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I. Objetivos: subsidiar a discussão sobre as diferentes formas de pesquisa arqueológica, partindo 

dos usos da cultura material na formulação do conhecimento histórico e a maneira como, ao longo do 

tempo, tais usos moldaram não só o produto final como a própria prática. 
 

II. Conteúdo: 
1. Introdução ao tema e à conceituação básica para estudar organizações sociais (cultura, tribo, 

chefia, estado, colônia, colonização, aculturação, mudança cultural) e instrumentos da disciplina 
(cronologia, seriação, datação, padrões funerários, padrões de habitação, repertórios de cultura 

material, dados ambientais). 

2. A prática arqueológica e seu tempo: arqueologia pré-histórica, arqueologia clássica, medieval, 
industrial, colonial. 

3. A Arqueologia como provedora dos tesouros do mundo clássico:enganos e descaminhos. 
4. A Arqueologia pré-histórica e colonial: a antropologia e a Nova Arqueologia. 

5. A obra do homem e o homem: do objeto à organização social. 

6. A Arqueologia processual e a arqueologia pós-processual. 
7. O redimensionamento da Arqueologia funerária; economia, ambiente, arqueologia da paisagem. 

8. Questões atuais: nacionalismo, ideologia, gênero, identidades e etnias. 
9. A narrativa arqueológica: a Arqueologia redescobre a História. 

10. Arqueologia como Arqueografia: a defasagem da Arqueologia reflexiva dos anos 1990-2000. 

 
III. Métodos utilizados: aulas expositivas, exercícios de análise de documentos de  

       cultura material. 
 

IV. Atividades discentes: leitura de bibliografia especializada, apresentação de exercício de análise de 
documento, redação de ensaio temático. 

 

V. Critérios de avaliação: média das notas dos exercícios de análise de documentos, do ensaio e 
prova final escrita. 

 
VI. Critérios de recuperação: refazer a prova escrita. 
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