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APRESENTAÇÃO

 O Grupo de Pesquisa CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico) ARISE — Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas foi 
fundado em maio de 2017, vinculado ao Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da 
Universidade de São Paulo (USP). O ARISE, atualmente, é formado por pesquisadoras 
e pesquisadores que abarcam todos os níveis de formação acadêmica, e que estão 
distribuídos geograficamente pelo território nacional. Além disso, nosso grupo também 
conta com colaboradoras e colaboradores de instituições acadêmicas e de pesquisa 
do Brasil e demais países.

 Nossa proposta, desde o início, foi a de agregar pesquisadoras e pesquisadores 
com um interesse em comum: os videogames. Desse modo, o ARISE tem analisado a 
cultura material presente dentro (e a partir) dos jogos eletrônicos, além de entrevistar 
especialistas nos diversos campos da Arqueologia Digital. Outra vertente que vem se 
consolidando em nosso grupo é a do desenvolvimento de “arqueojogos”, ou seja, 
jogos com temática arqueológica: em 2019, lançamos o nosso primeiro resultado dessa 
categoria, o Sambaquis – Uma História antes do Brasil, que obteve resultados muito 
positivos junto a professores, alunos e profissionais da Arqueologia e do público geral. 

 Cerca de três anos após sua fundação, o ARISE organiza o seu primeiro 
Simpósio. Intitulado (Des)Construindo Arqueologias Digitais, os quatro dias de 
apresentações irão dissertar sobre uma gama de temas voltados à Arqueologia Digital, 
através de trabalhos focados em SIG, digitalização tridimensional, divulgação científica, 
museologia, Archaeogaming, entre outros. O fato de o Simpósio ser totalmente remoto 
e aberto contribuiu para que representantes de todas as regiões do Brasil pudessem 
submeter suas comunicações, isso vai ao encontro daquilo que o nosso grupo sempre 
pregou: a democratização da Arqueologia entre seus pares (e com o público em geral) 
a partir dos meios digitais. 

 Dessa forma, pretende-se, neste Simpósio, estabelecer contatos e trocas de 
conhecimentos entre pesquisadores, profissionais e público não acadêmico. Não à toa, 
o título do nosso evento sugere que devemos nos indagar como a Arqueologia Digital 
tem sido realizada em âmbito nacional, mas, também, que necessitamos perceber 
que ela não é única: é plural, ou seja, diversificada. Pretendemos “(des)construir” as 
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Arqueologias Digitais por meio do diálogo, com especialistas na área e a participação 
aberta ao público.

 Esperamos que todos apreciem o nosso I Simpósio do Arqueologia Interativa 
e Simulações Eletrônicas – (Des)Construindo Arqueologias Digitais, que só pôde 
ocorrer devido ao apoio do Laboratório de Arqueologia da UFPA (coordenado pelo 
Prof. Dr. Diogo Menezes Costa), do Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências 
Humanas da UFMG (coordenado pelo Prof. Dr. Andrés Zarankin), do Laboratório de 
Arqueologia Romana Provincial do MAE/USP (coordenado pelos Profs. Drs. Maria 
Isabel D’Agostino Fleming e Vagner Carvalheiro Porto), e evidente que também do 
Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, nosso local de origem.

 Bom Simpósio!

Prof. Dr. Vagner Carvalheiro Porto (Universidade de São Paulo — USP)
Pós-Doutorando Alex da Silva Martire (Universidade Federal de Minas Gerais — 

UFMG)

Coordenadores do ARISE 
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PROGRAMAÇÃO

18h – 18h15: Vagner Carvalheiro Porto (MAE/USP) e Alex da Silva Martire (Pós-Doutorando 

– UFMG), coordenadores do ARISE

Abertura 

18h15 – 19h10: Palestra Diogo Menezes Costa (UFPA)

Arqueologias em Meio Digital: depurando três experiências pessoais 

19h10: Intervalo 

19h25 – 21h: Mesa - Sistemas de Informação Geográfica (SIG)

Mediadores: Vinicius Marino Carvalho, Matheus Morais Cruz

> Glauco Constantino Perez (Pós-Doutorando – LEEH/IB/USP)

Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) elaborado para arqueologia do Estado de São Paulo

> Danielle Gomes Samia (Mestranda – UFPI)

Mapeamento profundo na confluência dos rios Parnaíba e Poti

> Carolina Porto Luiz (Graduanda – UNISUL) e Geovan Martins Guimarães (Doutor – UNISUL)

O avanço da ocupação urbana nas áreas circunvizinhas ao sítio arqueológico sambaqui Garopaba 

do Sul localizado no município de Jaguaruna-SC

> Bruno de Souza Barreto (Doutorando – NuPArq/IEPA, MAE/USP) e Daiane Pereira (Doutoranda 

– NuPArq/IEPA, UFMG)

As casas indígenas e seus vestígios arquitetônicos: potencialidades da arqueologia de unidades 

domésticas para a visualização 3D de sítios pré-coloniais

> Katherine Lorrane Mina da Silva (Graduanda – UFPA)

O gerenciamento de dados do patrimônio arqueológico em ambiente SIG
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18h – 19h20: Mesa 1 - Educação, Ensino e Difusão

Mediadora: Amanda Daltro de Viveiros Pina

> Grégoire van Havre (UFPI)

Sampling: um modelo baseado em agentes para o ensino da arqueologia

> Bruno Zanette (Graduando – CTA/UFRGS), João Vinícius Chiesa Back (Graduando – CTA/

UFRGS) e Vander Gabriel Camargo (Graduando – CTA/UFRGS)

Modelos arqueológicos construídos tecnologicamente para o ensino: o uso da impressão 3D para 

produção de ferramentas pedagógicas 

> Virginia Marques da Silva Neta (Mestra – UFPI)

Arqueologia digital: um experimento colaborativo na práxis da educação patrimonial 

> Thiago José Bezerra Cavalcanti (Doutorando – HCTE/UFRJ)

Uma tese de doutorado transdisciplinar com software livre: calendários mayas, tecnologia e 

antropologia aplicada

19h20: Intervalo

19h35 – 21h10: Mesa 2 - Educação, Ensino e Difusão

Mediadora: Caroline Oliveira

> Thaiane Coral Fernandes Lima (Mestra – UFGD), Beatriz dos Santos Landa (Pós-Doutorado – 

UEMS)

Museu ciberarqueológico e os pilões da terra indígena Porto Lindo/Jakarey: organização social e 

processamento de alimentos contados pela cultura material 

> Michelle Mayumi Tizuka (Doutoranda – UFF – Fercant & Yahto Consultoria Científica), Fernando 

Jose Cantele (Graduado – UnC –Fercant & Yahto Consultoria Científica), Adriana dos Santos da 

Silva (Graduada – UNIRON – Fercant & Yahto Consultoria Científica)

Arqueologia e interação: reservas técnicas visitáveis no contexto das novas formas de expor e 

comunicar 
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> Grupo de Estudos do Simbólico e Técnico da Olaria – G.E.S.T.O. (UFMG) e Lilian Panachuk 

(Doutoranda – UFMG)

Experimentação cerâmica online

> Joseane Salau Ferraz (Graduada – UNIPAMPA) e João Carlos Moreno de Souza (Pós-

Doutorando – USP)

Construindo conhecimentos da arqueologia e da paleontologia através de mídias digitais

> Juliana Figueira da Hora (Pós-Doutoranda – MAE/USP)

Tecnologias e acervos museológicos: RTI aplicado aos objetos de metal da Península Itálica do MAE-

USP

18h – 19h20: Mesa 1 - Modelagem 3D, Interatividade e RTI

Mediador: Alex da Silva Martire

> Carolina Machado Guedes (Pós-Doutorado – MAE/USP – UNIMES), Cleberson Henrique de 

Moura (Graduando – FE/USP) e Verônica Wesolowski de Aguiar e Santos (MAE/USP) 

Divulgando zoólitos em 3D

> Marina Vasconcelos Gomide (Graduada – UFMG)

Fotogrametria na prática: digitalizando cerâmicas arqueológicas em 3D

> Paulo Eduardo Zanettini (Doutor – MAE/USP – Zanettini Arqueologia), Lucas de Paula Souza 

Trancoso (Doutor – MAE/USP – Zanettini Arqueologia), Matilde Alves de Barros (Graduada – 

Anhanguera – Zanettini Arqueologia) e Rogério Ricciluca Matiello Félix (Mestre – FFLCH/USP – 

Zanettini Arqueologia)

Sobre um intrigante artefato de madeira do arraial de São Francisco Xavier: desafios para a sua 

pesquisa, digitalização e conservação 

> Thaiane Coral Fernandes Lima (Mestra – UFGD) e Beatriz dos Santos Landa (Pós-Doutorado – 

UEMS)
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A interdisciplinaridade de trabalhar com fotogrametria nos estudos de arte rupestre do sítio Templo 

dos Pilares em MS

19h20: Intervalo

19h35 – 21h: Mesa 2 - Modelagem 3D, Interatividade e RTI
Mediadora: Amanda Daltro de Viveiros Pina

> Renata Estevam (Mestra – MAE/USP – GRUPEP), Verônica Wesolowski de Aguiar e Santos 

(MAE/USP), Guilherme Machado (Graduado – UNISUL) e Alexandro Demathé (Graduado – 

UNISUL –Sapienza Arqueologia)

Modelos digitais produzidos a partir do estudo de uma área funerária do sambaqui de Cabeçuda - 

Laguna/SC

> Guilherme Diogo Rodrigues (Graduando – FFLCH/USP), Jéssica Silva Mendes (Graduanda – 

FFLCH/USP), Cleberson Henrique de Moura (Graduando – FE/USP) e Ana de Carvalho Rigolon 

(Graduanda – FFLCH/USP)

RTI e moedas romanas

> Pedro Hugo Canto Nuñez (Mestrando – UFRN)

Projeção tridimensional de uma estrutura funerária: implicações, formulações e análise espacial da 

tumba de Nakht (1401–1353 A.E.C.)

> Cleberson Henrique de Moura (Graduando – FE/USP), Eduardo Góes Neves (MAE/USP) e 

Carla Gibertoni Carneiro (MAE/USP)

Salvaguardando digitalmente o acervo do Banco Santos

18h – 19h35: Mesa - Análise e desenvolvimento de arqueojogos

Mediador: Tomás Partiti Cafagne

> Helyom Viana Telles (Doutor – IF Baiano)

“Assassin’s Creed 2” e a patrimonialização de Florença 

8



> André Shinity Kawaminami (Mestrando – FFLCH/USP)

A esposa divina de Amon em “Assassin’s Creed Origins - A maldição dos Faraós”: ressignificados e 

implicações

> Matheus Miranda Mota (Mestrando – MAE/USP)

Jogando com a colonialidade: a representação do desenvolvimento tecnológico e organização 

social nos jogos digitais de estratégia 

> Daniel de Menezes Gularte (Mestre – UECE – FCMJ-CE)

Bojogá! Poéticas da resistência na preservação histórica da cultura dos jogos no Brasil

> Mattheus Belo Guimarães Barbosa (Mestre – UFPE), Daniele Cristina Liberato de Oliveira 

(Doutoranda – UFPE), Juliane Carla Guedes Lima da Silva (Graduanda – UFPE) e Lucas Bonald 

Pedrosa de Souza (Doutorando – UFPE)

A desarmonia nas terras sem mal: o RPG como ferramenta da educação patrimonial

19h35: Intervalo

19h50 – 20h: Encerramento 

20h – 21h: Palestra Andrés Zarankin (UFMG)

A Arqueologia depois da Tecnologia
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RESUMOS

HORÁRIO: 18H ÀS 19H10
PALESTRA DE ABERTURA

> Diogo Menezes Costa (Professor no Programa de Pós-Graduação em Antropologia - PPGA/IFCH/
UFPA e no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Patrimônio Cultural - PPGPATRI/ITEC/UFPA)

ARQUEOLOGIAS EM MEIO DIGITAL: DEPURANDO TRÊS EXPERIÊNCIAS PESSOAIS

 As experiências aqui expostas foram conduzidas nos últimos 15 anos de práticas em projetos 
específicos de Arqueologia Digital. A apresentação, portanto, pretende a integração dos principais 
achados alcançados com estes trabalhos e a sua mais ampla divulgação. Os principais achados 
destes ensaios foram a importância dos modelos 3D na arqueologia, o perfil dos diferentes usuários 
nas redes sociais de arqueologia, e a avaliação e aplicabilidade de diversos softwares de simulações 
virtuais para a arqueologia. Com isso pretende-se uma troca de informações com atuantes e 
entusiastas da área, para que os exemplos aqui apresentados possam corroborar com o crescimento 
e consolidação de um campo tão importante como este para toda a arqueologia.

Palavras-chave: Modelagem 3D, Rede Social, Simulação Virtual

HORÁRIO: 19H25 ÀS 21H
MESA – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

Mediadores: Vinicius Marino Carvalho e Matheus Morais Cruz

> Glauco Constantino Perez (Pós-Doutorando – LEEH/IB/USP)
 
UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) ELABORADO PARA ARQUEOLOGIA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 Nesta comunicação pretendemos apresentar o Sistema de Informação Geográfica elaborado 
para o Estado de São Paulo. Contamos a sistematização de 783 sítios arqueológicos que estão 
dispostos em um Banco de Dados (BD) que reúne informações baseadas nas categorias fornecidas 
pelo Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA – IPHAN) de grupos ceramistas da região 
compreendida entre as bacias dos rios Tietê (ao norte), Paranapanema (ao sul), Paraná (à oeste) e 
o Oceano Atlântico (à leste). Este trabalho teve o intuito de compreender como se deu a ocupação, 
dispersão e contato entre os grupos produtores de cerâmica e suas distribuições desses sítios pela 
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paisagem. Como principais resultados dessa manipulação, foi a oportunidade da elaboração de 
simulações virtuais da ocupação dos grupos associados à Tradição Tupiguarani e Itararé-Taquara, 
bem como suas respectivas áreas de influência a partir da aplicação de método Kernel e das 
ponderações IDW (Ponderação do Inverso das Distâncias) e Kriging. Além disso, tivemos o ensejo 
de construir modelos preditivos das ocupações dos grupos ceramistas que poderão auxiliar pesquisas 
acadêmicas ou contratuais futuras. A partir disso, se pode observar padrões de assentamento dos 
grupos das Tradições arqueológicas estudadas as relacionando às áreas culturalmente especificadas 
de ocupação.  

Palavras-chave: Banco de Dados, Sistema de Informação Geográfica (SIG), Arqueologia de São 
Paulo

> Danielle Gomes Samia (Mestranda – UFPI)

MAPEAMENTO PROFUNDO NA CONFLUÊNCIA DOS RIOS PARNAÍBA E POTI
 Todo rio corre de montante a jusante, num fluxo constante e unidirecional, pelo menos podemos 
dizer isto de suas águas, mas apenas de suas águas. Um rio, portanto, pode ser bidirecional e porque 
não multidirecional, já que como fenômeno se expande para muito além “do rio abaixo, rio acima” 
de suas margens. Para quem navega sempre rio abaixo, só resta seguir o fluxo..., ou sair dele. Para 
quem enfrenta a corrente rio acima sempre terá de escolher o caminho nas confluências. E assim me 
posiciono contra a corrente buscando ter mais caminhos do que simplesmente seguir a corrente. Nas 
últimas décadas a Arqueologia tem repensado sua prática e seu comprometimento com as pesquisas 
e narrativas, considerando múltiplas epistemologias e buscando romper paradigmas. No presente 
algumas pesquisas arqueológicas têm buscado atuar de forma reflexiva e fluída perante as construções 
das teses e antíteses, devido ao imbricamento de conhecimentos das humanidades e saberes locais.  
No Brasil, tecnicismo e a especialização de estudos periféricos (bioarqueologia, geoarqueologia, 
arqueobotânica, entre outros) levaram a um grande volume de pesquisas positivistas, demasiadamente 
analíticas e inequívocas. A perspectiva adotada baseia no desenvolvimento do mapeamento profundo 
para especializar eventos, com intuito de compreender a continuidade da ocupação na confluência. 
Destarte baseada nos conceitos das geohumanidades incitada pela concepção da virada espacial, 
o mapeamento profundo vem trazendo interpretações profícuos para as narrativas multivocais. Ao 
remover a concepção reducionista e positivista recorrente em trabalhos com SIG, readequei a 
organização das fontes e dados a fim de adequar com a concepção das humanidades digitais. Além 
das geotecnologias já previstas na realização de trabalhos de mapeamento, a pesquisa propõe a 
geotecnologia do mapeamento colaborativo para disseminação e perpetuação da pesquisa na área 
de estudo.

Palavras-chave: Mapeamento Profundo, Humanidades Digitais, Geohumanidades

> Carolina Porto Luiz (Graduanda – UNISUL) e Geovan Martins Guimarães (Doutor – UNISUL)

O AVANÇO DA OCUPAÇÃO URBANA NAS ÁREAS CIRCUNVIZINHAS AO SÍTIO 
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ARQUEOLÓGICO SAMBAQUI GAROPABA DO SUL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
JAGUARUNA-SC
 O Município de Jaguaruna, localizado ao Sul de Santa Catarina, possui um patrimônio cultural 
diversificado e singular, trata-se de sítios arqueológicos pré-coloniais, principalmente os sambaquis. O 
sítio sambaqui Garopaba do Sul, foi amplamente explorado pela mineração do material conchífero, 
principalmente, pela indústria caieira, esses processos resultaram na destruição parcial do local. 
O sítio ocupa uma área de 7,5 hectares, o ponto mais elevado tem aproximadamente 26 metros 
de altura, é considerado um dos maiores sambaquis do Brasil. Infelizmente, ainda que protegidos 
legalmente, observa-se que os sítios arqueológicos presentes nesta região vêm sofrendo, ao longo 
dos anos, muitas agressões, ligadas inicialmente às atividades de extração mineral, mais recentemente 
à expansão imobiliária e à prática de esportes radicais. A fim de detectar o avanço sobre as áreas 
dos sítios, realizamos análises geoespaciais, buscamos avaliar o processo de ocupação ao longo 
das últimas décadas nas áreas de entorno. Esta análise foi sistematizada a partir da integração de 
dados geoespacializados, imagens aéreas e de satélites, processadas em uma ferramenta SIG 
(Sistema de Informação Geográfica). As imagens utilizadas foram disponibilizadas pela Secretaria do 
Estado e Planejamento de Santa Catarina, bem como, imagens de satélites disponíveis no aplicativo 
Google Earth. A área estudada foi definida através de um buffer de 400 metros a partir da área de 
delimitação do sítio. Verificamos, com base nas análises de dados que, alguns sítios arqueológicos 
estão em risco, como o caso do sítio Garopaba do Sul, o avanço urbano é crescente na região, com 
o surgimento de novos balneários. Ainda que exista uma proteção legal, não há uma preocupação 
do poder público em aplicar medidas efetivas para ordenar a ocupação das áreas de entorno dos 
sítios. É de fundamental importância o desenvolvimento de ações concretas para sensibilização e 
preservação dos patrimônios culturais e naturais da região.

Palavras-chave: Patrimônio, Sambaqui, Sistemas de Informação Geográfica

> Bruno de Souza Barreto (Doutorando – NuPArq/IEPA, MAE/USP) e Daiane Pereira (Doutoranda 
– NuPArq/IEPA, UFMG)

AS CASAS INDÍGENAS E SEUS VESTÍGIOS ARQUITETÔNICOS: POTENCIALIDADES DA 
ARQUEOLOGIA DE UNIDADES DOMÉSTICAS PARA A VISUALIZAÇÃO 3D DE SÍTIOS PRÉ-
COLONIAIS
 A casa é tida como o lugar de construção e reprodução de relações sociais e identidades. 
As materialidades que compõem o espaço doméstico permeiam práticas cotidianas que refletem 
padrões sociais, econômicos e simbólicos, incorporando processos transicionais em diversos níveis 
da sociedade. A arqueologia brasileira, no entanto, tem produzido pouca informação sobre as casas 
indígenas e o seu papel na vida cotidiana. A assimetria de dados sobre as unidades domésticas pré-
coloniais é um resultado do seu caráter perecível (construídas em madeira) e da natureza efêmera 
dos vestígios remanescentes, bem como de abordagens metodológicas pouco efetivas. Apesar das 
evidências materiais serem escassas em grande parte dos sítios, um olhar sobre feições de buracos 
de poste e outras estruturas negativas pode fornecer informações sobre os aspectos relacionais e 
arquitetônicos das habitações, bem como permite a reconstrução tridimensional de antigas aldeias 
indígenas. Nos últimos anos, o uso de maquinário pesado para a abertura de áreas muito amplas 
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tem revelado evidências arquitetônicas de habitações pré-coloniais em sítios a céu aberto, com 
experiências bem sucedidas realizadas no Amapá e no norte do Espírito Santo. A partir de contextos 
arqueológicos escavados com o emprego desta metodologia, apresentaremos análises espaciais dos 
assentamentos em ambiente SIG e discutiremos como tais abordagens oferecem grande potencial 
para a arqueologia digital e a reconstrução 3D de sítios pré-coloniais. 

Palavras-chave: Casas Indígenas, Decapagem Mecânica, Sistemas de Informação Geográfica

> Katharine Lorranne Mina Da Silva (Graduanda – UFPA)

O GERENCIAMENTO DE DADOS DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO EM AMBIENTE SIG
 Este trabalho irá abordar o uso do geoprocessamento aplicado na montagem de um banco 
de dados cartográfico e alfanumérico que contribuirá no gerenciamento e preservação do sítio 
arqueológico Engenho do Murutucu localizado na periferia do município de Belém, Estado do Pará. 
O objetivo desse estudo indicará as etapas do processo decorrente da criação desse banco assim 
como vantagens e limitações ocorridas durante essa atividade. O levantamento de informações 
já realizada em campo nas últimas campanhas de escavação servirão para nutrir a plataforma 
em software livre Qgis, que foi selecionada a partir do método exploratório. Atualmente o uso da 
tecnologia SIG tem mostrado grande potencial no que se refere ao armazenamento de elementos 
arqueológicos, trazendo soluções no que tange a preservação da cultura material permitindo assim 
uma maior comunicação entre comunidade e patrimônio.

Palavras-chave: Geoprocessamento, Patrimônio, Preservação

HORÁRIO: 18H ÀS 19H20
MESA 01 – EDUCAÇÃO, ENSINO E DIFUSÃO

Mediadora: Amanda Daltro de Viveiros Pina

> Grégoire van Havre (UFPI)

SAMPLING: UM MODELO BASEADO EM AGENTES PARA O ENSINO DA ARQUEOLOGIA
 Neste trabalho, apresentamos um modelo baseado em agente voltado para o ensino da 
Arqueologia. A aplicação em Arqueologia de modelos baseados em agentes, e sua lógica de análise 
de comportamentos complexos, começou na virada do século XXI, mas recebeu um interesse especial 
nos últimos dez anos. Atualmente, existem modelos e uma bibliografia crescente para a Arqueologia 
que têm, todavia, pouca visibilidade para o público brasileiro. Pela sua facilidade de programação, 
NetLogo é um dos programas mais utilizados, que disponibiliza uma interface online, sem necessidade 
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de instalação do programa. O modelo “Sampling” é desenvolvido na Universidade Federal do Piauí, 
e está hoje na sua versão 1.0. Oferece ao usuário, estudante ou não, a possibilidade de investigar 
dinamicamente diversas estratégias de amostragem no planejamento de uma escavação. Partindo de 
um desenho livre, ele permite comparar os seus resultados com métodos consolidados, sistemática 
e aleatória. Os diversos monitores mostram quantitativamente a eficiência da estratégia adotada. É 
possível criar diversos contextos virtuais, desde uma paisagem com sítios isolados e muito concentrados, 
até sítios difusos e interconectados. A recepção do modelo entre os alunos é geralmente boa, passado 
um primeiro momento de estranheza pelo uso da informática em sala de aula. Oferece uma alternativa 
virtual para o ensino de uma questão recorrente entre alunos: o que fazer quando se chega pela 
primeira vez num sítio? Este trabalho percorrerá o código do modelo e mostrará seu funcionamento 
através de alguns casos.

Palavras-chave: Modelos Baseados em Agentes, Complexidade, Amostragem

> Bruno Zanette (Graduando – CTA/UFRGS), João Vinícius Chiesa Back (Graduando – CTA/
UFRGS) e Vander Gabriel Camargo (Graduando – CTA/UFRGS)

MODELOS ARQUEOLÓGICOS CONSTRUÍDOS TECNOLOGICAMENTE PARA O ENSINO: O 
USO DA IMPRESSÃO 3D PARA PRODUÇÃO DE FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS
 O campo científico denominado Arqueologia Digital mostra-se cada vez mais presente 
em universidades, laboratórios e museus preocupados com o estudo da cultura material e suas 
possibilidades de uso dentro e fora da sala de aula. Sua finalidade central é contribuir para o acesso 
e a didatização de saberes ainda elitizados e restritos a reservas técnicas de acervos que muitas vezes 
estão distantes de pesquisadores e professores que poderiam utilizá-los. Deste modo, através da 
digitalização de artefatos arqueológicos das diferentes culturas, pretende-se proporcionar o acesso 
e a democratização desses objetos. Tomando a disciplina como um dos paradigmas, o seguinte 
projeto, desenvolvido por participantes do Centro de Tecnologia Acadêmica do Instituto de Física 
da UFRGS, trata da modelagem e impressão 3D de artefatos arqueológicos para fins didáticos 
de uso interdisciplinar no ensino. O trabalho compreende o uso da ferramenta Blender para a (re)
produção digital de cerâmicas da cultura ática, o uso de impressora 3D para a sua impressão e o 
desenvolvimento de uma caixa pedagógica para sala de aula que trata a cultura material como 
ponto de partida para o aprendizado de diversos aspectos da sociedade que a utilizou, como: 
matéria prima, técnicas e meios de produção, uso do objeto e significados dos motivos iconográficos 
pintados sobre sua superfície. Dois exemplares foram (re)produzidos digitalmente até o momento: 
o vaso Getty 86.AE.113, uma hidria de figuras negras do séc. VI a.C.; e o vaso Boston 98.932, 
um cântaro de figuras vermelhas do século V a.C.. As seguintes etapas foram, a impressão teste do 
primeiro exemplar, a formulação de um “quebra-cabeças” com a fragmentação digital do segundo 
modelo, e o desenvolvimento de um plano de ensino com base nos vasos impressos para uma turma 
de 6º ano do ensino fundamental. 

Palavras-chave: Cultura Material, Modelagem 3D, Vasos Áticos
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> Virginia Marques da Silva Neta (Mestra – UFPI)

ARQUEOLOGIA DIGITAL:  UM EXPERIMENTO COLABORATIVO NA PRÁXIS DA EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL
 As pesquisas arqueológicas no Brasil, nas últimas décadas, aumentaram expressivamente. 
Sejam por iniciativa acadêmica ou da Arqueologia por Contrato (Arqueologia Preventiva), inserida 
no licenciamento ambiental. Consequentemente tem – se um quantitativo quase que imensurável dos 
resultados desses estudos, que contribuem de forma significativa para o incremento do conhecimento 
da História em tempos pretéritos, do período pré-colonial ou a partir da colonização do nosso 
território. No entanto, a diversidade de informações arqueológicas, a divulgação desses resultados 
ainda é incipiente e não consegue chegar de forma mais abrangente a comunidade ou ao grande 
público, apesar da tecnologia disponível que temos na atualidade. É nesse contexto que proponho 
a presente discussão, a partir de um estudo investigativo e experimental sobre o uso das mídias 
sociais como ferramentas eficientes na divulgação do patrimônio arqueológico. Para tanto, realizei 
uma experiência colaborativa entre educandos do ensino médio do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IF’s), em dois Campus:  Caxias (MA) e Teresina (PI). A observação das 
atividades realizadas ocorreu, no que denominei de Laboratório Colaborativo, no qual os educandos 
escolheram edificações coloniais de seus respectivos centros históricos. O objetivo principal foi medir 
o nível de interação entre os participantes na criação, manipulação e avaliação das plataformas 
digitais criadas. Dessa forma, a pesquisa apresenta a metodologia e os resultados alcançados com 
as atividades realizadas para a extroversão do conhecimento arqueológico em meio digital.

Palavras-chave: Arqueologia Digital, Educação Patrimonial, Mídias Digitais

> Thiago José Bezerra Cavalcanti (Doutorando – HCTE/UFRJ)

UMA TESE DE DOUTORADO TRANSDISCIPLINAR COM SOFTWARE LIVRE: CALENDÁRIOS 
MAYAS, TECNOLOGIA E ANTROPOLOGIA APLICADA 
 Minha tese de doutorado (2019–2023) implicará em uma etnografia multisituada dos 
calendários mayas, visando explorar um campo nada aprofundado a nível mundial: a diversidade de 
técnicas, contas e epistemologias dos calendários mayas. Isto significa longo trabalho de campo e 
muitas experiências pessoais e coletivas, pós-pandemia. Nesta comunicação, entretanto, abordarei 
uma parte mais “aplicada” da tese: a criação de um projeto de Software Livre, para disponibilizar a 
íntegra do código de um calculador/conversor de datas mayas para o mundo, via internet. Assim, ele 
poderá ser usado e adaptado por quem quiser. Este software será também traduzido, de modo que 
a interface será traduzida para todas as línguas mayas. Versões específicas da interface do cliente 
(usuário) serão criadas também, de acordo com etnias e grupos mayas específicos, e contando 
os anos e dias aos seus próprios modos (trazendo as questões da diversidade linguística, ritual e 
calendárica maya para dentro desta dimensão aplicada). Um protótipo deste calculador já está 
disponível (em sua versão mais completa) em http://convertidor.calendariomaya.net. Além disto, o site 
http://www.calendariomaya.net foi pensado, desde 2018, para ser também uma “extensão online” 
da minha tese e da trajetória da pesquisa de tese, de maneira a compartilhar o “durante”, o processo 
da investigação e produção (e não apenas seu resultado final) com o público mais amplo, pr’além 
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da academia. Atualmente, estou pautando também uma migração de comunicações para uma rede 
aberta e descentralizada, em parceria com a TIC/UFRJ, e publicarei minha própria tese-site dentro 
dos servidores da universidade. Durante a apresentação, farei breve introdução ao meu projeto de 
doutorado, mas darei ênfase ao software, à dimensão da antropologia aplicada - que neste caso, é 
também história e arqueologia aplicadas - e da apropriação tecnológica, todos conceitos importantes 
na minha tese, para se pensar tecnologias e nossos usos delas.

Palavras-chave: Tempo, Ciências Sociais e Humanas, Tecnologias da Informação e Comunicação

HORÁRIO: 19H35 ÀS 21H10
MESA 02 – EDUCAÇÃO, ENSINO E DIFUSÃO

Mediadora: Caroline Oliveira

> Thaiane Coral Fernandes Lima (Mestra – UFGD) e Beatriz dos Santos Landa (Pós-Doutorado – 
UEMS)

MUSEU CIBERARQUEOLÓGICO E OS PILÕES DA TERRA INDÍGENA PORTO LINDO/
JAKAREY: ORGANIZAÇÃO SOCIAL E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS CONTADOS PELA 
CULTURA MATERIAL
 A Arqueologia acompanha os avanços da era digital, e hoje a forma como o conhecimento 
é socializado difere das gerações anteriores, pois se tornou mais interativo com conteúdos sendo 
constantemente atualizados. Com o desenvolvimento rápido de novas tecnologias, é possível produzir 
e compartilhar informações antes não conhecidas sobre segmentos invisibilizados pela história, como 
é o caso do povo Guarani que mora na Terra Indígena Porto Lindo/Jakarey, que se localiza no 
município de Japorã, situado ao sul do estado de Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo visa-se 
democratizar o acesso a elementos da cultura material para pessoas que tem interesse no tema. A 
inspiração para a criação de um museu ciberarqueológico foi resultado da disciplina  “Introdução 
prática à Ciberarqueologia: Modelagem 3D e Interatividade em tempo real”  ofertada pelo ARISE/
USP,  e tem como objetivo apresentar os pilões que são elementos da cultura material dos Guarani 
que apresentam formatos, tamanhos, profundidades e madeiras de diversas árvores nativas existentes 
no local.  Os pilões estão entre os itens da cultura material relacionados às atividades das mulheres 
que transformam milho, arroz e outros grãos em farinhas, assim como também manipulam plantas 
medicinais para uso no tratamento de doenças que acometem os habitantes do local.  O museu 
ciberarqueológico vem reafirmar a importância do uso das tecnologias para evidenciar elementos do 
cotidiano de grupos que foram subalternizados durante seu contato com a população não indígena 
com vistas a uma melhor compreensão tanto do passado quanto no presente, aliando aspectos culturais,  
organização social, questões ambientais e o desenvolvimento das tecnologias.  Neste museu serão 
apresentados diferentes tipos de pilões identificados nos trabalhos de campo realizados entre os anos 
de 2002 a 2004 no território da terra Indígena Porto Lindo/Jakarey-MS, com descrição detalhada 
de cada um e as possíveis formas de uso.  Por meio deste elemento da cultura material pretende-se 
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produzir informações qualificadas de forma a melhor compreender a organização social, produção 
local, uso do espaço na aldeia articulando com as atividades femininas.

Palavras-chave: Museu Ciberarqueológico, Porto Lindo/Jakarey-MS, Pilão

> Michelle Mayumi Tizuka (Doutoranda – UFF – Fercant & Yahto Consultoria Científica), Fernando 
Jose Cantele (Graduado – UnC – Fercant & Yahto Consultoria Científica) e Adriana dos Santos da 
Silva (Graduada – UNIRON – Fercant & Yahto Consultoria Científica)

ARQUEOLOGIA E INTERAÇÃO: RESERVAS TÉCNICAS VISITÁVEIS NO CONTEXTO DAS 
NOVAS FORMAS DE EXPOR E COMUNICAR
 O acervo de um museu ou instituição de guarda não se resume somente aos objetos que estão 
em exposição. Dessa forma, a Reserva Técnica, respeitando as normas de Conservação Preventiva, 
torna-se o local destinado a garantir a preservação das peças do acervo museológico que não 
estão expostas. O que define a reserva técnica como visitável não é somente seu acesso ao público, 
mas um conjunto de características que a configura como um espaço que consiga tornar as coleções 
salvaguardadas passíveis à construção de conhecimentos por parte do público em geral. No entanto, 
a limitação dos processos de extroversão das informações e dos bens arqueológicos é uma realidade 
corrente, seja por acessibilidade física de poder visitar pessoalmente essas reservas, ou ainda, com 
o aumento expressivo de acervos digitais nos últimos anos, acessar virtualmente tais acervos. Em se 
tratando de acervos virtuais, diversos fatores podem ser mencionados, como disponibilidade de 
recursos tecnológicos, analfabetismo digital ou ainda as barreiras invisíveis, sendo pouco inclusivas 
àqueles que possuem alguma deficiência, especialmente a visual. Diante desta realidade, como 
proporcionar maior comunicabilidade entre o público e o(a) pesquisador(a)? 

Palavras-chave: Acervos, Arqueologia, Inclusão

> Grupo de Estudos do Simbólico e Técnico da Olaria - G.E.S.T.O. (UFMG) e Lilian Panachuk 
(Doutoranda – UFMG)

EXPERIMENTAÇÃO CERÂMICA ONLINE
 O G.E.S.T.O, grupo de estudos do simbólico e técnico da olaria, organizado pela Lilian 
Panachuk, arqueóloga e professora substituta da UFMG, reúne alunes, pesquisadores e profissionais 
que têm como objetivo dar notoriedade aos saberes tradicionais baseados no material cerâmico 
arqueológico pré-colombiano. Desde 2016, o grupo tem como base metodológica a experimentação. 
As nossas discussões são baseadas em referências bibliográficas da arqueologia, dos conhecimentos 
indígenas e da arte. Nossa ênfase são as várias fases do processo cerâmico, como a modelagem, 
construção de fornos, queima à lenha, pintura com tintas naturais, entre outros. O grupo está ligado 
à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG e ao Museu de História Natural e Jardim 
Botânico da UFMG, locais nos quais acontecem as nossas atividades. 
 No entanto, em função da pandemia de 2020, a nossa página no Instagram (@gestoufmg) 
tomou uma nova proporção. Começamos a realizar lives semanais, que incluem, oficinas (tais quais, 
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oficina de chocalho, apito globular da arqueologia brasileira e outras técnicas), entrevistas com 
lideranças indígenas e ceramistas e ‘’bate-papo’’ gravado em ateliê. Além disso, fazemos posts com 
indicações bibliográficas, expomos os processos artístico dos integrantes e divulgamos as nossas 
atividades. Desse modo, expandimos a nossa rede de apoio e pesquisa, alcançando mais pessoas.   
Nossas oficinas presenciais atendiam cerca de 20 a 30 pessoas. Virtualmente as oficinas já alcançaram 
mais de 300 visualizações, em média. Ou seja, a realização de atividades de modo remoto nos 
permitiu maior alcance. Apesar do contato presencial ser muito importante no ensino cerâmico, o uso 
do ambiente virtual nos permite fazer contato com pesquisadores e ceramistas de todo o Brasil. 

Palavras-chave:  Arqueologia, Experimental, Cerâmica

> Joseane Salau Ferraz (Graduada – UNIPAMPA) e João Carlos Moreno De Sousa (Pós-
Doutorando – USP)

CONSTRUINDO CONHECIMENTOS DA ARQUEOLOGIA E DA PALEONTOLOGIA ATRAVÉS 
DE MÍDIAS DIGITAIS
 Aproximar a Arqueologia e a Paleontologia do cotidiano das pessoas pode parecer uma 
tarefa complexa para muitos pesquisadores destas áreas, pois, a abordagem destas duas ciências 
geralmente é negligenciada desde os primeiros anos da vida escolar dos alunos do ensino básico 
brasileiro. No entanto, a presença de elementos que fazem referência a estas ciências por meio 
do cinema, literaturas e videogames são grandes aliados para dar visibilidade a Arqueologia 
e Paleontologia. Em contrapartida, poucas abordagens e pouco contato com essas ciências, 
promovem confusões constantes entre as duas. Outro empecilho é que parte dos livros e artigos 
científicos são publicados em inglês, o que restringe o acesso ao conhecimento à apenas a uma 
parcela da população. Assim, diversos veículos na internet (e.g. YouTube, Websites e redes sociais) 
são grandes aliados dos pesquisadores para informar o público e tornar ambas ciências próximas 
do cotidiano e da realidade das pessoas. Como estudo de caso, utilizamos a rede de divulgação 
científica Arqueologia e Pré-História que, desde 2013, tem se tornado uma referência de divulgação 
de pesquisas científicas, usufruindo de diversas plataformas online para tratar dos mais variados temas 
relacionados à arqueologia e à paleontologia. Apenas no ano de 2020, o site da rede contabilizou 
mais de 173,768 visualizações e foi acessado em mais de 50 países. Já o canal da rede no YouTube 
contabilizou mais de 5400 horas de exibição de seus vídeos em mais de 11 países. Além destes 
números, constantemente recebemos retorno do público via e-mail, comentários em vídeos e textos, e 
pelas redes sociais, que buscam tirar dúvidas sobre temas específicos, na identificação de materiais, 
professores que relatam o uso dos conteúdos na sala de aula, dentre outros. Através deste retorno, é 
visível a necessidade de investimento em mídias digitais para tornar estas ciências próximas e acessíveis 
ao público não especializado.

Palavras-chave: Divulgação Científica, Internet, Redes Sociais

> Juliana Figueira da Hora (Pós-Doutoranda – MAE/USP)
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TECNOLOGIAS E ACERVOS MUSEOLÓGICOS: RTI APLICADO AOS OBJETOS DE METAL DA 
PENÍNSULA ITÁLICA DO MAE-USP
 Temos como objetivo apresentar parte da metodologia de minha pesquisa de pós-doutorado 
referente a aplicação de tecnologia RTI (Reflectance Transformation Imaging) 2.5D em acervos 
museológicos do MAE-USP. Os objetos de metal da Península Itálica fazem parte do acervo de 
Mediterrâneo deste Museu. A pesquisa propõe analisar e contextualizar criticamente os objetos 
de metal, mais especificamente bronze e ferro (adornos, e ornamentos) do acervo, adquiridos por 
intermédio de permuta ocorrida em 1964 entre o então Museu de Arte e Arqueologia e museus 
italianos. Este material é proveniente da região centro-meridional da Península Itálica, com datação 
da Idade do Ferro. Intentamos dinamizar os acervos de Mediterrâneo do MAE-USP, por meio do 
aprofundamento das questões relacionadas à Arqueologia das sociedades proto-históricas e 
históricas da Península Itálica, da revisão bibliográfica, e também por intermédio de comparandas.  
Como ferramenta metodológica, pretendemos fazer  uso e aplicação do método RTI para criação 
de imagem digital por meio de agrupamento de múltiplas imagens de um objeto fixo, envolvendo 
diversos ângulos, assim permitindo recuperar detalhes já danificados ou apagados das peças sem 
intervenção direta no material. Além disso, a tecnologia permite junção de diversas fotos em alta 
resolução a partir de software gratuito específico, possibilitando movimentação do objeto, permitindo 
assim a montagem de catálogo virtual, mais dinâmico, detalhado e móvel.  

Palavras-chave: Acervo Mediterrâneo (MAE-USP), RTI (Reflectance Transformation Imaging), 
Arqueologia da Idade do Ferro na Península Itálica

HORÁRIO: 18H ÀS 19H20
MESA 01 – MODELAGEM 3D, INTERATIVIDADE E RTI

Mediador: Alex da Silva Martire

> Carolina Machado Guedes (Pós-Doutorado – MAE/USP – UNIMES), Cleberson Henrique de 
Moura (Graduando – FE/USP) e Verônica Wesolowski de Aguiar e Santos (MAE/USP)

DIVULGANDO ZOÓLITOS EM 3D
 Em 2018, a pesquisa “Juntando as peças: novas abordagens para o registro e estudos 
de um bestiário pré-histórico americano”, desenvolvida junto ao Programa de Pós-graduação em 
Arqueologia do MAE-USP, utilizou-se de modelagem 3D a partir de fotogrametria como ferramenta 
para a análise de Zoólitos (esculturas em forma de animais realizadas pelos povos sambaquieiros 
meridionais do Brasil) sob guarda de três museus: Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade 
de São Paulo; Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville (SC) e Museu Nacional (RJ).  A pesquisa 
gerou um acervo digital com 97 modelos que atualmente é objeto de dois projetos de difusão de 
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acervos de Arqueologia Brasileira do Museu de Arqueologia da USP (MAE-USP). Nestes projetos 
trabalharemos em dois eixos: i) implementação de um banco de dados on-line (website), baseado na 
ferramenta Tainacan, que permite realizar a gestão e difusão deste acervo 3D; ii) produção editorial 
de um e-book interativo suportado por aplicativo a ser desenvolvido baseado em Realidade Virtual e 
Realidade Aumentada 3D para sistemas Android e iOS para smartphones. Ambos os projetos foram 
contemplados com bolsas pelo Programa Unificado de Bolsas da Pró-Reitoria de Graduação da USP 
e os trabalhos encontram-se na fase inicial, sendo realizadas as etapas de formação das/os bolsistas 
envolvidas/dos nos projetos, organização e estruturação do material, e consolidação de parcerias 
técnicas e tecnológicas com pesquisadoras/es, técnicas/os e Superintendência da Tecnologia da 
Informação (STI-USP) e com as parcerias institucionais articuladas dos três museus envolvidos. Os 
produtos resultantes serão disponibilizados on-line e gratuitamente.

Palavras-chave: Sambaquis, Fotogrametria, Divulgação Científica

> Marina Vasconcelos Gomide (Graduada – UFMG)

FOTOGRAMETRIA NA PRÁTICA: DIGITALIZANDO CERÂMICAS ARQUEOLÓGICAS EM 
3D 
 Este trabalho apresenta de forma condensada minha experiência de utilização da fotogrametria 
digital para a modelagem em 3D de cerâmicas arqueológicas. No ano de 2018, fiz parte do Proyecto 
de Revitalización del Museo de Historia Natural ‘‘Victor Salvador de León Toledo’’, situado na cidade 
de Quetzaltenango, Guatemala. No âmbito deste projeto, eu fiz seis modelos digitais de cerâmicas 
mayas plomizas, utilizando o software proprietário Agisoft Photoscan. Estes modelos integraram minha 
monografia de conclusão de curso apresentada na UFMG em 2019. Assim, esta apresentação 
trará, de maneira resumida, uma descrição dos equipamentos utilizados, a metodologia de tomada 
de fotos, configurações da câmera, disposição do ambiente, e outros elementos que integraram a 
dinâmica do levantamento digital. Assim, o objetivo da comunicação é discorrer sobre os erros e os 
acertos levados a cabo durante o processo de apropriação da fotogrametria. Além da apresentação 
do passo a passo do emprego desta técnica, o trabalho também apresentará outro modelo digital 
de uma cerâmica do referido acervo, que não está na monografia, processado em um momento 
posterior, com o auxílio dos softwares livres VisualSFM e Meshlab.

Palavras-chave: Ciberarqueologia, Patrimônio, Computadores

> Paulo Eduardo Zanettini (Doutor – MAE/USP – Zanettini Arqueologia), Lucas de Paula Souza 
Troncoso (Doutor – MAE/USP – Zanettini Arqueologia), Matilde Alves de Barros (Graduada – 
Anhanguera – Zanettini Arqueologia) e Rogério Ricciluca Matiello Félix (Mestre – FFLCH/USP – 
Zanettini Arqueologia)

SOBRE UM INTRIGANTE ARTEFATO DE MADEIRA DO ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER: 
DESAFIOS PARA A SUA PESQUISA, DIGITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
 Intrigante artefato — o qual trataremos preliminarmente como um possível mó ou triturador feito 
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de madeira com lâminas de metal -, foi encontrado durante as pesquisas arqueológicas desenvolvidas 
pela empresa Zanettini Arqueologia no Arraial de São Francisco Xavier, em Mato Grosso, na campanha 
de 2007. Cabe apontar que a dita peça foi identificada entre o arruamento principal do Arraial e 
estrutura edificada em pedras canga, na margem esquerda do córrego Casarão.  Junto a esta mesma 
estrutura, também foram identificados, tanto em superfície quanto em profundidade, variados artefatos 
associados à vida cotidiana do Arraial. Dada a fragilidade da peça e seu estado de deterioração 
avançado, buscaremos estratégias para a sua conservação, optando-se — tanto por isso — para a 
preservação digital do artefato a aplicação da fotogrametria, recurso o qual a Arqueologia vem se 
valendo há algumas décadas. Mostraremos nesta breve comunicação as potencialidades e desafios 
de tal técnica, de maneira transdisciplinar, explanando como se deu a digitalização e como tal recurso 
é importante no diálogo com a conservação e pesquisa sobre a peça. Se a fotogrametria auxiliará na 
difusão do conhecimento sobre a peça e no avanço das pesquisas, cabe ressaltar que há limites para 
a sua análise via digitalização, posto não ser dispensável o olhar sobre sua materialidade, a qual é 
potencializada na intersecção com a sua versão virtual. Apesar de as pesquisas ainda serem iniciais, 
estima-se que a peça servisse para trituração e beneficiamento de minério, ou menos provavelmente, 
para beneficiamento de alimentos. Independentemente de sua finalidade, a peça se revela um singular 
híbrido entre a produção industrial e artesanal, de grande relevância para a história não só da área 
desse antigo Arraial mato-grossense e das áreas de mineração que se perpetuaram na região desde 
o período colonial, mas também para a Arqueologia minerária no Brasil. 

Palavras-chave: Arraial de São Francisco Xavier, Digitalização, Madeira

> Thaiane Coral Fernandes Lima (Mestra – UFGD) e Beatriz dos Santos Landa (Pós-Doutorado – 
UEMS)

A INTERDISCIPLINARIDADE DE TRABALHAR COM FOTOGRAMETRIA NOS ESTUDOS DE 
ARTE RUPESTRE DO SÍTIO TEMPLO DOS PILARES EM MS
 Na perspectiva de colaborar com a ciência arqueológica e, a partir dela, multiplicar o 
conhecimento gerado para e com outras áreas científicas em outras regiões, o objetivo desta pesquisa 
foi criar novas possibilidades para a ampliação do conhecimento com o uso de técnicas em 3D, na 
área arqueológica, que podem ser utilizadas na análise e interpretação da arte e dos grafismos 
rupestres por meio de imagens tridimensionais realizadas por fotoescaneamento, pelo software Agisoft 
Photoscan. Tendo em vista que a Arte Rupestre e os grafismos se apresentam sempre com potencial de 
risco, pois podem desaparecer, tanto por causa dos agentes naturais quanto por agentes não naturais 
produzidos pelo homem, associados à degradação ambiental e à destruição de bens de natureza 
arqueológica e, na maioria dos casos, há dificuldade na obtenção de dados por estarem localizados 
em lugares de difícil acesso. O foco deste estudo foi criar imagens em 3D do sítio arqueológico 
Templo dos Pilares na cidade de Alcinópolis-MS, as imagens tridimensionais possibilitam pensar a 
interdisciplinaridade de trabalhar com outras formas de conhecimento, assim como a Arqueologia é 
hoje. Essa técnica que produz uma Arqueologia virtual com modelos tridimensionais fornece qualidade 
maior aos registros e na interpretação dos mesmos, seja de sítios, ou artefatos individuais. O processo 
de virtualizar um sítio arqueológico e transpô-la para acervos é trabalhar com a possibilidade de 
cópias virtuais deste material, no qual é possível fazer análises em ambiente 3D, sem risco de danificar 
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o objeto real, ou seja, trabalhar o patrimônio sem ser invasivo e destrutivo.

Palavras-chave: Fotogrametria, Photoscan, Arte Rupestre

HORÁRIO: 19H35 ÀS 21H
MESA 02 – MODELAGEM 3D, INTERATIVIDADE E RTI

Mediadora: Amanda Daltro de Viveiros Pina

> Renata Estevam (Mestra – MAE/USP – GRUPEP), Verônica Wesolowski de Aguiar e Santos 
(MAE/USP), Guilherme Machado (Graduado – UNISUL) e Alexandro Demathé (Graduado – 
UNISUL - Sapienza Arqueologia)

MODELOS DIGITAIS PRODUZIDOS A PARTIR DO ESTUDO DE UMA ÁREA FUNERÁRIA DO 
SAMBAQUI DE CABEÇUDA – LAGUNA/SC
 A pesquisa desenvolvida na dissertação “(Re)Começando do princípio: o que a arqueografia 
de uma área funerária do Sambaqui de Cabeçuda pode nos ensinar sobre práticas funerárias 
sambaquieiras?” utilizou dois modelos digitais para apresentar os sepultamentos da área funerária 
do lócus 6 do sambaqui de Cabeçuda. Um demonstra a distribuição espacial dos sepultamentos 
em perspectiva 3D e o outro apresenta o sepultamento 23, retirado em bloco, a partir de um 
modelo tridimensional fotogramétrico. O mapa com a distribuição dos sepultamentos foi elaborado 
com os softwares ArcScene e ArcMap: inserindo os dados das diferentes altitudes e coordenadas 
em que os sepultamentos foram registrados foi possível sua espacialização nos eixos X, Y e Z em 
coordenadas georreferenciadas. Para criação do modelo tridimensional do sepultamento 23 foram 
tomadas 68 imagens do bloco, adquiridas com a câmera fotográfica Canon PowerShot G15, que 
foram combinadas utilizando o software Agisoft Photoscan. A produção desses modelos digitais 
contribuiu para a análise e interpretação dos sepultamentos estudados. Em uma escala ampla, 
quando considerada a área funerária, o modelo 3D permitiu a melhor compreensão da relação 
espacial mantida entre os sepultamentos. Em escala menor, focada em um sepultamento específico, 
possibilitou a melhor compreensão de processos tafonômicos que afetaram a estrutura permitindo 
uma interpretação mais acurada dos gestos funerários. Essa abordagem também permitiu a criação 
de uma documentação que possibilita a reanálise detalhada dos sepultamentos, o que é mais difícil 
com a documentação fotográfica padrão. Entendendo a importância da Arqueologia Digital como 
ferramenta documental que facilita o acesso a dados de análise e com o intuito de contribuir para 
pesquisas futuras, disponibilizamos os modelos para consulta online, em acesso livre, através da 
plataforma Sketchfab.

Palavras-chave: Modelo Tridimensional, Sepultamento, Sambaqui

> Guilherme Diogo Rodrigues (Graduando – FFLCH/USP), Jéssica Silva Mendes (Graduanda – 
FFLCH/USP), Cleberson Henrique de Moura (Graduando – FE/USP) e Ana de Carvalho Rigolon 
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(Graduanda – FFLCH/USP)

RTI E MOEDAS ROMANAS
 O Laboratório de Arqueologia Romana Provincial (LARP) do Museu de Arqueologia e Etnologia 
da Universidade de São Paulo (MAE-USP) está desenvolvendo um projeto que visa digitalizar a 
coleção de moedas romanas do acervo USP — que remontam aos períodos da República e do 
Império (século IV a.C. ao século IV d.C.) — por meio do emprego de uma técnica que combina 
tecnologias de Fotografia e Computação intitulada Reflectance Transformation Imaging ou Imagem 
de Transformação de Refletância. Neste trabalho, temos o intuito de relatar a experiência obtida com 
o desenvolvimento desse projeto, cujo objetivo é fotografar as 35 moedas do acervo da instituição, 
mostrando os êxitos já obtidos com moedas produzidas em diversos tipos de metais e com superfícies 
que apresentam diversos estados de conservação. Os resultados deste trabalho de virtualização 
permitem alguns desdobramentos como: i) subsidiar estudos em Numismática, através do acesso 
remoto à visualização diversificada da superfície do objeto; ii) permitir o desenvolvimento de produtos 
para fins de divulgação científica deste patrimônio; e iii) contribuir nos processos de preservação 
desta coleção, uma vez que, por meio do acesso remoto aos artefatos, minimiza a necessidade 
de manuseios presenciais; ainda que não se defende aqui uma substituição gratuita do virtual pelo 
acervo físico.

Palavras-chave: RTI (Reflectance Transformation Imaging), Moedas Romanas, Patrimônio Digital

> Pedro Hugo Canto Núñez (Mestrando – UFRN)

PROJEÇÃO TRIDIMENSIONAL DE UMA ESTRUTURA FUNERÁRIA: IMPLICAÇÕES, 
FORMULAÇÕES E ANÁLISE ESPACIAL DA TUMBA DE NAKHT (1401–1353 A.E.C.)
 Com o crescimento e democratização do acesso aos recursos tecnológicos como 
computadores e programas de Realidade Virtual e o uso desses no campo das Humanidades Digitais, 
as análises efetuadas por historiadores e arqueólogos ganharam novos avanços e aperfeiçoamentos. 
Utilizaremos como exemplo de aplicabilidade dessa tecnologia a tumba de Nakht (TT 52), um 
astrônomo e escriba do deus  mon que viveu entre 1401–1353 A.E.C., na XVIII Dinastia do Egito 
Antigo, Reino Novo. Essa tumba está localizada na margem ocidental da região de Tebas, atual Luxor, 
Egito, e criamos uma projeção tridimensional dessa estrutura funerária egípcia utilizando o aplicativo 
SketchUp. Nosso objetivo, nesta apresentação, é demonstrar como o uso da Realidade Virtual auxilia 
na compreensão do espaço e na análise de seu significado simbólico e religioso, facilitando a 
interpretação da agência tanto dos objetos quanto das imagens dispostos na tumba.

Palavras-chave: Egito Antigo, Humanidades Digitais, Tumba de Nakht (TT 52)

> Cleberson Henrique de Moura (Graduando – FE/USP), Eduardo Góes Neves (MAE/USP) e 
Carla Gibertoni Carneiro (MAE/USP)

SALVAGUARDANDO DIGITALMENTE O ACERVO DO BANCO SANTOS
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 Concebido no contexto das Humanidades Digitais, este projeto tem como proposta desenvolver 
pesquisa com enfoque no desenvolvimento aplicado de virtualização de um acervo arqueológico 
baseado em realidade virtual 3D, com vistas à sua comunicação. Com a execução deste projeto 
pretendemos concretizar a virtualização 3D de alguns artefatos arqueológicos e etnológicos da área 
de Arqueologia Brasileira — mais especificamente, a Coleção de Arqueologia Amazônica do extinto 
Instituto Cultural Banco Santos, atualmente sob guarda do Museu de Arqueologia e Etnologia da 
Universidade de São Paulo (MAE-USP). Para tanto, serão utilizados métodos, técnicas e tecnologias 
utilizadas no desenvolvimento da virtualização 3D do acervo fotogrametria, escaneamento 3D, 
modelagem 3D e texturização; envolvendo a utilização de softwares como Blender, Meshroom 
e Agisoft Metashape. No entanto, dado que tal acervo é objeto de disputa jurídica que coloca 
em risco a permanência deste acervo no MAE, este projeto possui um sobressaltado significado 
de estratégia de documentação e divulgação, para além da sua dimensão tecnológica intrínseca, 
buscando superar a efemeridade da passagem deste acervo pelo Museu, no caso de uma eventual 
perda da guarda deste material mediante deliberação judicial. O projeto foi concebido no âmbito de 
um programa de pesquisa intitulado “Métodos Digitais na Arqueologia: um programa de pesquisas 
exploratórias” havendo sido contemplado no atual edital (2020–2021) do Programa Unificado de 
Bolsas da Pró-Reitoria de Graduação da USP. Atingida pela limitação de acesso ao acervo devido 
à pandemia de Covid-19 atual, a execução do projeto foi adaptada para um início dedicado à 
pesquisa bibliográfica e formativa sobre as técnicas e métodos envolvidos. Além disso, o projeto 
encontra-se em processo de consolidação de parcerias com pesquisadores/as da Escola Politécnica 
da USP (POLI), Museu Paraense Emílio Goeldi e do Grupo de Pesquisa (CNPq) Arqueologia Interativa 
e Simulações Eletrônicas (ARISE).

Palavras-chave: Arqueologia Amazônica, Acervo Virtual, Patrimônio Digital 3D

HORÁRIO: 18H ÀS 19H35
MESA – ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE ARQUEOJOGOS

Mediador: Tomás Partiti Cafagne

> Helyom Viana Telles (Doutor – IF Baiano)

ASSASSIN’S CREED 2 E A PATRIMONIALIZAÇÃO DIGITAL DE FLORENÇA
 Este trabalho discute alguns resultados de uma pesquisa de pós-doutorado centrada na análise 
do jogo Assassin’s Creed II, cujo objetivo era investigar se a experiência lúdica dos jogos eletrônicos 
pode atuar como um suporte para memória coletiva e para produção e no compartilhamento de 
representações, de imagens e de um imaginário sobre o passado. 

Palavras-chave: Videogames, Memória Coletiva, Assassin’s Creed 2
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> André Shinity Kawaminami (Mestrando – FFLCH/USP)

A ESPOSA DIVINA DE AMON EM “ASSASSIN’S CREED ORIGINS - A MALDIÇÃO DOS 
FARAÓS”: RESSIGNIFICADOS E IMPLICAÇÕES
 O jogo Assassin’s Creed: Origins pode ser considerado um dos grandes sucessos da Ubisoft. 
O lançamento de sua expansão em 2018 chamada “A Maldição dos Faraós” contribuiu ainda mais 
para a popularização do game, trazendo aos jogadores mais informações e reconstituições de 
cenários e personagens históricos do Egito Antigo. Compreendendo o jogo como um documento 
histórico  e não se atendo apenas ao delineamento de anacronismos e imprecisões históricas, esta 
comunicação tem como objetivo analisar as esposas divinas de Amon presentes em “A Maldição dos 
Faraós” para entender os ressignificados sobre o ofício dessas sacerdotisas e suas implicações para 
o público em geral (particularmente o de jogadores).

Palavras-chave: Assassin’s Creed Origins, Esposa divina de Amon, Egito Antigo

> Matheus Miranda Mota (Mestrando – MAE/USP)

JOGANDO COM A COLONIALIDADE: A REPRESENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL NOS JOGOS DIGITAIS DE ESTRATÉGIA
 Os jogos de estratégia e simulação são, provavelmente, um dos gêneros mais característicos 
quando pensamos em jogos para PC. Desde seu surgimento nos anos noventa esses jogos 
propõem ao jogador a tarefa de gerenciar recursos, pessoas, conflitos e alianças em simulações 
de sociedades reais ou fictícias. Alguns exemplos são Age of Empires, Stellaris, Europa Universalis, 
Command & Conquer, Warcraft, Starcraft e os jogos originalmente desenvolvidos por Sid Meier 
como Colonization, Civilization, Alpha Centauri, entre outros. Esse trabalho busca explorar o papel 
fundamental do desenvolvimento tecnológico enquanto mecânica central desses jogos e a maneira 
pela qual ideias coloniais, evolucionistas e imperialistas são inseridas e tratadas nessas obras. A análise 
será baseada em estudos de caso de dois jogos, Civilization VI e Stellaris, de modo que seja possível 
explicitar a apresentação das ideias supracitadas em contextos narrativos distintos (ficção histórica e 
científica).  A partir de um entendimento dos jogos digitais enquanto artefatos contemporâneos e do 
passado recente creio ser possível ampliar o entendimento acerca dos mecanismos de reprodução e 
compreensão da narrativa colonial, bem como a relação do conhecimento arqueológico acerca do 
desenvolvimento tecnológico e o público em geral. Em suma, o presente trabalho busca explorar a 
interface entre o entretenimento interativo digital e a Arqueologia através da ótica da colonialidade e 
desenvolvimento tecnológico.   

Palavras-chave: Archaeogaming, Colonialidade, Jogos de Estratégia 

> Daniel de Menezes Gularte (Mestre – UECE – FCMJ-CE)

BOJOGÁ! POÉTICAS DA RESISTÊNCIA NA PRESERVAÇÃO HISTÓRICA DA CULTURA DOS 
JOGOS NO BRASIL
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 Esse trabalho é um relato de experiência do Bojogá — projeto de preservação da memória dos 
jogos, que a dez anos vem resistindo com sua proposta de levar conhecimento através do divertimento 
com jogos. Através da poética dos museus e da pesquisa histórica, o trabalho conta a trajetória 
do projeto que hoje cuida de um acervo com mais de 1700 itens de jogos e da preocupação em 
construir um legado de dados em língua portuguesa com os principais registros da cultura dos jogos 
retrô, como base de estudos para profissionais de história, arqueologia, desenvolvimento de games 
e artistas. O texto disserta sobre as dificuldades geográficas do projeto, a constante luta do mercado 
de colecionadores e a paixão envolvida na temática do game e o impacto na transformação da 
sociedade.

Palavras-chave: Museu, Memória, Retrogames

> Mattheus Belo Guimarães Barbosa (Mestre – UFPE), Daniele Cristina Liberato de Oliveira 
(Doutoranda – UFPE), Juliane Carla Guedes Lima da Silva (Graduanda – UFPE) e Lucas Bonald 
Pedrosa de Souza (Doutorando – UFPE)

A DESARMONIA NAS TERRAS SEM MAL: O RPG COMO FERRAMENTA DA EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL
 As técnicas pedagógicas passam constantemente por transformações, das quais, na 
contemporaneidade, vem sendo impulsionadas por debates sobre o uso de elementos tecnológicos no 
ensino e metodologias didáticas de caráter agregador, as quais favorecem a troca de conhecimentos 
em sala de aula. Como uma alternativa desse aspecto, na atualidade, um termo bastante em voga, 
é a “gamificação”, que trata da utilização de elementos de um jogo, num contexto à parte deste. 
Pensando nisso, este trabalho teve o intuito de utilizar do livro de Role-Playing Game (RPG) “Bandeira 
do Elefante e da Arara”, de autoria de Christopher Kastensmidt, para ambientar o jogo no Atual 
PARNA Serra da Capivara – PI, de modo que os jogadores possam “imergir no universo” do game. 
Ambientado no período de transição entre o Pleistoceno e Holoceno, o jogo traz elementos do 
paleoambiente, fauna e flora local e da Cosmovisão ligadas à cultura indígena brasileira, de forma 
lúdica. Composto de 4 jogadores — que interpretarão membros de populações pré-históricas fictícias  
— e um Mediador, que conduzirá o jogo. O cenário foi completamente virtualizado, utilizando a 
plataforma Roll20 que possui todos os elementos visuais e dados de seis lados (d6) necessários. 
O objetivo dos “heróis” da aventura será desvendar o que está afetando o equilíbrio ambiental da 
região. A aventura completa foi dividida em 3 vídeos e disponibilizada na página do Arqueo3dPE no 
Youtube, a fim de que o público geral, além dos jogadores, também possa se inteirar a respeito dos 
aspectos científicos e folclóricos que o jogo retrata. Este trabalho busca ainda reforçar a imagem da 
Arqueologia como uma ciência social interpretativa e aberta a diversas compreensões do passado. 
Além disso, sua construção tem o intuito de servir de base para uma metodologia de divulgação 
científica em escolas do estado de Pernambuco.

Palavras-chave: Role-Playing Game (RPG), Arqueologia Interpretativa, Métodos Pedagógicos
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HORÁRIO: 20H ÀS 20H55
PALESTRA DE ENCERRAMENTO

> Andrés Zarankin (Departamento de Antropologia e Arqueologia – UFMG)

A ARQUEOLOGIA DEPOIS DA TECNOLOGIA
Arqueologia e Tecnologia, Arqueologia com Tecnologia, Arqueologia vs Tecnologia... são tantas 
as possibilidades que nos sentimos mais próximos de posições como da “tecnofilia”, ou otimismo 
tecnológico (alguma variante de “a tecnologia nos salvará”) ou, pelo contrário, da “tecnofobia”, 
ou pessimismo tecnológico (“a tecnologia nos condenará”)? Independentemente do que aconteça, 
o que, sim, está claro, é o poder transformador da tecnologia, sua agência que acaba mudando 
as coisas, até a própria prática da Arqueologia e os Arqueologues. Algumas décadas atrás, para 
escavar um sítio, os Arquelogues precisavam apenas de uma colher de pedreiro, uma livreta de 
campo e uma câmera fotográfica. Hoje, são caixas e caixas de aparelhos como: GPS, estação total, 
câmeras digitais diversas, escâner a laser, trenas digitais, tablets, computadores, lentes infravermelhas, 
entre outros. Sem contar quando lidamos com trabalhos e análises laboratoriais. Com todos estes 
aparelhos podemos dizer que estamos fazendo uma melhor Arqueologia? Que tudo resulta mais fácil 
e simples?  Nesta apresentação, vou refletir, de forma geral, os prós e contras desse impacto que, 
direta ou indiretamente, estamos vivendo.

Palavras-chave: Arqueologia, Tecnologia, Reflexões
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