos estilos e cores, assim como as artes empregadas nos triângulos a cada 

ano. 

                                                           
13 Ver coletânea ilustrada de cada modelo: https://jogosdaselecaobrasileira.wordpress.com/as-bolas-
de-todas-as-copas/, acesso em 16/11/2017. 
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FIGURA 13 Caneca Flamengo 

 

 

FIGURA 14 Colher de chá 

 

Quanto ao armazenamento de alimentos, foram quatro potes de vidro, todos 

frascos de maionese, que indicam uma reutilização destes artefatos, pelo fato do 

material ser feito de vidro e possuir uma tampa, que os fazem adequados para 

conservar alimentos. Consistem, assim, em exemplos da transformação das 

commodities, pois neste caso o objeto deixa de ser associado à aquilo que foi 
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comprado e passa a ser um artefato de armazenamento. Há, assim, uma 

ressignificação. Também foram coletadas sete garrafas de vidro que poderiam ser 

reutilizadas para estocar bebidas, como a água, principalmente pelo fato não haver 

na região uma agua muito boa para consumo14. 

Quanto às garrafas de bebidas, aqui tanto para consumo quanto como material 

de socialização, são dez garrafas de refrigerantes pequenas, as quais chamamos de 

"ks"15. Três destas garrafas são do refrigerante Brahma, três garrafas de Pepsi-Cola, 

uma de Coca-Cola, uma de Tai guaraná, uma Fanta, e uma não identificável. Foram 

identificadas também três garrafas de refrigerante de um litro, "1005"ml escrito no 

fundo. Uma dessas seria de guaraná Tai, outras duas não identificáveis. Levando em 

consideração o depoimento de Gerson sobre o consumo dos refrigerantes, que a 

bebida era mais consumida em socializações, seja essa depois de uma partida, ou 

nos finais de semana, levando em consideração que a "ks", seria a versão 

individualista. Assim os refrigerantes de um litro, indicariam neste contexto um almoço 

em família especial. 

                                                           
14 Por não possuírem agua encanada, e utilizarem da agua de fosso, não é uma agua muito propicia 
para consumo, em todo período em que estivemos em campos, foi necessário adquirir agua no 
mercado para levar para campo, falta de encanamento. Ver:  
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2013/07/geral/635297-sao-bento-nao-quer-ficar-no-
esquecimento.html, acesso em 12/11/2017 

15 KS, refere-se a uma campanha da Coca-cola, onde utilizaram o termo King-Size, que traduzido seria 
tamanho de rei, e denominaram garrafas ks as garrafas individuais de 290ml, ou seja, que atendem a 
uma pessoa, e é diferente da nomenclatura para camas, onde king-size seria traduzido como tamanho-
família. 



42 
 

FIGURA 15 Garrafa guaraná Brahma 
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FIGURA 16 Garrafas do tamanho individual 
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FIGURA 17 Marcas de refrigerantes 
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FIGURA 18 Fundo garrafa 1005ml 

 

 

Alguns materiais se referem a atividades lúdicas, como peça de domino de 

plástico, rodinha de caminhão de brinquedo e uma carta de baralho, neste caso um 

"As de espadas", indicando outras atividades recreativas neste contexto, além do 

futebol. 

FIGURA 19 Jogos e brincadeiras 
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Materiais ligados a outras atividades, como por exemplo um cartão de ficha de 

orelhão da Telemar, de quarenta créditos, edição de natal de 2005, outro marcador 

cronológico, agora datando do início do século XXI. Uma bateria, e uma pedra de 

amolar de facas 

Todo o material coletado em campo foi levado até o laboratório de arqueologia 

histórica da UFMG, onde passou por um processo de limpeza, e catalogação. 

 

 

3.2 A Materialidade, o Futebol e o São Bento 

 

 
Tento em vista os materiais coletados e minhas motivações iniciais 

relacionadas às reações das pessoas para com o “lixo recente”, meu interesse inicial 

se deu pelas garrafas e pela relação delas para com aquelas pessoas, aquela 

paisagem, foi o que me motivou a compreender aquela outra realidade como posta 

aqui.  

Aquele guaraná Brahma também teve sua história, um percurso até chegar 

naquele local. Interessado em pesquisar sobre a história da Brahma, entrei em contato 

com o SAC responsável, e eles me enviaram um link no qual eles falam brevemente 

da história da empresa. Por acaso, o tempo do meu contato coincidiu deles estarem 

fazendo uma campanha para relembrar seus rótulos antigos16.  

A Brahma teve sua primeira fábrica inaugurada no Rio de Janeiro em 1888, na 

mesma época da abolição da escravatura no Brasil, também é o mesmo ano que é 

fundado o primeiro clube esportivo do país, o São Paulo Athletic Club, no Rio de 

Janeiro, o Clube Regatas do Flamengo seria fundado apenas em 1895. E por ser 

referenciada a relação com o futebol no próprio site da Brahma, assim relembro o 

material coletado, a respeito do copo com os desenhos de bola de futebol e aquela 

caneca do flamengo, e opto por trabalhar com o discurso popular, do casamento entre 

                                                           
16  Para acessar a história contada pela Brahma sobre sua cronologia. Ver: 
http://www.brahma.com.br/campanhas/rotulos-historicos, acesso em 24/10/2017.  
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socialização e esportes, especificamente no Brasil onde o programa tradicional de 

muitas famílias até hoje se repete no final de semana com cerveja e assistir ou escutar 

o futebol. Tendo em vista que o futebol se mostra bem conectado ao espaço a ser 

preenchido sobre a adaptação das famílias destes que descendem de uma história de 

escravidão. 

Para explicar este ponto, traço uma história da chegada do futebol ao pais, 

mostrando o esporte como um poder político, o qual abrange questões raciais, tendo 

uma relação direta com os afrodescendentes da comunidade, agindo de forma 

colonialista17. Assim, uma etnografia arqueológica com foco no futebol e na paisagem, 

torna possível observar uma agência do futebol com os negros em geral, e suas 

diferentes relações de constituição mutua, dominação e / ou resistência, simétricas e 

assimétricas, refletindo sobre a comunidade do São Bento contemporânea. 

 

 

3.3 Qual é a cor do futebol brasileiro? 

 

 

Um fator de grande influência na comunidade, que está localizada em frente ao 

mosteiro de São Bento de campos dos Goytacazes, é o futebol representado pela 

cultura material e ressaltado no discurso de um dos entrevistados. Com relação ao 

futebol, Gerson afirmou nas entrevistas ser algo muito presente em sua vida. Ele foi 

morar em São Bento por causa do futebol, pois na época havia no meio da 

comunidade um campo para praticar o esporte, havia o clube de Dom Bonifácio, um 

time amador, e este era o nome do padre que administrava o mosteiro naquela época. 

Ele era o administrador do time e possível técnico.  

Além disso, Gerson também afirma que conheceu sua mulher por causa do 

futebol. Ele jogou bola dos 18 aos 34 anos, idade considerada elevada para a 

continuar a pratica do esporte naquela época, afinal, a ascensão ao profissionalismo 

                                                           
17 Quando refiro ao colonialismo, refiro desde a colonização estrita a um resquício do pensamento de 
colônia, sem o peso político. Mas não desconsidero as agências, ou seja, reconheço que existe 
reações, lutas e resistência. 
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deveria ter acontecido antes disso. Depois deste período em que tentou dedicar ao 

esporte, Gerson começou a trabalhar no cemitério do Mosteiro, onde continuou por 

mais 28 anos. Agora é aposentado. A paixão pelo futebol também foi expressa pelo 

Sr. Goteira. Ele afirma que é flamenguista fanático até hoje e não perde um jogo do 

clube ou uma partida da seleção, pois antes de tudo, define Gerson o maior time que 

considera, “é que somos todos brasileiros” demonstrando um patriotismo junto ao 

futebol 

O futebol está emaranhado com a relação nacional do Brasil, desde quando 

chega ao país e se populariza rapidamente. Era época de uma crescente 

industrialização e ao mesmo tempo que se espalhavam-se fábricas pelas cidades, 

junto a elas os times formados por seus trabalhadores, assim este esporte trazido 

pelos britânicos ganhava novos praticantes entre toda a população.  

A partir de 1910 foi empregado ao futebol os valores de evolução racial e para 

uma diplomacia nacional. “A construção deste monumento grandioso (unificação do 

controle do esporte) [...] representará, sem dúvida, um passo a mais para o progresso 

da pátria, para a regeneração de sua raça e para os laços de amizade com as nações 

que lhe são vizinhas” (SARMENTO, 2013, p. 18 In MOSTARO & HELAL & AMARO 

2015). 

Ressalto que existiram disputas entre as seleções do Rio de Janeiro e de São 

Paulo, e após o reconhecimento pela FIFA em 28 de dezembro de 1916 tais conflitos 

foram intensificando a rivalidade entre os estados tanto na questão econômica quanto 

política, o que levará a considerar alguns eventos importantes que acontecem no Rio 

de Janeiro ou em São Paulo, igualmente relevantes para entendermos a relação com 

o mosteiro de São Bento. 

A terceira edição do Campeonato Sul-Americano18 de Seleções de Futebol, que 

ocorre em 1919 no Rio de Janeiro, onde o Brasil se sagra como vencedor, inicia um 

período em que o esporte deixa de ser exclusivo das elites nacionais e começa a 

espalhar pelo país. Assim o Futebol assume seu caráter popular, e a prática se 

                                                           
18 Ou Copa América a partir de 1975, consistiu inicialmente em um campeonato anual de chave única, 
formada por Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, que iniciou em 1916. 
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espalha pelos subúrbios e pelas classes sociais menos favorecidas, gerando mais 

times de várzeas19 marginais. 

O autor do gol do título de 1919 foi Arthur Friedenreich, El Tigre, se tornou um 

ídolo. Filho de imigrante alemão e mãe brasileira negra, nascido em São Paulo no dia 

18 de julho 1892, marcou mais de 500 gols em sua história. El tigre se tornou um 

exemplo da mestiçagem e do embranquecimento da nação. Por ser mestiço ele pode 

circular entre times de elite, de ricos, e times da várzea, mas sua ascensão no futebol 

acontece principalmente devido à posição social de seu pai, tendo em vista que ele 

aprendeu futebol com Charles Miller, o inglês que trouxe o futebol ao Brasil, e 

Hermann Friese, alemão imigrante que jogou no clube Sport Club Germania20. 

Até então, não era muito comum a participação de negros no futebol. Foi a 

partir de 1923, que tivemos registros de times que aceitaram negros em suas partidas. 

Dois clubes cariocas foram os primeiros a aceitarem negros, o Bangu, que era um 

time formado por operários da fábrica têxtil e o Vasco, que integrou jogadores negros, 

com interesse em suas qualidades como atletas.  Este clube chegou a ser acusado 

por outros times e torcedores de outras equipes, de promover “amadorismo marrom” 

(MOSTARO & HELAL & AMARO 2015 p.275), o qual se caracterizava pela pratica de 

conseguir uma forma de pagar os jogadores e conseguir manter estes se dedicando 

ao esporte, dessa forma, os jogadores eram empregados por sócios ou torcedores do 

clube e eram ”liberados” para treinar a qualquer momento. O Vasco venceu o 

campeonato carioca em 1923, seu ano de estreia na primeira divisão.  

Tanto o fato de financiar indiretamente seus jogadores, quanto a utilização 

destes jogadores negros, gera uma revolta dos torcedores e dirigentes de outros 

clubes, “que entendiam o gesto como inaceitável para os padrões do esporte amador” 

(MOSTARO & HELAL & AMARO 2015). Com isso uma nova liga foi criada 

posteriormente, contando com Flamengo, Fluminense, Botafogo e América, a 

Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, da qual o Vasco foi excluído pelo 

motivo de não ter um estádio de futebol adequado. 

                                                           
19 Times de várzeas, são os clubes de futebol amador 

20 Ver biografia Arthur Friedenreich: https://www.youtube.com/watch?v=rIZRNjm0XUw, acesso em 
24/11/2017. 
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Considerando a presença da discussão sobre a linhagem negra de alguns 

jogadores. Em São Paulo, outro polo do país durante este período, acontece uma 

disputa a qual deve-se dar importância para esta história do futebol e raça, uma 

disputa que terá repercussão nacional. 

 

 

3.4 A cor do futebol é preta! 

 

 

Passados 39 anos da formalização do fim da escravidão, no dia 13 de maio de 

1927, em São Paulo ocorre em uma partida comemorativa chamada "Preto X Branco", 

evento onde jogam dois times: de um lado, jogadores autodeclarados negros e dos 

outros jogadores autodeclarados brancos (ABRAHAO 2011) Este evento é realizado 

anualmente até 1930, depois nos anos de 1938 e de 1939. Deve-se salientar, no que 

diz respeito à época, que o futebol não era de certa forma um esporte misto. A pratica 

do esporte, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, era predominantemente 

elitista. Não havia um time só de negros ou de negros com brancos, exceto alguns 

mulatos, e um time elitista não jogava contra um time de negros, que seria um time 

periférico, exceto nessas ocasiões. 

A referida partida fora antecipada pelos jornais locais da época, programando 

uma sequência comemorativa no dia 13 de maio de cada ano. Os jogos não teriam 

valores de remuneração, mas apenas uma representação simbólica da supremacia 

de um time sobre o outro, através de uma taça que levava o nome da princesa que 

era enxergada como “Redentora dos escravos”, Princesa Izabel. O vencedor do jogo 

teria posse temporária da taça, no período que se estende da vitória até a outra partida 

no ano seguinte, com a posse definitiva conquistada para o time que ganhasse 3 jogos 

consecutivos ou tivesse 4 vitorias alternadas. 

Football 
O grande festival de hoje no campo do Palmeiras Combinado Preto VS. 
Combinado Branco da LAF - outras notas Finalmente hoje a Liga de 
Amadores de Football fará realizar, no campo da A. A. das Palmeiras, na 
Chácara da Floresta, Ponte Grande, o esperado e interessante festival com 
que essa entidade iniciará a disputa de um trophéo que, em comemoração á 
grande data da abolição no Brasil, foi instituído por essa entidade para jogos 
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que se realizarão annualmente na mesma data entre um selecionado preto e 
outro de brancos. 
O trophéo que se disputa hoje pela primeira vez e que só ficará de posse 
definitiva dos vencedores em três anos consecutivos ou 4 alternados, foi 
offerecido pelo Sr. Dr. Dino Bueno, presidente do Estado, que denomina 
“Princeza Izabel”. (CORREIO PAULISTANO, 13/05/1927, 
Sport, p.5 apud ABRAHAO 2011). 
 

 

O evento comemorativo não se limitaria apenas ao jogo, mas possuiria outras 

atrações, como aviões que jogariam rosas sobre o gramado e grandes convidados da 

época, incluindo o presidente da república. Um evento que opunha e igualava pretos 

e brancos, que há pouco tempo existiam em uma ordem escravocrata, serviria para 

alimentar o discurso de que o Brasil era um país sem preconceitos raciais. 

(ABRAHAO, 2011) 

Com o resultado do primeiro jogo em 1927, o time da seleção dos negros, 

venceu a seleção dos brancos por 3 a 2, resultado bastante repercutido, que ressoou 

até a partida de 1928, onde então houve até treino pré-jogo. A torcida era maioria para 

o time da seleção de negros, e o resultado do jogo foi 4 a 2 para o time da seleção de 

negros, resultado contestado pelo jornal “A Gazeta”, que não entendia como um time 

tão forte quanto a seleção dos brancos foi derrotado. O ano seguinte, 1929, poderia 

ser o ano em que se consagraria a vitória do time da seleção dos negros, porém, a 

seleção dos brancos conseguiu evitar a vitória deles conseguindo empatar a partida 

em 2 a 2, o que não agradou o jornal Estado de São Paulo na época. 

Os Brancos Empataram com os Pretos 
 

O festival de hontem, no campo da Floresta  
- empate de dois pontos, após um jogo falho de técnica. Realizou-se hontem 
no campo do Palmeiras, na Floresta, o clássico festival do dia 13 de maio, 
promovido pela Liga de Amadores de Futebol em disputa da taça "Princesa 
Isabel".  
Encontravam-se pela terceira vez, em três annos consecutivos, os 
selecionados de jogadores brancos e jogadores pretos dos clubes filiados a 
LAF, sendo que estes últimos tinham em seu favor victórias conquistadas nos 
dois primeiros annos. Quadros sem treinos, organizados quasi a última hora 
era evidente que não podiam proporcionar um bom jogo. Esperava-se, 
contudo, que o ardor e a rivalidade fossem razões suficientes para uma 
partida boa.  
Tal não aconteceu, entretanto, o jogo desenvolvido pelos dois conjuntos foi 
falho, sob todos os pontos de vista, principalmente technico. O quadro preto 
esforçou-se, e muito. Devia vencer mas não poude, apesar dos seus ataques 
serem muito mais perigosos e mais constantes. 
[...]  
Assim com ataques alternados cada bando procurando alcançar a victória 
termina o embate, com empate de dois pontos (O ESTADO DE SÃO PAULO, 
14/05/1929, In ABRAHAO 2011, p.12). 
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 No ano de 1930 foi o quarto ano consecutivo dos eventos, e juntamente nesta 

época acontecia uma transição do amadorismo para o profissionalismo no futebol 

paulista. Neste ano então, teriam duas partidas preliminares antes da partida final, e 

o time dos negros pela terceira vez conquistou uma vitória, com o placar de acordo 

com o jornal do Estado de 5 a 0, e o jornal Folha da Manhã 4 a 0.  Mas as partidas 

não foram encerradas, no ano de 1931, acontece um novo jogo e a seleção branca 

ganha a partida, por 5 a 2. Não se sabe o motivo ao certo, mas não se encontraram 

nenhum registro sobre os jogos em 1932, ou algum motivo para a interrupção destes. 

A disputa ocorreu novamente apenas em 1938, 7 anos após o último jogo e no ano 

da Copa do Mundo, motivo este que acredita Abrahão (2012) de ser o principal por 

não haver tanta atenção para esses jogos. Esta partida havia sido vencida pelos 

brancos, forçando a ter uma outra partida em 1939, que finalizou com uma vitória dos 

negros, encerrando tudo com um total de 4 vitórias para os negros, 2 vitórias para os 

brancos e 1 empate. Este evento comemorativo da abolição da escravidão, tinha como 

(pseudo) propósito promover a igualdade racial, mas ao invés disso o que ocorre é 

uma disputa para afirmar uma superioridade racial no esporte disputado. 

 

 

3.5 A ressonância no futebol nas periferias. 

 

 

Este evento e a sua materialidade é uma ligação que envolve um coletivo muito 

amplo, em âmbito nacional. Uma relação do futebol estando diretamente ligada a uma 

política de miscigenação que exprime uma estratégica política, colonialista, praticando 

uma naturalização dessas perspectivas, que não só começam a fazer parte da 

história, gerando ressonância a futuras gerações, perpetuando relações assimétricas 

(LATOUR, 2004, 2007, 2012 In MELQUIADES, 2014) ao esporte e os negros. 

  A transição do esporte amador para o profissional é marcada pela 

remuneração direta. A partir de 1930 passam a existir jogadores que recebiam para 

praticar o esporte, fazendo assim com que pudessem se dedicar apenas ao futebol, 
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ao mesmo tempo em que a prática se populariza instigando novos jogadores 

(MOSTARO & HELAL & AMARO 2015 ABRAHAO 2012 PARDO 2010). 

O fato da popularização do futebol ao atingir outros grupos sociais, desde que 

o profissionalismo surgiu em 1933 no Rio de Janeiro e em São Paulo, gera a 

oportunidade de ascensão social para os jogadores. O grande ídolo de muitas 

gerações, o famoso Pelé, ou exemplos mais recentes como Ronaldo fenômeno e o 

Neymar, assim como outros jogadores brasileiros, são exemplos recentes de 

jogadores que emergiram das favelas, do futebol das periferias, a famosa “Pelada”, 

para o futebol amador até ingressarem no futebol profissional. Ver atletas profissionais 

em jornais ou outras mídias sociais sempre despertou a ambição de jovens da periferia 

a mudar suas condições sociais. Na década de 1930 dois jogadores negros atingiram 

a fama nacional, Leônidas da Silva e Domingos da Guia. (MOSTARO & HELAL & 

AMARO 2015) 

Ressaltando um passado colonial, e a sua história colonialista, Campos de 

Goytacases, cidade situada no norte fluminense, onde fica a comunidade de São 

Bento, já teve grandes duelos futebolísticos aonde até os integrantes beneditinos já 

participaram. A primeira partida que se tem registro data de 14 de fevereiro de 1912, 

em um campo improvisado ao lado da Igreja de Santa Efigênia no centro da cidade 

(PARDO, 2010). Houveram times amadores e aqueles que conseguiram chegar ao 

profissionalismo, ocorrendo partidas amistosas desde 1914. Infelizmente muitos dos 

times que lá existiram passaram sem deixar registros. Assim não foi encontrada 

nenhuma referência ao time que Sr. Gerson participou junto à comunidade do São 

Bento. 

 

 

3.6 Tradições de consumo 

 

 

Em relação ao futebol e sua agência, além daqueles que são instigados a 

praticar o esporte, o futebol também exerce uma força capitalista, na qual alimenta um 

mercado a bastante tempo, de modo que essa relação deve ser simetricamente ligada 
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com o consumo.  Este é o caso das incorporações das bebidas nas socializações do 

final de semana, uma tradição que remete à primeira copa do mundo. Neste mesmo 

período ocorre o lançamento da Brahma, o chopp engarrafado, e assim sua 

distribuição. 

O ritual dos torcedores de acompanharem os jogos junto a amigos e vizinhos 

tomando cerveja em casa, acontecia principalmente durante os jogos da seleção, 

desde a copa do mundo em 1930, se intensificando em 1934 com auxílio do primeiro 

jingle do Brasil, de Bastos Tigre e Ary Barroso, a marchinha do chopp em garrafa, hit 

do carnaval de 193421. Assim como a popularização do rádio aconteceu nos anos de 

193022. Esta tradição da reunião para acompanhar jogos tomando uma cerveja com 

os amigos, começaria a atingir grande parte da população, e essa influência chegaria 

até a comunidade beneditina. 

Ao questionar o Sr. Goteira sobre o refrigerante, este afirmou que “há 40 anos 

atrás já havia o refrigerante, a maioria era guaraná, e era da Brahma”.  Pois ao 

retomarmos a história daquela garrafa de refrigerante da Brahma, que foi lançada em 

1918 da empresa que nasceu no Rio de Janeiro, estas garrafas encontradas 

representam a maioria, instigando que existiu uma preferência ao consumo desta, na 

comunidade beneditina. Sobre o hábito de consumo, Gerson afirma que em casa o 

refrigerante era consumido apenas aos sábados, devido ao custo. Mas a bebida 

muitas vezes foi utilizada para refrescar após os jogos do time, principalmente, 

ressalta Gerson, “quando íamos para um jogo e a agua era ruim” pois nos lugares 

onde a água era de poço não era muito propícia para consumo.  

Em ambos os casos, seja o consumo em ocasiões especiais ou em reuniões 

do time, o refrigerante se torna um agente de socialização. Retomando ao afirmado 

anteriormente as garrafas de 1 litro seriam mais adequadas para o consumo com a 

família, com o ato de tomar este refrigerante em copos denotando a intimidade 

                                                           
21 Ver o primeiro jingle do Brasil: http://www.propagandashistoricas.com.br/2015/06/primeiro-jingle-do-
brasil.html, acesso em 24/10/2017 

22 Ver um pouco sobre a história do rádio e ver CALABRE A participação do rádio no cotidiano da 
sociedade brasileira (1923–1960) Fundação Casa de Rui Barbosa www.casaruibarbosa.com.br, 2011 
e http://radiotvretro.blogspot.com.br/2011/09/popularizacao-do-radio-decada-de-30.html, acesso em 
17/11/17. 
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familiar. O tamanho individual, seria mais indicado para outras formas de socialização, 

que envolveriam um menor grau de intimidade 

Na atualidade, quando foi observado em campo os quintais das casas que são 

habitadas, tanto pelo grupo A, quanto pelo grupo B, foi constatado que se possui um 

local onde são armazenadas as garrafas de bebidas feitas de vidros, algumas destas 

retornáveis e outras não, assim como outras garrafas de plástico, pois devido à 

natureza dos materiais, estas garrafas podem ser reutilizadas novamente, seja para 

estocagem de alimento, estocagem de agua, reutilização derivante de uma reciclagem 

ou apenas pelo seu valor de troca como material retornável. Isso permite inferir que 

sobre o material coletado na área que não é mais habitada possivelmente existia 

também essa preocupação quanto a reutilização de algumas garrafas, e tal 

estocagem permaneceu por muito tempo após não existir mais outros moradores no 

local. 

FIGURA 20 Local de deposição de garrafas pet 
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FIGURA 21 Deposito de garrafas de vidro 
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APONTAMENTOS FINAIS 

 

 

 Ao considerar a história de vida da comunidade do São Bento, junto as suas 

relações, passadas e presentes, o espaço no qual estase insere tem de ser 

considerado em uma perspectiva mais ampla, envolvendo uma rede de relações entre 

mosteiro, consumo e ocupações, sem descartar o passado histórico. Deve ser ainda 

considerado o quanto a comunidade, ao longo do século XX, se desenvolveu em 

conjunto com o futebol, com o futebol dando vida à comunidade e a comunidade 

alimentando o futebol. 

O trabalho se propôs discutir uma nova perspectiva sobre esta área, através de 

uma arqueologia do passado contemporâneo, pautado principalmente na arqueologia 

do lixo e da etnoarqueologia.  Assim como a história, a paisagem e o consumo, se 

tornaram visíveis, principalmente no que tange às suas relações. 

No que diz respeito a história dessa comunidade afrodescendentes, o futebol 

se tornou algo intrínseco.  Com o incentivo da política de miscigenação da época, os 

negros teriam uma vantagem física para a pratica do esporte, em um ambiente onde 

o racismo supostamente não existia, coma vantagem do futebol brasileiro sendo 

creditada à mestiçagem, o que é exemplificado pelo caso de Arthur Friedenreich, filho 

de mãe negra e pai branco. 

Após notar essa conexão entre os negros e o futebol, foi observado em outro 

trabalho do projeto “ARQUEOLOGIA DA ESCRAVIDÃO EM ORDENS RELIGIOSAS 

DO NORTE FLUMINENSE: O COLÉGIO DOS JESUÍTAS E A FAZENDA DOS 

BENEDITINOS – CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ ” (FAPEMIG), envolvendo a 

escavação no entorno de outra senzala situada no Colégio dos Jesuítas, a presença 

de uma quadra de senzala que se tornou um campo de futebol. Neste caso o espaço 

também foi reapropriado pela comunidade local para pratica do esporte. Este campo 

continua ativo recebendo jogos de vários times locais até os dias de hoje, inclusive 

muitas das partidas do campeonato amador de Campos dos Goytacazes. 

Tal esporte, assim como outras modalidades hoje em dia, são utilizados como 

válvula de escape, hora inserido como uma prática recreativa, outrora como uma 

chave para fugir de uma realidade, ou seja, por uma agência do esporte alimentando 
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um sonho de um futuro melhor, uma ascensão por parte de alguns, chegando a casos 

que podem ser considerados uma inserção. Existem incentivos alimentados pelos 

próprios governos, para utilizar o esporte como ferramenta doutrinadora. Neste caso 

o governo reconhece o poder e a agência que o mesmo possui, fatores que tornam 

de fato o futebol um dos fenômenos a ser analisados e considerados na história dos 

negros e mulatos após a abolição da escravidão. Algo que na verdade, se repete até 

os dias de hoje. 

Então, no contexto da fazenda São Bento, deve-se reconhecer a agência do 

futebol sobre a comunidade. Reforçado pelo poder de influência no consumo, nos 

casos de produtos temáticos, levando o futebol até a cozinha, conforme observado no 

copo da edição comemorativa com a temática de futebol, na caneca do Flamengo. Ou 

considerado a sua influência como uma ferramenta para inserção ou ascensão social, 

exemplificado com o que foi dito em entrevista pelo Sr. Gerson anteriormente, onde 

ele reconhece e dá credibilidade ao futebol para afirmar quem ele é hoje, assim como 

ele define que todos somos brasileiros, e por isso devemos torcer pelo Brasil. 

Ao analisar o consumo da comunidade, em especial a integração dos 

refrigerantes por parte dos moradores, verifica-se uma continuação de tradições 

nacionais consumidoras, o consumo de refrigerante em almoço de família, ou a de 

bebidas durante as partidas de futebol. Neste caso, o futebol faz com que exista esse 

consumo, assim como este consumo perpetua o interesse pelo futebol. 

O trabalho também quis incentivar a utilização da arqueologia contemporânea 

para outros temas de pesquisa, refletindo sobre o saber arqueológico, assim como 

sobre a relação do vidro com os arqueólogos, que consiste em uma categoria material 

pouco explorada na arqueologia histórica, apesar de ter um potencial interpretativo 

tão grande quanto as louças. Então instiga-se alguns questionamentos, como por que 

ainda existe uma preferência pela cerâmica? Isso é uma questão a ser debatida, que 

também poderia se relacionar a essa subjugação da arqueologia do lixo, uma 

valorização daquilo que é mais antigo em detrimento dos artefatos mais recentes. 

Seriam os vidros menos nobres? Mais recentes, por isso menos interessantes? 

Considerando a aproximação temporal, de uma forma metafórica, o vidro seria apenas 

a ponta de um iceberg, onde os restantes dos materiais não explorados pela 

arqueologia formam o resto do corpo, aquela parte que fica escondida sob a água. 
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