
 

APRESENTAÇÃO 

A publicação dos Anais da I e da II Semana de Arqueologia da UFPE representa muito mais que 

a divulgação científica dos conhecimentos produzidos durante o evento. Este documento 

manifesta o esforço conjunto entre organizadores, apoiadores e participantes que tornaram 

possível a editoração e divulgação desse volume. 

Desde seu início, em 2018, a organização da Semana foi resultado da articulação e 

comprometimento dos discentes do curso de Bacharelado em Arqueologia da UFPE que, ao 

formarem a comissão organizadora, aventuraram-se na gratificante missão de fazer acontecer 

nas dependências do Departamento de Arqueologia um momento de debate, troca 

enriquecedora de conhecimentos, experiências e informações entre pesquisadores de diversas 

áreas e com distintos pontos de vistas. 

Faz-se necessário frisar que a Arqueologia não se executa/exerce apenas em âmbitos 

acadêmicos, ela extrapola as barreiras das universidades e atinge as comunidades e o pluralismo 

cultural que faz parte de tais ambientes. O segundo ano da Semana de Arqueologia traz essa 

proposta do quão é imprescindível às comunicações e interações de diferentes áreas do 

conhecimento. 

Os quatro eixos temáticos dessa segunda edição correspondem, mais uma vez, aos assuntos de 

interesse de grande parte do corpo discente e mostram como esses futuros profissionais estão 

atentos às questões e demandas que cercam o campo da Arqueologia na atualidade. 

As comunicações – orais e banners – contribuíram para o enriquecimento do evento e 

proporcionaram profícuos espaços de aprendizagem sobre diversos temas da Arqueologia. Cabe 

destacar ainda que as apresentações foram protagonizadas por estudantes de graduação, pós-

graduação, profissionais e professores universitários, consolidando assim um dos princípios do 

evento, o qual busca valorizar a participação igualitária entre os congressistas. 

A Arqueologia trabalha com interpretações de contextos, esses contextos surgem na forma de 

interpretações de ambientes e áreas que populações pretéritas estiveram inseridas. Entender 

essas áreas possibilita compreender um pouco melhor o que aconteceu de mudanças no 



 
 

transcurso do tempo. Propõe-se que as análises destes contextos também sejam de povos 

viventes ainda hoje, enquadramentos/situações sociais e políticos também fazem parte do 

trabalho do arqueólogo, trata-se de evidenciar fenômenos, através da Arqueologia, dar voz aos 

que permaneceram calados por muito tempo. 

Com essas palavras agradece-se a todos os autores que, com seus artigos, foi possível a 

publicação do número especial da Revista Noctua. A publicação dos Anais foi possível graças ao 

apoio da Fundação Paranã-buc, em especial à Professora Daniela Cisneiros e ao Professor Carlos 

Rios, que além de nos abrirem as portas, mostraram o caminho à ser seguido quando se busca 

realizar um trabalho sério e comprometido com a qualidade. 
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