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Sobre palavras e coisas:  
a invenção da arqueologia
Arqueologia* é o estudo dos vestígios materiais  
do passado dos homens.

A questão do homem
Desde os tempos mais remotos, os homens narram os eventos que remetem 
suas raízes a um passado longínquo. Até a invenção da escrita, os relatos 
fundadores  como aqueles que se encontram no Antigo Testamento 
ou mesmo os mitos gregos  são transmitidos de geração em geração 
pela tradição oral. A partir do iv milênio a.C., a escrita, cuneiforme, 
hieroglífica ou alfabética, passa a registrar a memória dos homens. 
As crenças religiosas e as leis, as guerras e os tratados de paz, 
os casamentos e os testamentos são gravados em argila ou mármore, 
desenhados sobre papiro ou pergaminho. Por muito tempo, 
o conhecimento do passado se baseará unicamente nos escritos antigos.
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Exumar os vestígios
A renovação das populações, as descobertas científicas e os progressos 
tecnológicos afastam da lembrança tudo o que não é mais necessário ao 
presente. O automóvel substituiu o cavalo, e há pouco tempo, quando seus 
pais nasceram, não existia o celular, já pensou nisso? Em muitos anos, será 
que a nossa sociedade será esquecida? Pois os arqueólogos trabalham para 
encontrar, embaixo da terra, os vestígios do que foi abandonado mas não 
deve ser esquecido.

O que é?
* Arqueologia: do grego, arkhaios (antigo) 
e logos (discurso).

* Hominídeos: família que reúne os 
chamados homens fósseis, que já não 
existem mais, como os australopitecos, 
e também o homem atual.

Por que se interessar  
pelo passado?
Quem somos nós?, se perguntam  
os homens desde o início dos  
tempos. Para responder a essa  
pergunta é indispensável saber  
o que eles vêm fazendo desde  
seu aparecimento na Terra, alguns 
milhões de anos atrás. Entre  
os hominídeos,* o único que  
sobreviveu foi o Homo sapiens,  
o homem de hoje, que existe há  
cerca de 30 mil anos. Apesar de  
ser uma espécie única, os homens 
que habitam o planeta têm culturas 
muitos diferentes. Por que será?
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