
A Emergência da Arqueologia

O mundo começou sexta-feira, 28 de Outubro, do ano de 4004 antes de 
Cristo! Era esta a convicção do arcebispo de Usher (1581-1656), através do 
seu estudo exaustivo da Bíblia Sagrada, em 1654, denominado The annais o f

the new and Old lestament with the Synchronisinus o f  Heathen Story to the 

Destruction o f  Hieumsalem by the Ronuws. Também o Dr. John Lightfoot, 
em  1642, da Universidade de Cambridge, em -4 Few and New Obsetvaíions 

on the Book o f  Genesis, the most o f  them certain, the restpmbable, ali hartnless, 
strange and rarely heard o f  marca a data da criação pela Trindade no dia 23 

de Outubro de 4004 antes de Cristo pelas nove horas da manhã (Daniel, 
1981:34). Esta convicção, de teor pessoal, rapidamente se transformou no

Figura 1. 
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dogma da Igreja cristã e se tornou num paradigma da civilização ocidental em 
relação ao início do mundo e à origem do Homem.

Este paradigma tornou-se, pois, o inimigo principal da Arqueologia Pré- 

-histórica já  que, sem tempo, ou melhor, com um tempo restrito em que se 
conheciam todos os momentos da evolução humana desde a sua criação 

divina até ao nascimento de Cristo, tal como o narrava o Antigo Testamen-
to, não podia haver um passado pré-histórico. Esta ideia parecia estar ainda 
presente em 1802 na mente de Rasmus Nyerup (Daniel, 1963:36, in Trigger, 

1989:71), o responsável pela comissão para a fundação do Museu das Anti-
guidades Nacionais da Dinamarca:

“Tudo o que tem chegado até nós vindo do mundo primitivo está envolto 
num denso nevoeiro. Pertence a um segmento de tempo que não 
conseguimos medir. Sabemos que é mais antigo do que o cristianismo, 
mas se por um par de anos ou um par de séculos, ou mesmo por mais de 
um niilénio, é um aspecto sobre o qual não podemos senão conjecturar.”
(in Daniel, 1976:38).

Assim, a questão principal 110 aparecimento e desenvolvimento da Ar-

queologia Pré-Histórica parece ter sido a da dimensão tempo, que teve que ser

Figura 2. Capa da obra do Arcebispo de Usher.
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“expandido” para, de acordo com a perspectiva evolucionista, dar lugar h Pré- 

-História humana. Este processo deu-se através do progresso científico nou-
tras ciências, principalmente na biologia, na paleontologia e na geologia.

Sem dúvida que o interesse sobre o passado sempre existiu, como aliás 
se pode verificar com as perspectivas expostas por Hesíodo em Os Trabalhos e 

os Dias ou na própria Teogonia. Quer numa obra desse autor quer na outra, 
podemos ver a sua atenção aos aspectos da cultura material e a importância que 
a mesma tem na periodização mítica que Hesíodo faz do passado humano.

O interesse pelos artefactos do passado histórico foi assim objecto de 

uma recolha e de um coleccionismo que começa na Antiguidade Clássica 
(Daniel, 1976:16). Esse tipo de interesse, não só pelos artefactos do passa-
do, mas também peia origem do desenvolvimento da humanidade e da sua 
cultura, fez despertar a curiosidade, a que Daniel chama “natural” (1976:14), 
sobre a “Pré-História”. Este fenômeno deu-se principalmente nos casos em 
que houve contemporaneidade e contacto directo entre grupos com estádios 

de complexidade tecnológica diferente, sendo exemplo disso o Mundo Clás-
sico, em que Gregos e Romanos entraram em contacto com a “barbárie” 

que os circundava (Daniel, 1976:14) ou o caso dos EUA do século xvw e 
xix, em que a civilização ocidental encontrava objectos arcaicos claramente 
do passado local nas mãos dos “primitivos indígenas”.

Outro factor importante do século xix no progresso da Arqueologia pré- 
-hístórica que, aliás, coincide com o da arqueologia das grandes civilizações, 
6 o desenvolvimento de sistemas de periodização e o início das grandes 

escavações (Daniel, 1976:68-69; Fagan 1994:4; Renfrew e Bahn, 1991:25- 

'31; Willey e SablofF, 1980:38-95). Estes aspectos permitiram, simultanea-
mente, um maior interesse pelo passado humano e pela arqueologia como 

nova disciplina, bem como a aplicação de novos métodos que contribuíram 
para a consolidação de uma cronologia longa da história da terra e da ori-
gem da humanidade.

1.1. À Antiguidade do Mundo Natural

A negação da cronologia curta e do dogma teológico do arcebispo de 
Usher passou por vários eventos e descobertas, dos quais o momento deci-

sivo foi o trabalho de Charles Darwin com a publicação de Da Origem das 

Espécies po r  M eio da Selecção Natural, em 1859, e de Descent o f  num and 

selection in relation to sex, em 1871. Como é sabido, Darwin recolheu a 
informação que dava a base científica à sua teoria da evolução das espécies 
entre 1831 e 1836, na sua viagem no Beagle, e preparou o seu primeiro 

trabalho em 1844. No entanto, só em 1858 tornou pública a sua teoria nos 

Proceedings da Lmnaean Society de Londres, com a subsequente publica-
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ção em iivro no ano seguiníe, provavelmente catapultado pela leitura do arti-
go para publicação nesse mesmo ano sobre o mesmo tema de Alfred Waíiace.

A sua perspectiva sobre a evolução do homem demorou mais uma dú-

zia de anos para ser publicada. Esses dois interregnos deram-se, pelo menos 

parcialmente, de forma propositada pois a sociedade da primeira metade do 

século xix não estava ainda preparada para a exposição a uma teoria tão 
radicalmente diferente daquilo que era a perspectiva criacionista aceite de 
forma quase unânime no mundo ocidental da época. Note-se a coincidência 

entre a data da publicação das teorias de Darwin e a descoberta oficial dos 

primeiros vestígios de Neandertais, no Vale de Dussel, por Schaaffhausen 
cm 1857, publicada em 1861 (in Daniel, 1976:61), e  o trabalho deThom as 

Huxley em 1863 (Trigger, 1989:113). Esta coincidência sugere que Darwin 

aguardou que a sociedade aceitasse a diversidade fóssil, para poder depois 

aceitar a sua teoria de evolução. Antes, contudo, deu-se uma série de acon-
tecimentos que permitiram o desenvolvimento das teorias cruciais de Darwin. 

São estes eventos que aqui serão discutidos.

Um dos primeiros acontecimentos com repercussões na arqueologia pré- 
-histórica foi a questão da extinção das espécies. Esta teoria afirmou-se com 

os trabalhos de Nicholas Steno (1638-1686), Georges Buffon (1707-1788), 
James Hutton (1726-1797), Jean-Baptiste de Monet, conde de Lamarck 

(1744-1829), William Smith (1769-1839), Georges Cuvier (1769-1832) e 
Charles Lyell (1797-1875).

Em 1669, Steno, um anatomista de origem dinamarquesa, apercebe-se de 
que os fósseis de várias espécies malacológicas são mais semelhantes a espé-

cies vivas do que aos materiais minerais onde são encontrados, isto é as rochas 
onde se formaram (Trigger, 1989:52). Steno acaba por provar que a origem 
desses fósseis teria sido orgânica, sendo provenientes de espécies vivas do pas-
sado. Steno deu ainda outro contributo muito importante -  a enunciação da lei 
d a sobreposição geológica. Segundo esta (a base de toda a lógica por trás da 

teoria actual da fomtação geológica), numa série estratigráfica, o estrato mais 
antigo encontra-se em baixo, enquanto o estrato mais recente está no topo.

Buffon, por seu lado, formulou a ideia de que a Terra seria mais antiga 
do que então se pensava, tendo passado por várias fases -  desde um período 

de altas temperaturas, semelhante a uma estrela, até ao momento actual. 
Esta ideia foi construída com base num modelo experimental com uma com -
posição sem elhante à da Terra, tendo Buffon medido depois a velocidade de 
arrefecimento desse modelo. Tal experiência indicou-lhe que o planeta teria 
cerca de 75 000 anos, e que tudo se formaria segundo um sistema de trans-

formações naturais, perspectiva esta muito próxima da de Lavoisier, cuja 
máxima é “nada se perde tudo se transforma” (Greene, 1959:139 e 141). 
Simultaneamente, Buffon estudou também a questão da adaptação ao meio, 
afirmando que o homem seria, com certeza, um a espécie recente.
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B I B L I O T E C A

Lamarck acreditava que existia uma ordem natural das coisas que co-
mandava o universo, de forma inalterável e independente da matéria, e que 
por isso podia ser objecto de observação. De facto, Lamarck definiu a natu-
reza como um conjunto de leis e  forças que governam o movimento da 
matéria (Greene, 1959:155). Nesta perspectiva, no seu estudo de flora e 
fauna, Lamarck rapidamente chegou à conclusão de que haveria uma liga-
ção genética entre as várias espécies e que teria havido extinção de várias 
espécies no passado, possibilitando o conceito de evolução biológica (Trigger, 

1989:93).
James Hutton foi, indubitavelmente, uma peça importante deste cenário 

de evolução de conhecimentos. Seguindo a ideia da sobreposição de Steno, 
Hutton acabou por demonstrar na sua Theory o f  lhe eorth (1788) que o 
fenômeno que dava lugar ao processo de estratificação das camadas geoló-
gicas existentes era o mesmo nos contextos fluviais, lacustres e marinhos 
do presente. A sua conclusão foi, portanto, a de que os processos de deposi-
ção e de eí>tratificação eram os mesmos no passado e no presente (Daniel, 

1981:51). Esta ideia, contudo, só foi aceite mais tarde com Lyell quando 
este definiu o “Princípio do Uniformitarísmo” .

W illiam “Strata” Smith (a tradução para português daria Guilherme 

“Camadas” Smith) seguiu os passos de Steno, concordando com a lei geo-
lógica da sobreposição, alicerçando-a com a ideia de que seria possível atri-
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buir idades relativas a essas camadas através dos fósseis que cada uma delas 

contém. Dc facto, Smith acabou por definir o conceito de “fóssil director” c 

enunciar o princípio da sucessão da  fauna  e d a flora. Este princípio esti-
pula que os fósseis mais antigos se encontram localizados numa série 
estratigráfica mais abaixo do que os fósseis mais recentes.

Também Georges Cuvier acreditava no princípio da sucessão da fauna 

mas, ao contrário  de Smith e Hutton, via a evolução da crosta  terrestre 
como o resultado de uma série de acontecim entos ca tastróficos. De fac-
to, o últim o desses eventos teria sido registado no G ênesis através da 

descrição do episódio da Arca de Noé e do Dilúvio. D esta forma, Cuvier 

e os seus seguidores acreditavam numa teoria Catastrófica ou Diluviana 
da form ação da Terra, enquanto que a co ntracorrente, form ada por 
Lam arck, Hutton, Smith, e mais ta rde por Lyell, era conhecida como 
“ f lu v i a li s ta ” ( D a n ie l , 1 9 76 :37 ), a c r e d ita n d o  no p r in c íp io  do 
uniform itarismo e que todos os processos de form ação geológica seriam 
naturais: “nenhum a acção deve ser adm itida a não ser que se conheça o 

seu princípio” (in Daniel, 1976:37). A pesar de encarar a transformação 
do meio ambiente, e especificamente o aparecim ento de novas espécies, 
como um processo cada vez mais com plexo de criações feitas por Deus 

(Trigger, 1989:89), Cuvier foi uma peça fundam ental na questão do re-

conhecim ento da extinção das espécies (Greene, 1959:173). Quanto aos 

fósseis humanos, Cuvier nunca adm itiu a possibilidade da sua grande 
an tig u id a d e  (D a n ie l,  1 976 :36 ), se g u in d o as id e ias dos  re s ta n te s  
diluviunistas, que acreditavam numa sucessão de dilúvios, anteriores ao 
D ilúvio de Noé e ao tem po bíblico, pelo que não poderiam  conter restos 
hum anos (G rayson, 1983:69).

Charles Lyell foi, já  no século xix, o elemento que acabou por dar o golpe 
de misericórdia na perspectiva diluvionista dos seguidores de Usher e Cuvier. 
De facto, Lyell pegou na ideia de uniformitarismo de Hutton e, de forma me-
nos flexível, apresentou-a ao mundo nos seus três volumes de Principies o f  
Geology (1830-33), seguido de Elements o f  Geology (1938). A sua obra mais 
importante, Os princípios de Geologia, teve onze edições, sofrendo alte-
rações manifestamente importantes ao longo dos tempos devido à evolução 

de conceitos e teorias como a evolução das espécies de Darwin. Lyell estava a 
rever pela décima segunda vez Principies o f  Geology quando faleceu.

O trabalho de Lyell foi levado a cabo principalmente em Itália, e provou 

que os processos geológicos que ocorreram no passado são os mesmos que 
acontecem no presente, tendo lugar sensivelmente á mesma velocidade 

(Daniel, 1976:38^Trigger. 1989:92; Renfrew e Bahn, 1991:22). Com os 

dados de Lyell, o princípio do uniformitarismo, enunciado 50 anos antes 
por Hutton, acabava por ficar cientificamente provado e, mais importante, 
aceite pela comunidade científica da época.
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tjswitii; 

Figura 4. Retrato de Georges Cuvier.

A relativa fácil aceitação dos “seus” princípios da geologia esteve rela-

cionada, certamente, com a sua integração acadêmica e social, quer em In-
glaterra, quer nos EUA, e que acabou por lhe valer o título de "Sir”. Devido 

ao seu estatuto e ao seu trabalho, Lyell é  actualmente considerado o pai da 

geologia moderna.
Paralelamente ao trabalho de Lyell, Jean Louis Agassiz (1807-1873), 

um  naturalista sufço-americano, apresenta ao público em 1837 um trabalho 
sobre o problema dos glaciares, afirmando que teria existido uma idade dos 
gelos que cobrira toda a Eurásia. Na época, a recepção a este trabalho foi 
tão fria que o seu amigo e colega, Alexander von Humbolt, o aconselhou a 
voltar aos estudos naturais, que então incidiam na anatomia de peixes. 

Agassiz, contrariamente ao que lhe fora aconselhado, não desiste e aplica' 
-se de alma e coração ao problema, estudando em detalhe os glaciares suí-
ços, seguindo depois para as Ilhas Britânicas, Desse trabalho resulta a obra 
Êtudes sur  les Glaciers, publicada em 1840, em que Agassiz prova que 
existiu uma Idade dos Gelos anterior à época geológica actual e que as 
cascalheiras diluvianas eram, de facto, resultado de episódios de glaciação.

Em meados do século xix, a comunidade científica aceitara um conjun-
to de teorias e princípios que constituíam um pilar estruturante para a for-

mulação da teoria de Darwin sobre a evolução das espécies c, simultanea-

mente, criara um conjunto de metodologias básicas para o desenvolvimento 
da arqueologia pré-histórica. Esse conjunto de princípios, que se desenvol-

veu em cerca de dois séculos, a partir de meados do século xvu, pode ser 

enumerado de forma cronológica da seguinte maneira:
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1) aceilação do conceito de fóssil e  enunciação da lei de sobreposição 
(Steno -  1669);

2) existência de um tempo diferente e mais longo do que o da Bíblia 
(Buffon -  1778);

3) enunciação do princípio do uniformitarismo (Hutton -  1788);

4) existência de uma cadeia genética que aceita a ideia de extinção de 
espécies (Lamarck -  1802);

5) conceito de fóssil-director e  enunciação da iei da sucessão da fauna e 
da flora (Smith -  1815);

6) aceitação do conceito de extinção de espécies (Cuvier -  1825);

7) o princípio do uniformitarismo é aceite pela comunidade científica 
(Lyell -  1833);

8) aceitação da existência da Idade do Gelo (Agassiz -  1840).

A partir deste conjunto de conceitos pode-se inferir uma ideia, que é a 
base para um tempo longo, não bíblico: houve uma idade dos gelos, anterior 
à época actual, em que existia uma série de espécies animais e vegetais que 
estão agora extintas, e que foram substituídas por outras.

N este contexto histórico do conhecim ento científico, Charles Darwin 
publica A Origem das Espécies. N este texto, Darwin, seguindo as teo-

rias expostas prim eiro por Hutton, e  depois por Lyell, sobre os m ecanis-
mos uniform es de form ação geológica, explicita os princípios es trutu- 

ran tes para o desenvo lvim en to da m od ern a biologia  ev oíu cio ná ria  
(Daniel, 1976:64; Trigger, 1989:94). D e facto, Darwin pegou num a ideia 

já  existente, a de evolução genética ou orgânica, mostrando com o tal 

podia ocorrer através do processo da selecção natural. Foi tam bém  com 
base na le itura dó trabalho de Thom as M althus de 1798, Essay on the 
Principie o f  Populaíion, que Darwin chegou à teoria da “ luta pela so -

brevivência” e da “sobrevivência do mais apto” (Daniel, 1976:64). A s-
sim, Darsvin apresenta uma teoria segundo a qual existe um mecanismo 
biológico sim ples e  universal que produz alterações , perm itindo a evo-
lução genética das espécies, e que apresenta um sistem a de com petição 
dos seres vivos com o forma de selecção natural através da sobrevivên-
cia do mais apto. Como seria de esperar, tal teoria não foi aceite de im e-
diato e sofreu grandes críticas, quer do mundo científico, quer do meio 

público, não se coibindo a c lasse política de com entários, nom eadamen-
te Benjamin Disraeli que em 1864 perguntou: “É o hom em um m acaco 
ou um anjo?” , respondendo ele próprio: “ Eu estou do lado dos anjos.” 

(in Daniel, 1976:65).
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A pergunta de Disraeli é  respondida por Darwin apenas em  1871, que 
se manteve calado sobre o assunto durante cerca de uma dúzia de anos, 

mesmo após ter afirmado em A Origem das Espécies que se faria luz no 

problema da origem do homem, Darwin deixou que o mundo científico acre-

ditasse na antiguidade do homem -  Daniel (1976:28) afirma que a arqueo-

logia pré-histórica nasce apenas em 1859 -  antes de ele próprio explicar o 

seu processo de evolução.

1.2, A antiguidade do Homem e a questão da associação com fauna 
extinta

Enquanto que a antiguidade do m undo dependia princ ipalm ente da 

concepção de uma cronologia longa, independente do dogm a da Igreja 
Católica, a origem do homem estava dependente de um conjunto de ideias 
e crenças, das quais se podem destacar o reconhecimento dos artefactos 

líticos pré-históricos e da sua associação a restos humanos e a fósseis de 
espécies anim ais já  extintas. Esta problem ática não contem plava ainda o 
problem a da evolução biológica humana, que será apenas discutida cien-
tificam ente após a publicação de A Origem das Espécies de C harles 

Darwin.
A questão do reconhecimento dos artefactos líticos parece surgir aquando 

da constatação de que os novos povos descobertos em África e  na América, 
como resultado dos Descobrimentos, tinham utensílios em pedra semelhan-

tes a objectos encontrados na Europa. Estes objectos eram tradicionalmente 
fidos como fósseis e incluídos no mesmo grupo dos cristais e  dos fósseis 

animais (Trigger, 1989:52). Ulisse Aldrovandi (1522-1605), físico e natu-
ralista de Bolonha, nos seus estudos da natureza e da história da  Roma clás-
sica descreveu os utensílios de pedra talhada como “resultado de uma mis-

tura do trovão e do raio com matéria metálica, provenientes de nuvens escu-
ras, que é depois coagulado pela humidade circundante e aglutinado numa 

massa, como a farinha e água, e subsequentemente endurecido pelo calor 

como um tijolo” (in Daniel, 1976:25 e Daniel, 1981:35). No entanto, e se-
gundo Trigger (1989:53), na sua obra Museum Meitallicum  Aldrovandi afir-
mou que os objectos em pedsa talhada eram obra de mão humana.

De acordo com Heizer (in Trigger, 1989:53), Georgius Agrícola (1494- 

-1555), também conhecido como pai da mineralogia, foi talvez o primeiro a 
afirmar que os utensílios em pedra talhada tinham origem humana. Já ante-
riormente, Pietro Martyr d ’Anghiera, historiador italiano da Renascença, 
tinha comparado a cultura dos índios americanos com a da tradição clássica 

do mundo medilerrânico (Daniel, 1981:35; Trigger, 1989:53), aspecto, aliás, 

que foi também discutido em 1599 em D ell’Historia Naturale por Ferrante
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Imperato, renascentista napolitano que criou um dos primeiros museus de 
carácter arqueológico (in Daniel, 1981:35).

E de notar que tanto Agrícola como Imperato não trataram a questão 
específica dos objectos europeus em pedra talhada, mas sim a sua presença 

entre os nativos americanos e as implicações que isso teria no passado da 

histórica clássica. Terá sido Mercati (1541-1593) um dos primeiros a reco-

nhecerem a origem humana dos objectos em pedra talhada. Michei Mercati, 
encarregado pelo Papa Pio V dos jardins botânicos do Vaticano, e  médico 
do Papa Clemente VII, escreveu a obra MeíaUotheca, que permaneceu em 

manuscrito na Biblioteca do Vaticano até 1717, ano em que foi publicada 

(Daniel, 1981:35). Aí foram ilustrados utensílios líricos cm pedra talhada e 

foi sugerido que esses objectos eram anteriores ao uso do metal, mostrando 
que tais objectos eram conhecidos e referidos na própria Bíblia e em autores 

clássicos (Daniel, 1976:26, 1981:35; Trigger, 1989:53).

Em A Theologicaí System upon íhat Pre-supposition thaíMen were before 
Adam , publicado em Londres em 1655, lsaac de Ia Peyrère (1594-1676) afir-

ma que terá havido dois momentos de criação do homem, um primeiro de 
gentios e, num segundo momento, Deus teria criado os Judeus a partir de 
Adão (McKee, 1944:461). De La Peyrère argumentou ainda a favor de um 

tempo mais longo que o da Bíblia, afirmando que “todas as coisas que foram 
criadas no segundo versículo não podiam ter sido criadas num só dia, e muito 
menos num meio dia em que Deus criou todas as criaturas e depois o homem” 

(in McKee, 1944:461). Para provar as suas ideias, de la Peyrère afirmou ainda 
que seria impossível repovoar todo o mundo após o Dilúvio, pelo que as 
cheias teriam sido apenas um acontecimento localizado na área judaica 

(McKee, 1944:464) e que, portanto, a Bíblia era apenas a história do povo 

judeu. Neste contexto, de la Peyrère afirmou que “as pedras de raio” não eram 

mais do que os utensílios da primitiva raça pré-adâmica (Daniel, 1976:35- 
-36). Como seria de esperai’, as suas ideias não foram aceites, e de la Peyrère 
e as suas obras foram objecto de análise da Inquisição, resultando na sua 

retractação pública e na fogueira para os seus livros.
No ano seguinte, em Inglaterra, o antiquário Sir William Dugdale (1605- 

-1686), no seu The Aníiquities o f  Warmshire, atribui os utensílios em pedra 
aos antigos BretÕes, referindo que esse povo usara a pedra antes de saber 
trabalhar o metal (Daniel, 1981:36; Trigger, 1989:53). Esta ideia continuou 
na família, uma vez que o genro de Dugdale, o Dr. Robert Plot, responsável 

pelo Ashmolean Mu seu m, chegou a afirmar que os antigos BretÕes teriam 
usado mais a pedra do que o metal e que seria talvez possível aprender-se 

como é que os seus utensílios em pedra tinham sido utilizados e encabados 
através da comparação com os dos índios da Nova Inglaterra.

Sensivelmente a partir deste momento, o  número de estudiosos que tra-

ta a questão da autenticidade dos instrumentos em pedra aumenta rapida-
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mente na Europa. Entre os melhores exemplos destacam-se o antiquário 
Robbert Sibbald (1648), o bispo Charles Lyttleton (1766), o  escritor Samuel 
Johnson (1755) em Inglaterra, enquanto que em França são Antoine de 

Jussieu (início do século xvm), Pére Lafítau (1724) e Antoine Yves Goguet 

(1738) (Daniel, 1981:37 e 38). A mesma corrente de pensamento aparece 
nos países nórdicos com os trabalhos de Kilian Slobeus (1738) e de Erik 

Pontoppidan (1763) (Trigger, í 989:53 a 55).
Durante este período destacam-se dois aspectos históricos: a formação 

de colecções que depois se transformam em museus; e a constituição de 
associações científicas ou culturais. Os primeiros permitiram a visualização 

dos objectos “exóticos e raros” de forma tão pública quanto possível na 

época, resultando na creditação das teorias científicas pela sociedade civil 

(veja-se Fabião, 1989; Jorge e Jorge, 1998, para o caso português).
As Ilhas Britânicas viram, durante o século xvm, a formação de várias 

sociedades importantes, das quais se devem destacar a Society o f Antiquaries 

o f London (17 Í7), que publica o número um da sua revista Archaeologia 
em 1770, e  a Socieíy of Antiquiaries of Scotland (1780). É também neste 
século que surge a Society of Dilettanti (1734), mostrando o interesse enor-
me que as antiguidades clássicas tinham para a alta sociedade da Ingla-

terra da época. Como é  evidente, a formação destas sociedades, bem como 

outras de carácter científico como a Royal Society of  London (1660) ou a 

Académie Royal des Sciences (1666), ou mesmo a Society o f Antiquaries 
(1572), esta última que tinha por objectivo estudar e preservar as antigui-

dades inglesas, tiveram um impacto directo menor na questão da antigui-

dade do mundo natural e da origem do homem, mas permitiram a difusão 
do conhecimento e a discussão das novas teorias científicas que, por sua 
vez, construíram o contexto quer científico, quer público, tendo possibilita-

do a aceitação do conceito de Pré-História e da evolução do homem.
Neste contexto histórico de aceitação da autenticidade dos utensílios 

em pedra, o  próximo passo importante foi o da questão da associação dos 
utensílios com os fósseis de animais de espécies já  extintas. Ilustra o caso 
um biface de sílex encontrado em Londres e que estava associado a um 
esqueleto dito de elefante, mas que Daniel julga ser de mamute (Daniel, 

1976:26). O referido achado foi descrito por John Bagford em 1715, asso-
ciando esse autor a ossada do “elefante” à importação claudiana durante a 
ocupação rom ana das Ilhas B ritânicas (Grayson, 1983:7-8; Groenen, 
1994:37). Um outro caso semelhante é  o da gruta de Gaylenreuth no Jura 
alemão, onde Johann Friederich Esper em 1774 encontra um conjunto de 
ossos humanos associados a utensílios de pedra lascada e fauna de espécies 

extintas (Daniel, 1981:38; Groenen, 1994:38). No entanto, Esper acaba por 
afirmar que a associação é apenas fortuita, já  que não poderiam ter a mesma 
idade. Esses materiais foram depois estudados pelo anatomista Jean-Christian



M a n u a l  d e  A r q u e o l o g ia  P r é -H is t ó r ic a

Rosenmuller em 1795, chegando este à conclusão de que os restos humanos 

estavam associados aos ossos de urso e de leão, espécies já  então extintas 
(Groenen, 1994:39).

O primeiro sinal claro de inversão nesta corrente de pensamento é o de 

John Frere em 1797. Frere descobrira um conjunto de bifaces e outros uten-
sílios em pedra lascadas associados a fósseis de animais já  extintos na ca-

mada inferior de um corte com cerca de quatro metros de espessura. As 
camadas superiores tinham características de formação marinha, pelo que 

Frere concluiu que esses achados pertenceriam a um grupo humano de um 

tempo remoto, anterior ao da época actual, referindo-se ao tempo bíblico. O 
seu contributo foi enviado à Society o f Antiquaries o f  London, a qual deci-
diu publicar o artigo (Daniel, 1976:25; Daniel, 1981:38; VanRiper, 1993:8; 

Groenen, 1994:38). Como seria de esperar, após a sua publicação, o traba-
lho de Frere não recebeu qualquer apoio (Daniel, 1976:26).

A primeira metade do século xix parece reflectir definitivamente a in-
versão das perspectivas científicas sobre a autenticidade dos utensílios em 

pedra lascada. Talvez porque foi nesse período que se começam a fazer as 
primeiras escavações de grutas paleolíticas e, por conseguinte, é também 

nesta altura que os primeiros fósseis humanos começam a ser encontrados. 
Contudo, até meados do século xix continuou a existir ainda grande resis-

tência, mesmo perante provas em píricas claras, da associação entre utensí-
lios em pedra lascada, fósseis humanos e fauna de animais extintos (Trigger, 

1989:92).

As escavações dos depósitos püstocénicos dão-se principalmente nas 

Ilhas Britânicas, França e Alemanha. É preciso recordar que nessa época já  
se efectuavam as grandes escavações das civilizações meditenânicas e do 
Próximo Oriente, bem como nas Américas (veja-se o caso de Thomas

Archaelogia.
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Jefferson que, cm 1784, no estado de Virgínia, levou a cabo escavações 

arqueológicas em sítios pré-históricos, utilizando técnicas que levaram Sir 

Mortimer Wheeler a designá-las como as primeiras escavações científicas 

na história da arqueologia -  Daniel, 1981:41).
É  pois neste contexto que vários curiosos começam a fazer escavações 

em gaitas e noutros depósitos piistocénicos. De entre estes há que destacar 

os trabalhos dc Philippe-Charles Schmerling (1791-1841) perto de Liège, 

na Bélgica; John M acEnery (1796-1841), em K cnt’s cavern e William 
Buckland (1784-1856), em Paviland, ambos em Inglaterra; Paul Toumal 

(180 5-1 87 2) na zona de N arbonne, Jules  C h ris tol ( í 802-1861) em 
Monípellier, e Boucher de Perthes (1757-1844) no Norte de França (Daniel 

Í981: 48-49; Trigger 1989:89; Groenen 1994:39-47). Todos eles pensavam 
que o seu trabalho e as suas descobertas eram a prova da associação entre 
animais extintos e homens, quer através de fósseis humanos, quer através 

dos respectivos artefactos e, logo, da antiguidade da humanidade. Contudo, 

os seus métodos de escavação, ainda simples, não eram suficientemente 
bons para eliminar quaisquer dúvidas que pudesse haver sobre intrusões 

mais recentes desses restos humanos, pelo que nunca foram levados a sério 
pelo mundo científico da época. Por outro lado, o próprio contexto intelec-

tual, fortemente marcado pela perspectiva diluvionista do início do mundo, 
fazia com que eles próprios tivessem dúvidas sobre a antiguidade das suas 

descobertas. Um desses exemplos é o caso de Boucher de Perthes, que, 
apesar de argumentar claramente peia antiguidade dos artefactos encontra-

dos nas cascalheiras do Somme, acreditava na sua coevidade com os vários 
dilúvios da perspectiva catasírofista (Trigger, 1989:91).

Boucher de Perthes acreditava na associação entre utensílios iíticos, 

designados por ele como diluvianos, e a fauna extinta, mas decidiu que es-
ses objectos teriam pertencido a uma raça humana que havia sido completa-
mente aniquilada por uma cheia anterior ao Dilúvio; entretanto, Deus teria 

criado uma raça nova, a de Adão e Eva. De facto, segundo Daniel (1981:53) 
a perspectiva de Boucher de Perthes terá mudado, como se pode ver através 

do título da sua obra maior, Antiquités Celtiques et Antédiluviennes (1847), 
em que os machados diluvianos passaram a ser antediluvianos e, portanto, 

anteriores ao tempo bíblico.
O golpe de misericórdia terá sido dado pelo trabalho de William Pengelly 

(1812-1894) em Brixham Cave, no ano de 1858. Pengelly foi incumbido 

pela Torquay Natural History Society de recomeçar o trabalho em Kent's 
Cavern. O resultado das escavações de ambos os sítios confirmou o que o 

trabalho de M acFnery já  tinha mostrado -  a clara e  inequívoca associação 
entre os artefactos de pedra lascada e os ossos de animais já  extintos.

Aquando da descoberta de Brixham Cave em 1858, a Royal Society e a 

Geological Society uniram-se, formando uma comissão de investigação para
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as escavações da gruta, que incluía, entre outros, Pengelly como o respon-

sável pelos trabalhos, Hugh FaJconer ( 1808-1865) responsável pelo estudo 
da fauna, Joseph Prestwich (18 í2-1896) e Charles Lyell. Esta comissão aca-
bou por tom ar públicos os achados e confirmar, sem margem para dúvidas, 

a associação da fauna extinta com a indústria de pedra lascada e, definitiva-
mente, atestara antiguidade do homem (Daniel, 1976:59 e 1981:53; Trigger, 
1989:93).

Em 1858, Falconer visitou o Vale do Somme, e considerou que as ideias 
de Boucher de Perthes tinham fundamento. No ano seguinte, Falconer 
retornou ao Vale do Somme, trazendo consigo Prestwich e o arqueólogo 

John Evans (1834-1908) (Daniel 1976:60; Trigger 1989:93-94; Groenen 
1994:65-66). No mesmo ano, Prestwich apresentou uma comunicação à 

Royal Society em Londres, com o título “Sobre a ocorrência de artefactos 

em sílex associados a restos de espécies de animais já  extintas em camadas 

de um período geológico recente de Amiens e Abeville e de Inglaterra em 
Hoxne” (Daniel, 1981:53; Van Riper, 1993:106-111), Esta comunicação de 

1859, juntamente com uma outra de Evans à Society of Antiquarians e o 
livro de Charles Lyell de 1863, The geologicaí evidences o f  the antujuity o f 

man, eliminaram para sempre a dúvida da antiguidade da humanidade e da 

sua associação com indústrias de pedra lascada e a espécies animais já  ex-
tintas -  a Pré-História podia assim existir, ainda que essa designação tivesse 
sido já  utilizada desde 1833 porTournal (Daniel, 1981:48).

1,3. A questão das periodizações e a arqueologia pré-histórica no 
final do século xix

É só a partir de meados do século xix, que se com eça a generalizar o 

termo Pré-História, apesar de existir desde 1833. Este dado pode ser obser-

vado em autores como Daniel Wilson que, em 1863, na sua segunda edição 
de The Archaeology and Prehisioric Annaís o f  Scoílatul (a primeira edição 

data de 1851), afirma “a aplicação do termo pré-histórico já  usado, se não 
me engano, pela primeira vez neste trabalho” (in Daniel, 1976:86).

Sem dúvida que o conceito de Pré-História é importante, mas talvez 

ainda mais importante é o da ideia de que a Pré-História se poderia dividir 
em várias fases. As periodizações, que de início teriam sido definidas por 

uma simples questão de organização dos materiais arqueológicos, come-
çam depois a ser reorganizadas e subdivididas para que se possa compreen-

der a evolução ç^a diversidade cultural do homem pré-histórico.

A periodização é uma das primeiras ferramentas da arqueologia pré- 
-histórica, servindo como método de organização e datação relativa do seu 

objecto de estudo e que continua a ser usado na arqueologia moderna.
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