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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
Curso: Bacharelado em Arqueologia 
Código da disciplina: DAA00433 Nome da disciplina: Práticas de campo III 
Carga Horária Geral: 80 hs Pré-requisito: Métodos de campo em arqueologia 
Docente: Silvana Zuse 
Semestre: 2020-1 Turma: 8° Período 
1. EMENTA 
A Disciplina DAA00433 Práticas de campo I será ministrada no âmbito do “Projeto de pesquisa e resgate 
arqueológico nos sítios Rolim de Moura, Aliança e Elegância, Rolim de Moura do Guaporé, Alta Floresta 
d’Oeste/RO”. Em conjunto com o “Projeto de Educação Patrimonial no Distrito de Rolim de Moura do 
Guaporé”, o projeto de pesquisa e resgate arqueológico referido adrede integra o “Programa de 
Preservação do Patrimônio Arqueológico em Rolim de Moura do Guaporé”, o qual, por sua vez, foi instituído 
por meio de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), proposto pelo Ministério Público Federal (MPF), em 
uma ação civil pública em face do Município de Alta Floresta d’Oeste/RO, o Estado de Rondônia, a União e 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para mitigar os danos causados aos sítios Rolim de 
Moura, Aliança e Elegância. Os sítios em questão estão localizados na margem direita do rio Mequéns, no 
distrito de Rolim de Moura do Guaporé, em Alta Floresta d’Oeste/RO. O contexto arqueológico na região 
foi estudado previamente por Nordenskiöld (1924), Miller (1983) e Betancourt (2011). De acordo com esses 
arqueólogos, os registros arqueológicos nos sítios Rolim de Moura, Aliança e Elegância são formados por 
vasilhas cerâmicas inteiras e fragmentadas, estatuetas cerâmicas, líticos polidos, lascados e brutos, 
estruturas de terra em vala e terra preta de índio da Amazônia, entre outros vestígios arqueológicos, 
datados entre 195 ± 45 AP e 1655 ± 65 AP. Em termos mais específicos, os objetivos das atividades de campo 
do Projeto de pesquisa e resgate arqueológico nos sítios Rolim de Moura, Aliança e Elegância são os 
seguintes: 1) Delimitar a área dos sítios arqueológicos Rolim de Moura, Aliança e Elegância; 2) Topografar a 
área dos sítios; 3) Resgatar os registros arqueológicos perturbados e/ou ameaçados; 4) Recolher amostras 
para datar os sítios arqueológicos; 5) Proteger os contextos arqueológicos ainda preservados; 5) Buscar 
doações de coleções arqueológicas particulares formadas por materiais arqueológicos recolhidos nos sítios; 
6) Considerar as relações socioculturais dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos que vivem em Rolim 
de Moura do Guaporé com os registros arqueológicos; 7) Envolver os professores, técnicos e alunos do 
DARQ/UNIR, e os povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos em Rolim de Moura do Guaporé nas pesquisas 
arqueológicas; 8) Formar uma coleção arqueológica para ser exposta e guardada no museu arqueológico 
que será construído em Rolim de Moura do Guaporé. 
2. Metodologia de Ensino e Avaliação  
As atividades de campo serão efetuadas para delimitar as dimensões da área dos sítios, proteger os 
contextos arqueológicos ameaçados, resgatar os contextos arqueológicos perturbados, compreender as 
relações socioculturais dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos que vivem em Rolim de Moura do 
Guaporé com os registros arqueológicos, bem como formar a coleção e construir os conhecimentos a serem 
expostos, guardados e divulgados no museu arqueológico. A delimitação dos sítios será efetuada através da 
prospecção arqueológica, com a escavação de malhas de sondagens em grids de 50 m, tendo em vista a 
obtenção de dados sobre o eixo maior, a largura, a espessura, a área e a forma dos sítios Rolim de Moura, 
Aliança e Elegância (ARAÚJO, 2001; MORALES; DEBLASIS, 1995; ROSKANS, 2003). Paralelamente, a 
prospecção também servirá para identificar os contextos arqueológicos intactos, ameaçados e perturbados, 
os quais, por sua vez, serão protegidos ou escavados. No caso da inexistência de limites naturais, tais como 
a margem direita do Mequéns ou as suas planícies de inundação, os limites dos sítios serão estabelecidos 
depois da constatação de ao menos três sondagens estéreis em termos de registros arqueológicos, 
resguardando uma margem de segurança. Durante a delimitação, os limites dos sítios serão observados 
através de croquis, desenhados simultaneamente à execução da prospecção. Uma vez delimitados, os sítios 
serão topografados, com o objetivo de elaborar plantas planialtimétricas representando o relevo, as 
atividades de prospecção e escavação, e a densidade de materiais arqueológicos em superfície e 
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subsuperfície. As escavações dos contextos arqueológicos perturbados pela expansão urbana no distrito de 
Rolim de Moura do Guaporé, entre os quais, como é sabido, encontram-se afloramentos de algumas 
vasilhas inteiras, porventura associadas a estruturas funerárias, serão realizadas por meio da escavação de 
áreas abertas, subdivididas por unidades de escavação de 1 m², estabelecidas sobre a superfície do terreno 
(LEROI-GOUHAN, 1950; PALESTRINE, 1983). É provável que as áreas de escavação dispostas inicialmente 
sobre as urnas tenham que ser ampliadas, a depender do contexto arqueológico associado. Além da 
exumação das urnas, pretende-se, com a escavação das unidades, obter dados sobre a estratigrafia dos 
sítios e a organização espacial dos materiais arqueológicos, com o intuito de compreender os processos 
naturais e culturais de formação dos registros arqueológicos nos sítios Rolim de Moura, Aliança e Elegância 
(HARRIS, 1991; SCHIFFER, 1987; ZAPATERO, 2013). As sondagens efetuadas durante as atividades de 
delimitação dos sítios serão escavadas com trados articulados. As unidades de escavação, por sua vez, serão 
escavadas através de colheres de arqueólogos, espátulas, pincéis, cavadeiras e, no caso dos níveis estéreis 
arqueologicamente, enxadões. Tanto a escavação das sondagens quanto das unidades será controlada por 
intermédio de níveis artificiais de 10 cm, sendo necessários ao menos cinco níveis artificiais estéreis para a 
conclusão de cada escavação. No caso das unidades de escavação, especificamente, ainda serão escavadas 
sondagens após a escavação dos níveis estéreis. Todos os sedimentos escavados terão o volume aferido, 
por meio de baldes graduados, serão descritos, conforme os termos de Kipnis (2003), e devidamente 
triados, com a utilização de peneiras diversas, a depender da textura, consistência, das inclusões e da 
densidade de materiais arqueológicos. As escavações das sondagens e das unidades serão 
georreferenciadas, através de aparelhos GPS, estação total e/ou GPS geodésico, documentadas, por meio 
de fichas específicas e fotografias, e representadas nas plantas dos sítios. Em se tratando dos registros das 
unidades de escavação, também serão desenhados croquis da estratigrafia e dos planos horizontais 
(DOMINGO; BURKE; SMITH, 2005; JOUKOWSKY, 1980). Os registros arqueológicos achados nas escavações, 
sem exceção, serão adequadamente registrados, quantificados, coletados e acondicionados. O registro e a 
quantificação dos materiais escavados, sobretudo no que se refere à proveniência e à matéria-prima, serão 
efetuados por intermédio de etiquetas, listagens e fichas, as quais, por sua vez, serão acopladas às 
embalagens plásticas, em papel alumínio e acrílicas que terão de ser utilizadas para recolher as amostras de 
materiais cerâmicos, líticos, faunísticos e botânicos, bem como de carvões e sedimentos. É possível que 
alguns artefatos, feições e estruturas, como as urnas funerárias, necessitem de acondicionamento especial, 
em plástico filme e bolha. Uma vez embalados, os materiais recolhidos serão guardados em caixas plásticas. 
A compreensão das relações socioculturais da comunidade do distrito de Porto Rolim do Guaporé e dos 
povos indígenas e quilombolas na região com os registros arqueológicos, será buscada por meio da 
realização de interlocuções dialógicas abertas e semi-estruturadas, com o objetivo de apreender os 
diferentes significados atribuídos aos sítios e aos registros arqueológicos, e as noções e categorias êmicas 
de história e cultura (FINNEGAN, 1992; NEVES, 1999; SILVA; BESPALEZ; STUCHI, 2011). As interlocuções 
serão efetuadas com os representantes dos diversos segmentos sociais e étnicos dispostos a colaborar com 
as pesquisas arqueológicas. Paralelamente, serão buscadas doações das coleções arqueológicas particulares 
mantidas pelos moradores da área, no intuito de enriquecer a coleção arqueológica que será formada para 
constituir o museu arqueológico de Porto Rolim do Guaporé. Todos os particulares que doarem suas 
coleções e/ou peças arqueológicas poderão ser ouvidas como colaborares durante as interlocuções 
dialógicas. 
3. Cronograma de Aulas e conteúdo  
13/02/2020 – Apresentação da Disciplina DAA00396 Práticas de Campo I. 
05/03/2020 – Apresentação do “Projeto de pesquisa e resgate arqueológico nos sítios Rolim de Moura, 
Aliança e Elegância, Rolim de Moura do Guaporé, Alta Floresta d’Oeste/RO” 
02/04/2020 – Preparativos para a partida à Rolim de Moura do Guaporé 
16 a 31/05/2020 – Desenvolvimento das atividades de campo 
01/06/2020 – Organização dos equipamentos e dos materiais arqueológicos trazidos de campo 
04/06/2020 – Orientação para elaboração do relatório das atividades de campo 
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09/07/2020 – Entrega do relatório de campo 
Avaliação Repositiva 
4. Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: 
A média final será obtida com a soma e a divisão das notas da participação nas atividades de campo e na 
elaboração do relatório de campo. Aos que não atingirem a média 60, será proporcionada uma avaliação 
escrita repositiva, em substituição à menor nota. Ainda é importante enfatizar que, conforme as diretrizes 
estabelecidas pela UNIR, serão toleradas apenas 1/4 de ausências do total de horas/aula da disciplina. 
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