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A ARQUEOLOGIA MODERNA: 0 PLANEJAMEN.TO E SUA 
IMPORT.ANCIA PARA A ARQUEOLOGIA DO BRASIL SUL 

por 

NIEDE G UIDON 

A arqueologia no Brasil sul, exceto raros casos, nunca ul
trapassou o estado do amadorismo ou do semi-profissionaiismo. 
Na realidade, salvo o Estado do Parana, onde a produ~ao e gran
de e de born nivel, e mais alguns nucleos e.sparsos de profis
sionais, ou amadores que procuram se preparar para a pesquisa 
(nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio e Sao 

.Paulo), todos os trabalhos ja realizados, publicados ou nao, se 
prendem ao tipo de escava~ao como passatempo, satisfa~ao pes
soal ou simples atra~ao pelas "sensa~oes" das descobertas. E 
toda a pesquisa que continuar a ser feita deste modo, agora que 
a moderna arqueologia pre-hist6rica ja possui bases suficiente
mente profundas, constituira um ato de vandalismo, um despre
-zo pelas gera~o·es passadas que nos deixaram seus tra~os e pelas 
futuras que poderiam estudar esses tra~os melhor do que n6s. 

Alias, em todo mundo, a arqueologia come~ou como um 
-passatempo de ricos e so muito recentemente, em alguns paises, 
·e que universitarios de forma~ao conseguiram controlar as ca
cieiras da materia e imprimir uma orienta~ao realmente cienti
fica ao desenvolvimento da arqueologia. Mesmo nos paises 
mais adiantados, os antigos amadores continuam, mas seus es-
1ragos sao mais limitados e o futuro tende a eliminar completa-
1nente o tipo amador-colecionador amante das coisas belas, ve
lhas ou extravagantes. 

Na realidade, a arqueologia pre-hist6rica requer colabora~ao 
<le diversas ciencias complexas, exige uma equipe de especialis-
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tas e perdeu todo aquele encanto facil da arqueologia antiga,. 
com suas teorias romanticas e excitantes. 

Tentaremos resumir em poucas linhas, os Ultimos progressos. 
dos metodos de Campo e de laboratorio, e OS princfpios basicos. 
que devem regular uma pesquisa, sob pena de destrui~ao da. 
jazida pesquisada sem nenhum proveito cientifico. 

Um arque6logo consciente nao deve jamais se lan~ar em_ 
uma pesquisa a nao ser que disponha do apoio de toda uma\ 
equipe, a qual, idealmente, deveria permanecer no local durante· 
todo o trabalho. Uma equipe minima (para o Brasil) deve
constar de: um arque6logo formado que dirige o trabalho e
coordena a equipe; um ge6logo (especializado sobretudo em se
dimentologia e pedologia), um zo6logo, um antrop6logo fisico, 
um top6grafo, um tipologista. Na Europa, Africa, Asia e Ame-
rica do Norte ha tambem a assistencia de um botanico; isto no. 
Brasil e inutil, pois nao existem ainda as cartas polinicas atuais,.. 
o que impossibilita a analise imediata do p6len fossil. No de
correr da explica~ao sobre os metodos mais recentes de escava-· 
~ao explicaremos o papel de cada um desses especialistas. 

Se a equipe nao puder realizar a escava~ao em conjunto, e. 
necessario que estejam todos bem a par dos problemas que de
verao ser resolviros e, neste caso, o arque6logo devera ser capaz: 
de realizar toda uma serie de observa~oes sem as quais as amos
tras colhidas nao terao nenhum significado. 

Um ponto de importancia capital e a esoolha da jazida a ser 
escavada. Existem s6 tres justificativas para uma escava~ao, 
e nenhuma delas libera o arque6logo de organizar sua pesquisa
e de realiza-la com perfei~ao. A primeira dessas possibilidades: 
e o salvamento de uma jazida amea~ada por uma constru~ao ou 
obra qualquer; a segunda e 0 estabelecimento de um canteiro· 
onde alunos adiantados de um curso universitario de arqueolo
gia possam praticar e a terceira, seria uma pesquisa para eluci
dar um problema que se formou dentro de um piano geral de
trabalho sabre a arqueologia de uma dada regiao. 

0 plano de pesquisa deve ser organizado de modo a permitir
o estudo completo de um aspecto ou de um conjunto de aspectos 
em uma regiao, ou entao deve visar o reconhecimento das rela-· 
~oes existentes entre diferentes regioes. Para poder se estabele
cer um plano e necessario conhecer perfeitamente a bibliografia. 
sobre o assunto a ser estudado, sobre a regiao a ser pesquisada. 
Desse modo estabelece-se um quadro dos conhecimentos ja exis
tentes e a partir desse quadro, ve-se quais OS claros que deverao· 
ser preenchidos, em que dire~ao e necessario orientar-se a pes--
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·quisa de modo a obter-se o resultado desejado. Essas observa
~6es podem parecer superfluas, pois na verdade resumem o prin
.cipio basico de qualquer pesquisa cientifica; entretanto, vemo
-nos na obrigas;ao de repetir isso, pois a simples leitura dos tra
balhos publicados (em sua grande maioria, pelo menos) nos 
inostra que a pesquisa arqueol6gica nao e programada e se faz 
meio ao acaso, a uma descoberta, ou par ser uma j azida mais 
pr6xima e de facil acesso, etc. 

Sem essa programas;ao, toda pesquisa sera inutil e resultara 
numa destruis;ao sem frutos. Alias, o arque6logo deve ter sem
_pre em mente que sua a~ao resultara numa destruis;ao e que cada 
jazida e insubstituivel; e necessario tentar substituir 0 que se 
·destroi, com uma boa publicas;ao. 

Como exemplo citamos um plano que tinhamos organizado, 
.em cooperas;ao com Luciana Pallestrini e Bente Bittmann Si
mons. ~sse plano exigiria um trabalho constante de uma equi
pe de, no minimo, cinco pessoas, e duraria talvez uns dez anos. 
Sua finalidade era estabelecer, para o Estado de Sao Paulo: 

- tipos de jazidas do litoral. 
- tipos de jazidas do interior. 
- recenseamento dessas jazidas. 
- sondagens para estabelecer uma primeira classificas;ao. 
- escavas;ao de jazidas escolhidas. 

0 problema que nos proplinhamos a estudar eram: 
- origem e difusao das culturas litoraneas. 
- idem para as culturas do interior. 
- -origem e difusao da pedra polida. 
- origem e difusao da ceramica. 
- inter-relas;6es entre pedra lascada, polida e ceramica. 
- inter-rela~6es litoral-interior. 

Tinhamos sido conduzidas a esse plano geral pelo estudo da 
literatura sobre todo o Brasil sul; as publica~6es mostram uma 
tlisparidade entre as culturas pre-hist6ricas do litoral e do in
terior; uma origem diferente para ceramica e pedra polida (pa
ra alguns autores, a arte de polir a pedra teria vindo .para essa 
regiao migrando do norte, ao longo da costa atlantica; para ou
tros viria do sul, sempre pela costa; a ceramica parece provir 
do interior, migrando ao longo dos rios). Outro fato interessan
te e a alta antiguidade do polimento da pedra na Am.erica do 
Sul; alguns autores (Bryan para o sambaqui do Forte) chegam 
a falar de camadas com pedras polidas, anteriores as camadas 
com pedras lascadas. 
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Como se ve, 0 campo de pesquisa e vasto para 0 Estado, Co
mo alias para todo o Brasil sul; seria necessario um trabalho 
constante, tentando estudar as jazidas antes da sua destruic;ao 
completa. Cada jazida destruida ou mal pesquisada (para a ar
queologia esses dois fatos sao identicamente irremediaveis) di
minui nossas chances de elucidar os problemas colocados acima. 

Infelizmente, a arqueologia e campo propicio para o desen
volvimento de certas doenc;as psicol6gicas que levam a procura 
de resultados retumbantes e triunfais. Cada qual procura ser 
o dono de um dominio, quer encontrar a mais rica jazida, a mais. 
cheia de sepulturas, a mais cheia de indilstria. Quantas vezes 
nao vimos um "arque6logo" desistir de um setor porque ali nao 
encontrava nada, e sair cavocando de todo lado atras de uma 
"bela sepultura "! A arqueologia modesta, em equipe, que na<> 
traz renome a ninguem essa nao interessa a uma grande parte 
dos nossos arque6logos. 0 que eles querem, e escavar um gran
de numero de jazidas (mesmo sem publica-las)' nao sendo ca
pazes de anotar a maior parte das inf ormac;oes, mas reunindo 
grandes colec;6es, mesmo que as pec;as nao tenham provenien
cia exata (pode-se verificar que a maior parte das colec;oes,. 
!ne:smo feitas recentemente nao possuem como indicac;ao outra 
coisa que 0 nome da j azida, 0 que, para a arqueologia e quase 
inutil). 

Atualmente, nos paises mais adiantados, a arqueologia nao 
e mais a procura da bela pec;a; procura-se fazer 0 que alguns 
autores chamam de "etnologia pre-hist6rica", a reconstituic;ao 
da vida desses povos; nessa nova ciencia as pec;as s6 interessam 
quando trazem consigo toda a hist6ria do contexto no qual fo
ram encontradas. Muitas vezes um pedac;o de solo pisado e repi
sado pelos homens pre-hist6ricos nos informa muito mais do que 
um belo machado ou um colar de conchas. Mas e mais dificil sa
ber ler um pedac;o de solo e isso nunca dara um artigo de efeitos 
bombasticos; o colar e mais facil de ser visto e dara, ao menos,, 
uma be la f otografia ... 

Outro principio a ser obedecido: nunca se deve iniciar uma 
pesquisa sem a garantia de poder publica-la; uma escavac;ao nao 
publicada e uma jazida esperdic;ada. 

Uma vez organizado o plano de pesquisa, a equipe, e esco
lhida a jazida, precisa-se providenciar todo o material neces
sario, de modo que a falta de algo nao acarrete a perda de in
formac;oes durante os trabalhos. Aparelhos para topografia,. 
ferramentas pesadas para a limpeza e para a retirada do sedi
mento ja pesquisado; material mais delicado para a escavac;ao 
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propriamente dita, peneiras, cordoes e piquetes para delimitar 
os setores; um quadro de madeira quadriculado com barbante 
(1 metro de lado, dividido em quadrados de dez cm) para au
x.iliar a confec~ao dos planos, vasilhas para recolher o material, 
cubas e material para consolidagao dos ossos; diarios, papel pa
ra planos e desenhos, material de embalagem, material para 
coleta de amostras, taboas para protegao das camadas, lonas e 
pedagos de materia plastica para cobrir as partes mais impor
tantes do canteiro, constituerri o aparelhamento indispensavel. 

As tecnicas para a escavagao variam de acordo com o tipo 
de jazida, mas uma serie de principios sao imutaveis. 

De inicio e necessario fotografar a jazida antes dos traba
lhos; 0 top6grafo deve fazer um levantamento da area e da ja
zida. Marca-se um ponto que devera ser fixo durante todo o 
trabalho: sera o ponto zero que servira para estabelecer todas as 
n1edidas. A partir das informa~oes obtidas pela sondagem, de
cide-se a parte da jazida a ser pesquisada. Um ponto funda-· 
mental: uma jazida, a nao ser que deva ser retirada completa
mente por um motivo imperioso, nunca deve ser completamente 
escavada. E ponto passivo, entre os arque6logos, que um tes
temunho representando no minimo a metade do sitio deve ser 
conservado e preservado atraves de medidas apropriadas, as 
quais qualquer arque6logo sabe improvisar tendo em vista as 
condi~oes especiais da j azida ou do pais. 

0 testemunho permitira novas escavagoes, no caso por exem
plo, de uma duvida quanto a estratigrafia; em todo caso podera 
ser escavado por outros no futuro com metodos melhores e me
lhor rendimento. Se hoje criticamos as gera~oes anteriores pe
la perda irreparavel de documentos devido a sua a~ao quase 
sempre mal orientada, um dia seremos o alvo das mesmas cri
ticas, pois sem duvida, metodos melhores .surgirao. Os melho
res arque6logos atuais acham que a melhor politica e escavar 
o menos possivel, procurar salvaguardar as jazidas e s6 esca
var com a plena certeza de realizar um trabalho perfeito. 

Uma vez escolhida a parte a ser pesquisada deve-se (se pos
sivel, a partir da sondagem) estabelecer um corte-guia; este 
corte dara uma ideia exata da estratigrafia; realiza-se o reconhe
cimento de todas as camadas e sua numeragao, pregando-se no 
corte um numero para cada uma delas. A partir deste momen
to e inutil dizer que todos OS passos devem ser fotografados e 
desenhados em plano. ~sse corte-guia podera nos fazer perder 
algumas estruturas horizontais, mas ele e indispensavel como 
guia para a decapagem da jazida. 
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Deve-se proceder a esse Corte de modo que, ap6s a escava
~ao, respeitado o testemunho, tenha-se obtido dois cortes per
pendiculares entre si, que expoem toda a estratigrafia do sitio 
(fig. 1). 

Fig. 1 - Esquema de uma escava~ao, deixando testemunho, com obten~io 
de um corte completo. 

A parte escolhida e em seguida quadriculada (a partir do 
ponto zero) por metro quadrado ou mais, dependendo da jazi
da. Um dos lados do quadriculado sera marcado por nfuneros 
e o lado perpendicular por letras; desse modo, teremos a parte a 
ser escavada dividida em setores iguais; um setor tera como no
me sempre uma letra e um nfunero, por exemplo A3. 

0 ponto seguinte, que foi discutido durante muito tempo e 
que continua em discussao na America do Sul (e por 
alguns autores na America do Norte) ea questao da decapagem. 
Antigamente e ainda hoje, infelizmente, na grande maioria das 
escava~oes no Brasil, se praticava o chamado metodo dos niveis 
a.rtificiais, dos degraus. Por este metodo a jazida e, escavada 
seguindo camadas horizontais, arbitrarias, de espessura variada, 
segundo 0 pesquisador. £:sse metodo dava a jazida um belo as
pecto, as vezes mesmo semelhante a uma piramide mexicana, 
e parecia ser essencialmente cientifico. Mas na realidade, rar•os 
sao os solos absolutamente horizontais e a escava~ao segundo 
esse metodo corta as camadas naturais e impede a observa~ao 
d.e estruturas horizontais (fundos de cabanas, fogoes, solos de 
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ateliers, etc.). Tornou-se celebre entre OS arque6logos, um can
teiro de escava~ao no Oriente Pr6ximo onde qualquer conhece
dor do assunto podia ver a camada artificial cortando camada 
absolutamente diferentes de uma jazida na encosta que subia 
para a entrada de uma gruta; quantas vezes nao vimos belos 
clegraus, perfeitamente horizontais, mostrando na sua superfi
cie duas ou tres camadas diferentes pela sua constitui~ao e cor, 
dispostas obliquamente. Basta pensar em um dep6sito no flan
co de uma colina, seguindo a ladeira, basta imaginar o que 
acontece com as conchas amontoadas num sambaqui para se ter 
uma ideia clara da impraticabilidade de tal metodo (Fig. 2). 

Fig. 2 - Exemplo do nfvel artificial cortando tr~s diferentes camadas 
arqueo16glcas. 

E, para OS que argumentam que para a America esse me
todo .e 0 indicado pois a microestratigrafia nao e necessaria, por 
ser a ocupa~ao humana muito recente, basta indicar os resulta
dos magnificos obtidos em jazidas do Neolitico, do Bronze na 
Europa, usando OS metodos modernos de decapagem. 

0 metodo hoje empregado pelos melhores arque6logos eu
ropeus (e tambem grande nfunero de norte-americanos) e a 
decapagem seguindo os niveis naturais de deposi~ao das cama
das arqueol6gicas. Cada camada, reconhecida no corte-guia, e 
retirada em toda a extensao da parte a ser escavada. !ESsa de
capagem se faz, setor por setor; o maximo cuidado deve ser to
n1ado de modo a nao deslocar nenhum dos vestigios encontrados, 
sejam eles ossos, restos de industria, centros de fogueira, pedras 
esparsas, etc. E e necessario realmente nao desloca-los; ja vimos 
"arque6logos '' que ao decapar uma sepultura, por exemplo, es
barravam nos ossos retirando-os do lugar e colocando-os a seguir 
de volta; infelizmente, essa volta nunca e precisa e a prova e 
que as vezes vimos falanges recolocadas em dire~ao diametral
mente oposta. 0 arque6logo deve sempre desconfiar de si mes-
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lno; 0 que pensamos ser uma recolocac;ao perfeita nao 0 e; 0 

nlelhor mesmo e ser suficientemente habil para nao deslocar 
nada. Se quisermos retra<;ar a vida desses homens, devemos 
nos esforc;ar para obter 0 solo sobre 0 qual eles viveram tal qual 
eles 0 deixaram. 

Terminada a decapagem do setor estabelece-se um plano e 
nesse plano sao anotados todos os vestigios, na posic;ao em que 
foram encontrados. Mesmo que o significado da disposic;ao nos 
escape e necessario anotar. Um exemplo da importancia de 
marcar tudo no plano: em Pincevent um dos mais importantes 
sitios do Paleolitico final a equipe do Prof. Leroi-Gourhan en
controu uma serie de marcas de ocre vermelho no solo; ao ser 
refeito o plano geral da jazida para aquela camada verificou-se 
que essas manchas demarcavam o local onde os individuos, pin
tados, se deitavam. 

Todos os minimos detalhes observados durante a decapagem 
devem ser anotados no diario de pesquisa. # 

Ap6s colocagao em plano e levantamento fotografico, pode
-se retirar os vestigios de indilstria, fauna, pedras, etc. Essa 
retirada se faz por setor, evitando misturar pegas de setores 
diferentes. 

Para pegas frageis em decomposigao deve-se usar um ma
terial soluvel em agua para proceder a uma impregnagao de 
nlodo a refor<;ar a pe<;a e permitir sua retirada com seguran<;a. 
Pode-se usar goma arabica ou qualquer cola plastica soluvel em 
agua. Alem da impregnagao, para pegas maiores deve-se colo
car sobre as mesmas, depois de sua solidificagao, camadas suces
sivas de folhas de jornal ou entretela, mo1hando sempre com o 
liquido escolhido ate obter uma camada de alguns centimetros. 
Ap6s secagem retira-se a pe<;a e completa-se a protegao do lado 
que ficou em contacto com o solo. 

Deste modo, setor por setor, uma camada e retirada; passa
-se entao a seguinte ate chegar-se a base esteril. 

As pegas recolhidas devem ser lavadas e marcadas com as 
seguintes informagoes: Jazida, camada, setor, data, nilmero. 

Todo o sedimento escavado deve ser peneirado antes de ser 
jogado longe da jazida. 0 carvao deve ser recolhido com cui
dados especiais, evitando contacto com substancias organicas. 
Uma amostragem dos sedimentos de cada camada deve ser re
tirada no corte, seguindo uma linha hem vertical; essa coleta 
deve ser repetida em todos os lugares onde ha modificagao na 
constituic;ao das camadas. Sedimento para o arque6logo .e o 
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material que envolve os vestigios deixados pelo homem. As 
amostras para uma futura analise polinica devem ser colhidas 
com tecnica especial: todo o material para coleta, os vidros pa
ra embalagem devem ser perfeitamente limpos, assepticos para 
evitar contaminagao com p6lem recente. A porgao da camada 
a ser retirada nao deve ser exposta ao ar livre; uma simples 
caixa com dois buracos laterais com mangas de pano e elastico 
na ponta, pelas quais o pesquisador pode introduzir os dois bra
~os, isola a amostra ·e permite a coleta sem contaminac;oes. ~s
se material no Brasil deve ser cuidadosamente etiquetado (ja
zida, camada, setor, nfunero, data) e conservado para analises 
polinicas futura.s. Em sambaquis sao comuns restos de foguei
ras com coquinhos carbonizados inteiros; pedagos grandes de 
carvao tambem sao uteis para identifica~ao da flora. 

Do estudo dos sedimentos (com a observagao feita em cam
po da maneira <;le disposigao, da orientagao, da cor das camadas), 
do estudo do p6lem poder-se-a mais tarde fazer uma reconsti
tui~ao do clima e do ambiente na epoca em que a jazida era 
habitada. 

Dados esses criterios gerais devemos chamar a aten~ao para 
o seguinte: nenhum vestigio deve ser abandonado, tudo deve 
ser recolhido. Todos os ossos, dentes, chifres, pedras ( que nao 
fa~am parte do sedimento constituinte) mesmo que nao sejam 
trabalhados. Por exemplo em um sambaqui, um seixo da praia 
no meio das conchas foi trazido pelo homem com alguma finali
dade; mesmo que no campo parec;a nao ser trabalhado talvez 
que seu estudo a lupa binocular revela o contrario. Natural
mente, em um sambaqui e impossivel recolher-se todas as 
conchas, mas para cada camada pode-se contar ou pesar as con
chas de cada especie, em um setor, e estabelecer uma porcen
tagem. 

Sabemos hoje que e inutil dizer-se: em tal camada havia 
muito porco do mato, veado e peixes. E necessario estabelecer
-se em que porcentagens e isso exige um estudo especializado, 
s6 realizavel por um zo6logo. Identificagao de todos os restos, 
calculo do nfunero de individuos, de suas idades, estabelecimento 
das propor~oes. Para que esta classifica~ao seja possivel e ne
cessario uma enorme colegao de ossos atuais identificados, para 
permitir uma comparagao. Para a Franga, por exemplo, o acha
do de animais recem-nascidos, tern possibilitado a datagao de 
certas jazidas, como sendo acampamentos temporarios dos me
ses de fevereiro ou marc;o. Para o Brasil pensamos que nas ja
zidas litoraneas, os peixes migrat6rios p oderiam ser de grande 
utitidade para decidir a epoca de habitac;ao de certas jazidas. 
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Para os restos humanos deve-se tentar reconstituir a idade, 
~exo, nfunero de individuos; observa~oes sobre a patologia dos 
ossos podem informar sobre condi~oes de vida, dieta, etc. 

·· · QuantO' a indilstria, um ponto .e de importancia essencial:· 
um estudo feito sobre uma cole~ao "escolhida" que conste so
mente das pe~as mais belas e mais tipicas, da qual foram elimi
nadas as pedras que eram s6 "pedras", as lascas de osso, os de
tritos de lascamentos, OS fragmentos informes, nao dara resulta
dos validos. Uma analise tipol6gica exige cole~oes completas 
e todas as pe~as devem ser rigorosamente estudadas. Certos 
principios basicos devem ser observados durante o estudo 
tipologico: 

estudo da cole~ao completa. 
emprego de fichas ou quadros impressos nos quais constem 
todos os caracteristicos que devem ser observados. Isso 
evita possiveis falhas e como as observa~oes seguem sem
pre a mesma ordem facilita a sintese final. 
estabelecimento de c6digos e defini~oes fixas que devem ser 
obedecidas. 

-r-- estudo separado da materia pr:ima, da tecnica de fabrica~ao, 
do retoque ou acabamento, das caracteristicas resultantes do 
USO ( este estudo SO pode ser feito a lupa binocular, observa
~oes a olho nu sao inuteis e podem redundar em confusoes 
entre marcas de retoque e marcas de uso). 
deve-se procurar exprimir, dentro do possivel, as medidas 
por meio de indices que indiquem rela~oes entre as varias 
dimensoes, de modo a permitir uma compara~ao rapida das 
pe~as estudadas. 
Um guia para o estudo das indilstrias liticas da America do 

Sul, de autoria de A .. Laming-Emperaire, devera ser publicado 
proximamente pela Universidade do Parana e nele uma orien
ta.~ao segura podera guiar o tipologista iniciante. 

Para a indilstria 6ssea, de conchas, chifres, etc. os mesmos 
principios basicos sao validos. 

Na sintese final da industria deve-se procurar obedecer a 
um s6 criterio na determina~ao dos tipos, evitando classificar 
um tipo pela forma, outro pela tecnica de fabricagao ou retoque, 
outro pelo USO. E, sobretudo, e necessario definir todos OS ter
mos em pregados. 

A publicagao deve ser completa; o levantamento topografico 
deve dar a ideia da paisagem na epoca da forma~ao da jazida; 
o estudo dos sedimentos e da morfologia da camada, informara 
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sobre OS proceSSOS e condic;oes de deposigao; fauna e flora darao 
uma ideia do clima e recursos economicos. A indilstria infor
mara sobre 0 equipamento tecnico <lesses povos e a antropologia 
fisica dira de seu tipo e de sua biologia. Nao se deve economi
zar planos e croquis. Deve-se demonstrar tudo o que for cien
tificamente provado mas evitar as hip6teses e as interpretac;oes 
sem bases nos fatos realmente observados durante as escavac;oe~. 

Sao grandes OS progressos observados nos ultimos dez anos 
na arqueologia pre-hist6rica; e admiravel o conjunto de peque
nas observac;oes minuciosas obtidas, mas tudo isso a custa de 
uma escavac;ao lenta e perfeita e do estudo exuastivo em labo
rat6rio, de todo o material recolhido. Principalmente no cam
po do estudo do p6lem fossil, da fauna, dos coprolitos de ani
mais e humanos, de restos digestivos de homens encontrados 
perfeitamente conservados nas turfas dos Paises Baixos, no es
tudo das impressoes deixadas por graos e folhas em ceramica, 
dos restos humanos cremados, o progresso foi notavel e seria 
impossivel resumir aqui as ultimas descobertas. 

Mas, ao lado de todo esse progresso, impoe-se uma realidade 
deprimente: o Brasil e um dos paises mais atrasados no assun
to. E necessario planejar, formular OS problemas e tentar solu
ciona-los. Devemos abandonar o costume de criar belas teorias 
e depois, procurar as provas· para elas a qualquer custo; deve
mos desistir de formar grandes colec;oes e de obter renome atra
ves da arqueologia. 0 Brasil s6 progredira nesse campo quan
do se formarem equipes visando um fim: estabelecer um quadro 
coerente da chegada do homem nas diferentes regioes do pais, 
suas caracteristicas fisicas, tecnicas sociais e artisticas, sua evo
luc;ao, suas migrac;oes. 

Isso evitara que continue o estado atual de cor-pleta falta 
de informac;O'es coerentes; como prova citamos o caso de Lagoa 
Santa, sitio famoso no mundo todo e sobre o qual e impossivel 
escrever-se mais do que uma pagina de informagoes realmente 
cientificas; fora uma pesquisa seria, o conjunto de sitios foi pi
lhado e de tudo o que foi retirado nada se salvou cientificamente, 
nao existe uma so descric;ao de valor sobre o famoso Homem de 
Lagoa Santa, uma so publicac;ao seria sobre as maravilhosas 
obras de arte que desaparecerao sem serem convenientemente 
estudadas. 

Para corrigir essas falhas o ideal seria uma uniao dos poucos 
centros realmente cientificos e a organizac;ao de um piano geral 
para todo o pais; ao mesmo tempo, esses centros deveriam ser 
encarregados de controlar as escavagoes, dando permissao so-
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mente a arque61ogos de real forma~ao e exigindo sempre para 
renova~ao das licen~as, que a jazida pesquisada tenha ja sido 
publicada. Para nos, o primeiro passo seria: impedir que jazi
das continuem sendo destr1.1idas sem terem sido publicados os 
trabalhos a elas correspondentes. E para finalizar devemos dizer 
nosso pensamento: um arque6logo, como qualquer outro cientis
ta, nao se improvisa; e 0 resultado de uma longa forma~ao, do 
metodo aprendido nos bancos de uma Universidade, da pacien
cia, da humildade, da honestidade que nos vem do contacto 
diario com o estudo. 

, 
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