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1. INTRODUÇÃO 

Os últimos anos que a sociedade vem passando estão sendo marcados por 

mudanças significativas e grandes evoluções tecnológicas. As mudanças no campo das 

ciências, e, principalmente, da informática são frequentes. Aplicações de computação 

gráfica, ambientes virtuais e multimídia estão amplamente distribuídas em áreas como 

arquitetura, medicina, odontologia, nas indústrias automotivas e alimentícias. 

A sociedade já viveu vários tipos de revolução: a industrial, das 

telecomunicações e atualmente, a revolução da informação. Vivemos na era da 

informação, na qual a rede mundial de computadores será à base de recepção e 

transmissão de dados. Os meios de comunicação permitem a comunicação entre as 

pessoas contribuindo para o processo de transmissão de informações. Ao longo da 

história, o homem sempre desenvolveu formas para se comunicar: sinais, desenhos, 

cartas, criação de alguns objetos, etc. 

 

A cada dia a internet vem evoluindo e sendo utilizada como fonte de 

informações, entretenimento, serviços, educação e comunicação entre as pessoas. Na 

perspectiva digital, a Arqueologia, além de estudar o passado humano, teria condições 

de estudar também a relação entre espaço e tempo humano, o que permitiria a análise do 

presente e do futuro, por meio de um clique.  

Segundo Castells:  
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A Internet tem tido um índice de penetração mais veloz que 

qualquer outro meio de comunicação na história: nos Estados 

Unidos, o rádio levou 30 anos para chegar a sessenta milhões de 

pessoas; a TV alcançou esse nível de difusão em 15 anos; a 

Internet fez  em  apenas  3 anos [...] O resto do  mundo está 

atrasado  em  relação à América do  Norte e os países 

desenvolvidos, mas o acesso à Internet e seu uso os  estavam 

alcançando rapidamente nos principais centros metropolitanos 

de todos os continente (2002, 439). 

Para Wilson Dizard Jr. (2011), “essas novas mídias2, sem dúvida, vieram 

agregar valores e culturas antes intransponíveis”. Mas como foi dito anteriormente, 

vivemos hoje em uma nova fase: a digital. A era digital já marca o surgimento da nova 

mídia. Nela há uma transição de produção, armazenamento, distribuição de informação 

e entretenimento estruturados em computadores.  

Desta forma, a Arqueologia Digital propõe ações que visam divulgar e 

compartilhar o conhecimento arqueológico englobando desde especialistas na área a 

crianças, adultos, professores e diversos públicos específicos. Portanto, é a reflexão 

sobre como as pesquisas arqueológicas, realizadas dentro das academias ou mesmo 

pelas empresas de Arqueologia, relacionam-se com a sociedade através das tecnologias 

de informação e comunicação.   

Este artigo pretende traçar perspectivas de salvaguarda do acervo cerâmico do 

Museu de Arqueologia de Xingó (MAX) que corresponde a um total de 43 vasilhas dos 

Sítios Justino e São José 1 e 2, porém sob uma perspectiva digital, com registros em 

3D3, digitalizando os objetos, por meio de imagens fixas e em movimento, 

disponibilizando-as em um ambiente virtual que permitirá aos visitantes, descobrir um 

novo olhar, através da internet. É o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) no caminho de uma Arqueologia das Mídias Digitais, eficaz, sendo possível 

                                                           
2
 Para Dizard Jr., a mídia clássica se resume em duas fases. A primeira se inicia com a impressora de 

Gutenberg. A segunda se dá com o advento do rádio, TV, jornal impresso e os serviços de telefonia. 
Posteriormente, surgem os aparelhos de fax, o vídeo VHS, o cinema e o computador, também 
pertencentes à segunda etapa. A terceira fase da história da comunicação já marca o surgimento da nova 
mídia. Nela há uma transição de produção, armazenagem, distribuição de informação e entretenimento 
estruturados em computadores. 
3 Técnica que consiste em obter imagens do mundo real sobre sua forma e possivelmente sua cor. Esses 
dados serão transformados em uma imagem digital, possibilitando um estudo mais detalhado da peça. São 
imagens que simulam o realismo e podem ser obtidas a partir de um scanner de mão, aparelhos de 
tomografia computadorizada ou por imagens em 2D (fotografias) convertidas por um software para 3D. 
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guardar, preservar e divulgar esses bens culturais de forma que produzam informação e 

conhecimento.  

Pretende-se com a digitalização em 3D do acervo cerâmico, garantir a 

salvaguarda do Patrimônio Arqueológico, além de promover um diálogo entre os 

registros arqueológicos e a comunidade em geral, dentro de uma perspectiva da 

Arqueologia Digital, sob o olhar das TICs. Com isso, colaborar com os debates sobre 

o tema, abordando a importância da preservação de achados arqueológicos e as 

alternativas que buscam garantir a proteção à informação de valor mais permanente 

para o conhecimento das atuais e futuras gerações.  

Assim, este trabalho não só irá otimizar as pesquisas ou desenvolver novas 

perspectivas em métodos e técnicas na Arqueologia brasileira. Irá acima de tudo, 

decodificar este discurso na linguagem computacional de forma simples, interagindo 

não somente com os seus pares e sim com o público em geral. É a construção do 

conhecimento extramuros. 

O presente estudo tem como objetivo identificar os diferentes métodos e 

técnicas aplicadas na digitalização em 3D do acervo arqueológico do MAX, 

permitindo a inclusão de novas ferramentas tecnológicas de informação e 

comunicação como suporte à visitação do público. Como consequência, os objetivos 

específicos deste trabalho são: 

1 - Divulgar e compartilhar o conhecimento arqueológico com crianças, 

adultos, professores e diversos públicos específicos através das tecnologias de 

informação e comunicação.  

2 - Preservar os achados arqueológicos por meio da tecnologia 3D, criando 

alternativas que garantam informação acessível às gerações atuais e futuras. 

3 - Criar, desenvolver e gerenciar de forma coletiva e compartilhada, um 

banco de dados do acervo digitalizado em 3D do acervo arqueológico do MAX. 

 

1.1. Museu de Arqueologia de Xingó: um breve histórico  

O Museu de Arqueologia de Xingó (MAX) localizado em Canindé de São 

Francisco, município sergipano distante a 203 km de Aracaju, foi constituído como um 

órgão suplementar da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em parceria com a 

Petrobras e apoio da Lei de Incentivo à Cultura durante seus primeiros anos e 
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corresponsabilidade financeira da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 

(CHESF). Fundado em 2000, surgiu como uma estratégia para permitir a manutenção 

da pesquisa e preservação do patrimônio arqueológico do Baixo São Francisco, 

resultante do salvamento arqueológico realizado pela UFS de 1988 a 1997. Além de 

guardar, preservar e divulgar bens culturais apresenta-se como um dos caminhos mais 

profícuos de divulgação das produções acadêmicas. Seu acervo arqueológico reúne 

aproximadamente 55 mil peças4: esqueletos humanos, utensílios e registros gráficos, 

referentes aos aspectos da cultura do homem que, como revelaram as pesquisas, já se 

encontrava na região há pelo menos 9 mil anos. O MAX também abriga em sua 

estrutura um dos maiores acervos cerâmicos associados a ritos funerários do Nordeste, 

correspondente aos Sítios Arqueológicos do Justino5 e São José 1 e 26.  

Dos 34 sítios da região que tem como característica a cerâmica, o sítio Justino 

se destaca pela abundância do material. Foram recuperados 14.743 fragmentos7, 7 

vasilhames foram encontrados inteiros e 23 foram recompostos, todos associados ao 

contexto fúnebre. Já no Sítio São José 1 e 2 foram encontrados 566 fragmentos8 

cerâmicos. Apesar de não poder reconstituir todas as vasilhas, no sítio São José 1 havia, 

pelo menos, 36 vasilhas cerâmicas, das quais apenas 10 conseguiram-se recompor 

graficamente. No sítio São José 2 apenas 3 puderam ser reconstituídas. Na figura 1, 

apresentam-se algumas cerâmicas expostas no MAX para visitação pública. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Para mais informações conferir: CARVALHO, Admilson Freire de. Uma nova abordagem da Pré-
História no ensino fundamental: a área Arqueológica de Xingó. Revista do Museu de Arqueologia de 
Xingó, 2005. 
5 O Sítio Justino localizado na fazenda Cabeça do Nego, no município de Canindé do São Francisco (SE), 
teve a formação do seu substrato geológico, como resultado da acumulação de 6,40 m de sedimentos 
depositados sobre a planície pré-cambriana, através do transporte fluvial e coluvial, fato este devido à sua 
posição na confluência do rio São Francisco e do riacho Curituba. Disponível em:. 
<http://www.max.org.br/biblioteca/Revista/Caninde-02/P251-274EstruturasFunerarias.pdf >. Acesso em: 
08 nov. 2011. 
6 Os sítios São José I e II estão localizados na Fazenda São José, no município de Delmiro Gouveia (AL), 
em um terraço elevado às margens do rio São Francisco. 
7 DANTAS, Vladimir; LIMA, Tania Andrade. Pausa para um Banquete: análise de marcas de uso em 
vasilhames cerâmicos pré-históricos do sítio Justino, Canindé do São Francisco, Sergipe. Museu de 
Aqueologia de Xingó, 2006. 
8 LUNA, Suely; NASCIMENTO, Ana. Estudo da Cerâmica Arqueológica dos Sítios São José e 1 e 2 
(Delmiro Gouveia – AL) . Editora: Triunfo, Museu de Arqueologia de Xingó, 2010. 
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FIGURA 1: Cerâmicas expostas no MAX 

 

Fonte: Acervo pessoal Raquel Figueirôa (2012) 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Arqueologia das Mídias 

A Arqueologia da Mídia pode ser entendida como um método de estudo da 

história em que as técnica de comunicação são iluminadas pela cultura e o imaginário 

social de cada época em que se pesquisam continuidades, mas também as rupturas, as 

rememorações e os esquecimentos do processo em que os fenômenos da comunicação, e 

seus meios sobretudo vão se formando e se entrelaçando com outros processos e 

estruturas coletivas. Para Erick Felinto de Oliveira9, a Arqueologia das Mídias nasce do 

encontro do pós-estruturalismo francês com a contribuição alemã de certas formas de 

abordagem históricas e filosóficas. Sua importância para os estudos de mídia, na 

atualidade tem a ver com a necessidade de olharmos mais para o passado, de modo a 

entender melhor o presente. A Arqueologia da Mídia é algo bastante novo (ainda que o 

termo em si já possua alguma história), e apenas agora começa a popularizar-se e 

conquistar um estatuto mais definido.  

Ainda de acordo com o autor ela dialoga com certos aspectos importantes de 

abordagens características da teoria pós-moderna, como o materialismo cultural, as 

                                                           
9 Erick Felinto de Oliveira é doutor em Literatura Comparada pela UERJ/UCLA e tem pós-doutorado em 
Comunicação pela Universität der Künste, Berlim. É pesquisador do CNPq e professor adjunto na 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ, instituição em que realiza pesquisas sobre cinema e 
cibercultura. É autor dos livros A religião das máquinas: ensaios sobre o imaginário da cibercultura (Porto 
Alegre: Sulina, 2005); Avatar: o futuro do cinema e a ecologia das imagens digitais (com Ivana Bentes). 
Porto Alegre: Sulina, 2010); e A imagem espectral: cinema e fantasmagoria tecnológica (São Paulo, 
Ateliê Editorial, 2008). 
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teorias de gênero, a análise do discurso, os estudos pós-coloniais, noções de 

temporalidade não linear etc. O que ela faz essencialmente é vasculhar os arquivos 

textuais, visuais e auditivos das mídias (de todas as mídias, analógicas ou digitais), 

enfatizando as manifestações discursivas e materiais da cultura. Felinto explica que ela 

possui traços e uma história de desenvolvimento com fortes acentos germânicos – ainda 

que esteja rapidamente se popularizando também em outros ambientes intelectuais. Isso 

porque muitos teóricos alemães da mídia, como Friedrich Kittler, Siegfried Zielinski e 

Wolfgang Ernst demonstram o mesmo interesse pelas abordagens históricas, pela 

relação com a obra de Foucault, pelo fascínio com as ideias de registro e arquivo, pelo 

foco na questão das materialidades da comunicação10. 

 

2.2. Arqueologia Digital 

Diversos pesquisadores têm se dedicado ao estudo da preservação do acervo do 

patrimônio arqueológico, mas poucos sobre o olhar digital. A importância da 

preservação de achados arqueológicos e as alternativas que buscam garantir a proteção à 

informação irão garantir acesso à educação patrimonial material pelas gerações atuais e 

futuras. 

A Arqueologia Digital consiste em preservar e divulgar os achados 

arqueológicos no processo de uma escavação, sejam de estruturas arquitetônicas, sítios 

arqueológicos ou objetos encontrados, utilizando diferentes fontes de informação e 

comunicação. Desde informações geográficas, fotos aéreas, panorâmicas em 360 graus, 

exames a laser, modelagem computacional, análise estatísticas. Todas essas informações 

geradas possibilitarão uma maior precisão, portabilidade e facilidade de análise É a 

construção do conhecimento bilateral, interligando de forma mais ampla a Arqueologia 

com o restante do mundo. 

As primeiras aplicações gráficas em computador surgiram na década de 1970 e 

torna-se mais comum no final de 1980 e início dos anos de 1990 (BERNARDES, 2004). 

No começo de 1990, os computadores pessoais tornaram-se poderosos o suficiente para 

permitir aos desenvolvedores pensar em renderizar mundos tridimensionais 

texturizados. Nesta perspectiva, a Arqueologia também deu os seus primeiros passos 

                                                           
10Para mais informações conferir: Revista do Instituto Humanistas Unisinos ISSN 1981 -8769 . 
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rumo à modernização.  A partir dos anos 1990 com o aprimoramento dos sistemas 

computacionais, tais ferramentas foram gradativamente incorporadas às pesquisas 

arqueológicas, como por exemplo, CARMICHARL (1990), WHWATLEY (1995), 

CHAPMAN e NOORT (2001), KNEIP (2004), cujos trabalhos tiveram no uso de 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e na elaboração de Modelos de Elevação 

Digital, base para realização de análises arqueológicas. 

O autor EVANS (2006) esclarece que muitos podem ver estas técnicas como 

teórica ou antiteórica. No entanto embora possa haver pressupostos teóricos, podem ser 

utilizados por quaisquer correntes teóricas: histórico cultural, processual, pós-

processual. Sua aplicação é universal e irá produzir resultados não importando quem 

estará no comando da investigação. EVANS (2006) relaciona ainda as diversas 

correntes teóricas especificando para cada uma delas a sua aplicabilidade: 

 

Fonte: EVANS, 2006, p.14 

Em “A Inteligência Coletiva: por uma antropologia do ciberespaço”, o 

processo de surgimento e evolução do gênero humano, não terminou, mas vem se 

acelerando de maneira brutal. É uma transformação contínua e rápida das paisagens 

científica, técnica, ambiental, econômica, social, mental e espiritual.  

Diferente do que ocorreu na origem de nossa espécie, ou por 

ocasião do neolítico (primeira grande mutação antropológica – 

surgimento da agricultura, escrita e a cidade), podemos agora 

pensar coletivamente a nossa história e influenciá-la. Não é mais 

o tempo da história, tendo como referência a escrita, a cidade, o 

passado, mas de um espaço móvel, paradoxal, que nos vem 

igualmente do futuro (LÉVY, 2000, p. 15).   
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3. METODOLOGIA 

 

O Método Científico é apresentado por Vergara (2009), em Projetos e 

Relatórios de Pesquisa em Administração, como uma lógica de pensamento, o que 

poderá ser percebido a partir da ótica da sociedade que está vivenciando e 

experimentando o fenômeno, da análise de fontes, documentos e estudos escritos. Esse 

trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, a qual, segundo Minayo et al (2005) busca 

a inteligibilidade dos fenômenos sociais, trabalhando-se com crenças, atitudes, 

comportamentos e ações, buscando-se compreender como as pessoas interpretam e 

conferem sentido a suas experiências e ao mundo em que vivem. 

O estudo de casos histórico-organizacionais toma a unidade escolhida como 

foco do interesse, partindo-se, então, do conhecimento existente sobre a organização 

que se pretende pesquisar. Assim, os documentos institucionais, como o arquivo do 

MAX, a própria sede e a entrevista com o responsável pelo acervo arqueológico serão 

tomados como ponto de partida e essencial para as definições sobre os 

encaminhamentos do presente trabalho. Para isso, serão utilizadas duas fases como 

método de estudo: uma em que apresentaremos dados históricos da internet no mundo e 

no Brasil, através de pesquisas bibliográficas; da importância em se digitalizar acervos 

arqueológicos; a segunda, na qual os dados do Estudo de Caso vão ser tratados 

quantitativa e qualitativamente para cumprir os objetivos propostos.  

Faz parte do projeto metodológico inicial, leituras e discussões teórico-

metodológicas sobre a arqueologia digital e procedimentos de pesquisa e consolidação 

dos objetos arqueológicos digitalizados no Brasil e no mundo.  

A digitalização das peças cerâmicas do MAX irá ser desenvolvida seguindo 

critérios de acordo com o tamanho, natureza, seu estado de deterioração e recursos 

financeiros. O estudo das peças arqueológicas do Museu de Arqueologia de Xingó 

Pesquisa bibliográfica, análise do material,digitalização das peças em 2D(câmeras 

digitais) ou 3D (scanners),modelagem,construção da imagem tridimensional através de 

softwares,análise dos dados coletados e a criação de um web site, com banco de dados 

(Mysql), utilizando um software livre (Xoops) ou Joomla11.  

 

                                                           
11 XOOPS ou Joomla são sistemas de gerenciamento e publicação de conteúdo para a criação de portais, 
comunidades virtuais, weblogs avançados, e muito mais. Mias informações no 
http://pt.wikipedia.org/wiki/XOOPS 
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Figura 2: Vasilhame Ungulado. Datação: cerca de 1770 anos A.P 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal Raquel Figuêiroa (2012) 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No fluxo de trabalho de uma pesquisa arqueológica o pesquisador é em muitos 

níveis confrontado com a tarefa de gravar o que está investigando, já que uma 

documentação completa para análise e interpretação são pré-requisitos básicos de um 

estudo. A técnica a ser utilizada depende do grau de conhecimento e de recursos 

disponíveis, mas em geral traz uma série de vantagens. Desde a integridade do objeto a 

ser estudado até a ampliação do estudo do trabalho de campo. O registro arqueológico 

sob a perspectiva digital, dentre outras possibilidades oferece uma maior interação e 

uma possível mudança de paradigma na pesquisa arqueológica. Na perspectiva digital, a 

Arqueologia, além de estudar o passado humano, teria condições de estudar também a 

relação entre espaço e tempo humano, o que permitiria a análise do presente e do futuro.  

Conforme já referenciado sua aplicação é universal e irá produzir resultados 

não importando quem estará no comando da investigação. No entanto, assim como 

podemos utilizar mais de uma corrente teórica numa mesma pesquisa, também podemos 

empregar mais de uma técnica digital na interpretação dos achados arqueológicos, uma 

complementará a outra. Cada abordagem possui o seu próprio mérito e nenhuma 

perspectiva pode ser considerada absoluta e completamente certa ou errada. Decerto, 

cada uma tem os seus pontos fortes e fracos e cada arqueólogo pode escolher esta ou 

aquela perspectiva. 
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A utilização de imagens em 3D na Arqueologia brasileira ainda está em fase 

embrionária, diferentemente de outros países como os EUA e Portugal que possuem 

uma vasta bibliografia de estudos recentes da aplicação de modelagem tridimensionais 

em objetos e arquiteturas em ruínas. Tal deficiência se dá por restrições orçamentárias e 

até mesmo pela falta de conhecimento das técnicas presentes. O que não despotencializa 

a sua aplicabilidade e sua importância como instrumento de salvaguarda do patrimônio. 

A passagem de modelos analógicos para digitais vai muito além de processos de 

digitalizações, envolve também a quebra de paradigmas. O trabalho ainda está em pleno 

desenvolvimento. Somente com a aplicação em sua totalidade do método, poderemos 

comprovar ou negar os objetivos propostos e os problemas identificados no estudo. 

Precisamos desenvolver estratégias de aplicação dessas novas tecnologias para 

buscar avanços na Arqueologia brasileira contemporânea. A utilização de técnicas 

modernas de modelagem tridimensional, através das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, por meio da Arqueologia das Mídias, além de salvaguardar, vai 

contribuir também para o desenvolvimento, divulgação e uma maior durabilidade dos 

achados arqueológicos.  

A maior parte do discurso resultante das pesquisas arqueológicas é feita para 

especialistas da área. No entanto é necessário simplificar este discurso para que a 

população também possa estar a par dos problemas e dificuldades democratizando desta 

forma o conhecimento. Para que a informação não seja transmitida de forma 

diferenciada entre os usuários, a linguagem e acessibilidade devem ser transmitidas de 

forma clara, simples e coloquial e sua usabilidade acessível a todos. Daí a importância 

de utilizarmos elementos simples neste processo de interatividade virtual.  

Estudos como este dos vasos cerâmicos em Xingó e tantos outros que surgem 

gradativamente, vêm a simplificar o discurso, para que a população possa estar a par dos 

problemas e dificuldades democratizando desta forma o conhecimento. Caso isto não 

ocorra estaríamos formando o conhecimento para os nossos pares não cumprindo com a 

nossa função social que é comunicar e informar a população sobre o que é realizado nas 

pesquisas acadêmicas, contribuindo para uma melhor consciência do mundo ao seu 

redor. 

Assim, este trabalho não só irá otimizar as pesquisas ou desenvolver novas 

perspectivas em métodos  e técnicas na Arqueologia Brasileira. Irá acima de tudo, 

decodificar este discurso na linguagem computacional de forma simples, interagindo 

não somente com os seus pares e sim com o público em geral. É a construção do 
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conhecimento extramuros. Nesta perspectiva a digitalização, os registros e as 

informações das peças catalogadas irão transmitir conhecimento por meio de uma 

educação patrimonial tão eficaz quanto de forma presencial. É o olhar do real pela 

virtualidade do ciberespaço.  
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