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1. EMENTA 

Mesmo com a diversidade de teorias, métodos, técnicas, práticas e interesses arqueológicos no período 
contemporâneo, impulsionada pelo desenvolvimento das teorias pós-estruturalistas e pós-coloniais, o 
conhecimento das práticas de pesquisa de campo mais tradicionais da arqueologia, como as escavações e 
as prospecções arqueológicas, continuam sendo fundamentais na formação acdêmica dos arqueólogos. 
Ainda é complicado conceber arqueólogos que não saibam encontrar sítios arqueológicos, registrar suas 
características ecológicas, históricas e culturais, e escavá-los por meio de sondagens ou áreas de escavação. 
E é ainda mais difícil aceitar as críticas aos métodos antigos ou as proposições de novos métodos pelos 
arqueólogos que desprezam os modos de conhecer que passaram a caracterizar a arqueologia ao longo da 
sua trajetória disciplinar. Além disso, a falta de consideração pela formação empírica dos arqueólogos tem 
causado muitos impactos nos sítios arqueológicos, ainda mais em se tratando da assim chamada arqueologia 
de contrato. As escavações são intervenções destrutivas (uma vez que se escava, não se pode escavar 
novamente... “só” há “apenas” “uma” “única” chance!) e uma escavação mal conduzida pode comprometer 
a transformação do seu caráter destrutivo em conhecimento histórico e cultural sobre o passado. Inclusive, 
há quem entenda que é justamente esta a diferença entre as escavações arqueológicas e as outras formas 
de sondagens. 
Seja como for, o fato é que nem os métodos tradicionais são tão antiquados assim e nem as novas práticas 
são tão sofisticadas quanto parecem. Com efeito, enquanto boa parte destas pertence ao métier de outros 
campos do conhecimento, principalmente antropologia e sociologia, as práticas de escavação, apesar de 
terem sido definidas entre fins do séc. XIX e o início do séc. XX, por arqueólogos como Augustos Lane-Fox 
Pitt-Rivers, Mortimer Wheeler, Alfred Kidder e André Lerhoi-Gourham, não pararam no tempo. Tanto as 
novas tecnologias de sensoriamento remoto e georreferenciamento, como as perspectivas teórico-
metodológicas científicas e sociais da contemporaneidade, têm sido e continuam sendo incorporadas pelos 
métodos de escavação. 
Não obstante tudo isto, em se tratando das questões de métodos, técnicas e práticas, ainda vale a máxima 
contida na maioria dos manuais sobre metodologia arqueológica de campo: antes de utilizar um ou outro 
método para encontrar ou escavar um sítio, é preciso ter clareza em relação aos objetivos da pesquisa de 
campo. Dito de outra forma, os métodos devem ser escolhidos em conformidade com as perguntas que a 
pesquisa pretende responder. 

2. OBJETIVOS 

Proporcionar experiências em práticas de pesquisas arqueológicas de campo aos discentes do curso de 
arqueologia, por meio da realização de atividades de escavação arqueológica. 

3. CONTEÚDO GERAL 

Práticas de campo em arqueologia; 
Escavação arqueológica; 
Registros de campo; 
Estratigrafia. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Durante o curso o aluno passará por atividades orientadas com o intuito de criar capacidades em:  
• Identificação de achados de superfície e vestígios de sub-superfície durante a remoção da cobertura 
vegetal original do sítio arqueológico;  
• Capacidade de aplicar uma malha (grid), a partir dos princípios básicos da geometria;  
• Registro dos dados da unidade de escavação, a partir das fichas de nível e unidade, desenho de nível e 
desenho de perfil;  
• Calibragem do Nível Óptico e noções básicas de funcionamento;  
• Avaliação e registro dos diferentes tipos de depósitos (contextos);  
• Uso correto de ferramentas como colher de pedreiro, pá, cavadeira, etc.;  
• Peneiramento e identificação de vestígios;  
• Separação primária de materiais e registro de campo;  
• Limpeza detalhada e preparação de unidade para registro fotográfico;  
• Noções de desenho de nível arqueológico e perfil de unidade a partir do gabarito. 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consistirá na soma e na divisão de duas notas, definidas a partir de uma escala de 0 a 100. A 
primeira nota será obtida com a elaboração conjunta, ou seja, em grupo, do relatório de campo parcial. O 
relatório deve ser enviado em formato Microsoft Office Word para o e-mail: eduardo.bespalez@unir.br. A 
segunda nota, resultará da avaliação da participação dos discentes em sala e em campo durante o curso. Se 
o relatório parcial não for considerado suficiente após a revisão, será oferecida uma segunda chance para 
entregar o relatório final, à guisa de avaliação repositiva. Por fim, ainda é importante enfatizar que, 
conforme as diretrizes estabelecidas pela UNIR, serão permitidas apenas 1/4 de ausências do total de 
horas/aula da disciplina. 
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