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1. Introdu��o

Esta disserta��o representa o culminar de um processo iniciado em 

Outubro de 2008, aquando do ingresso no Curso de Mestrado em Arqueologia 

da Universidade do Minho. O nosso interesse pela Pr�-Hist�ria Antiga foi 

decisivo na escolha do tema, que julgamos estar bem expl�cito no t�tulo da tese 

que elaboramos: “A Jazida Paleol�tica de Marinho (Afife). Um Ensaio de 

Aplica��o do Sistema L�gico-Anal�tico �s ind�strias paleol�ticas do NO

Peninsular.”

Como � sabido, o estudo das utensilagens l�ticas ocupou, desde sempre,

um papel decisivo para a an�lise e compreens�o das comunidades pr�-

hist�ricas, nomeadamente para as de cronologia mais recuada, em virtude 

daquelas constitu�rem, em in�meras ocasi�es, os �nicos vest�gios que 

perduraram at� aos nossos dias.

Por isso, n�o � de estranhar o cuidado e aten��o particular que a 

Arqueologia Pr�-Hist�rica e mais especificamente a do Paleol�tico, dedicou ao 

seu estudo, reflectida no sucessivo desenvolvimento de v�rias propostas 

metodol�gicas e instrumentos de an�lise.

No �mbito destas, tem vindo a alcan�ar nos �ltimos anos alguma 

notoriedade, uma proposta desenvolvida na d�cada de 80 do s�culo passado

por uma equipa de investigadores ligados ao CRPES (Centre de Recerques 

Paleo-Eco-Sociales), do Museu de Hist�ria de Girona.

Conhecida pelo nome de Sistema L�gico-Anal�tico, adiante designado por 

SLA, a sua conceptualiza��o ficou a dever-se a dois ent�o jovens disc�pulos de 

Georges Laplace, Eudald Carbonell e Rafael Mora Torcal, tendo sido pela 
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primeira vez aplicada ao estudo das ind�strias l�ticas do Pleistoceno M�dio, 

provenientes da regi�o do maci�o de Montgri (Catalunha, Espanha).

Utilizado desde ent�o e de forma sistem�tica, na an�lise das cole��es de 

materiais escavadas por aqueles autores na regi�o da Catalunha, a sua 

dissemina��o permaneceu, todavia, bastante circunscrita, mesmo no quadro 

da arqueologia paleol�tica espanhola. Tal realidade s� viria a conhecer uma 

altera��o substantiva na segunda metade da d�cada de 90, aquando da 

reativa��o do projeto de investiga��o de Atapuerca e da assun��o de 

responsabilidades no seu seio por parte de Eudald Carbonell. 

O papel que tal projeto veio a desempenhar no �mbito da investiga��o do 

Paleol�tico em Espanha, que at� ent�o n�o havia tido nenhuma jazida com a 

import�ncia e proje��o cient�fica e medi�tica de Atapuerca, veio possibilitar a 

constitui��o de uma nova gera��o de investigadores que, formados no esp�rito 

e filosofia do SLA, se encarregaram, posteriormente, de lhe conferir uma maior 

visibilidade e difus�o na arqueologia espanhola (Galiza, Meseta Norte, 

Estremadura, entre outras). 

1.1. Tem�tica e objetivos

Foi de algum modo contagiados por esta rec�m-adquirida notoriedade e, 

como antes j� referimos, movidos pelo interesse que sempre dedicamos ao 

conhecimento da Pr�-Hist�ria Antiga, que decidimos desenvolver um programa 

de pesquisa que nos possibilitasse conciliar estes dois interesses. Para tanto, 

formalizamos um projeto de investiga��o visando a aplica��o da metodologia 

de an�lise inerente ao SLA ao estudo de uma cole��o in�dita de materiais 

provenientes de uma esta��o paleol�tica portuguesa, a jazida de Marinho (Afife, 

Viana do Castelo).

Assim, a disserta��o que agora apresentamos traduz o resultado desse 

estudo, no �mbito do qual procuramos alcan�ar tr�s objetivos estruturantes.

O primeiro consistiu em apreender uma nova metodologia de trabalho e 

proceder a um ensaio da sua aplica��o pr�tica a um conjunto de materiais 

devidamente contextualizados do ponto de vista estratigr�fico. Ao faz�-lo, n�o 
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s� estar�amos pela primeira vez e no contexto nacional,1 a aplicar tal 

metodologia a uma cole��o de cronologia t�o recuada, como e contrariando 

aquela que foi, durante largas d�cadas, a tradi��o da arqueologia portuguesa, 

a efetuar um estudo a partir de artefactos com contexto estratigr�fico 

claramente definido e devidamente contextualizados num quadro lito-

estratigr�fico regional de refer�ncia. 

Um segundo objetivo prendeu-se com o desejo de promover uma 

compara��o e avalia��o entre procedimentos metodol�gicos e seus resultados, 

no confronto do estudo entre a cole��o de materiais resultante das escava��es 

realizadas nas campanhas de 1987 e 1988 (Meireles, 1992), com aquela que 

tivemos o ensejo de agora analisar (campanha de escava��es de 1993).

Finalmente, o terceiro objetivo que pretendemos atingir relacionou-se com 

o nosso desejo em dar continuidade e superior consist�ncia � nossa pr�pria 

forma��o cient�fica, por forma a, futuramente, sermos capazes de promover um 

novo programa de investiga��o, que relance a pesquisa sobre a Pr�-Hist�ria 

Antiga da regi�o do Minho adormecida desde a segunda metade da d�cada de 

90 do s�culo passado2.

1.2. Estrutura do trabalho

Em resultado do projeto que desenvolvemos, o estudo que agora 

apresentamos encontra-se organizado do seguinte modo:

Este primeiro cap�tulo em que nos encontramos, de car�ter introdut�rio, 

tem por miss�o proceder ao enunciado sint�tico da tem�tica do trabalho, 

daqueles que s�o os seus objetivos principais, bem como efetuar a 

apresenta��o da estrutura organizativa do mesmo.

O segundo cap�tulo procurar� revisitar, de forma sint�tica, os principais 

paradigmas desenvolvidos no quadro do estudo das utensilagens l�ticas pr�-

1A este particular gostar�amos de assinalar que, no contexto arqueol�gico nacional, o SLA foi pela primeira vez 

aplicado � an�lise de um de conjunto de materiais, aquando do estudo da ind�stria proveniente da jazida de Areias, 

Meixolheira Grande, Portim�o (Mor�n e D�az-Guardamino, 2008). Realce-se, contudo, a cronologia mais recente da 

jazida (Neol�tico) e a utiliza��o apenas parcial e acr�tica da metodologia.
2 A este prop�sito assinale-se a descoberta e escava��o de uma nova jazida paleol�tica, situada na freguesia de 

Darque, Viana do Castelo. Lamentavelmente, n�o nos foi poss�vel ter acesso ao relat�rio resultante dessa interven��o, 

da autoria e responsabilidade da Dr.� Andreia Silva.
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hist�ricas. Neste particular, sublinharemos a emerg�ncia, fundamentos e 

evolu��o, quer do Paradigma Classificativo, quer do Paradigma Tecnol�gico.

No terceiro cap�tulo procederemos � apresenta��o extensiva do SLA, 

dividida em duas partes, nomeadamente uma primeira de car�cter mais te�rico 

e uma segunda de �mbito fundamentalmente pr�tico. Assim, no primeiro 

subcap�tulo, ser� realizada, pela primeira vez entre n�s, uma exposi��o 

detalhada dos seus fundamentos te�ricos, da sua estrutura hier�rquica, bem 

como um enunciado dos seus principais conceitos operativos e procedimentos 

anal�ticos. No segundo, apresentaremos o conjunto de atributos de an�lise que, 

de acordo com o SLA e salvo exce��es devidamente assinaladas, foram 

aplicados � cole��o de materiais da jazida de Marinho.

O quarto cap�tulo ser� dedicado � apresenta��o da jazida de Marinho. 

Nele, procederemos � sua localiza��o, contextualiza��o nos quadros lito e 

crono-estratigr�ficos regionais (Meireles, 1992, 1994), bem como a uma 

pequena s�ntese do hist�rico das pesquisas no NW peninsular, com natural e 

particular �nfase sobre o litoral minhoto. 

No quinto cap�tulo concretizar-se-� o estudo dos materiais integrantes na 

cole��o analisada, bem como a apresenta��o de uma proposta de 

enquadramento dos resultados alcan�ados no quadro evolutivo das ind�strias 

paleol�ticas do norte da pen�nsula, analisadas por outros autores igualmente ao 

abrigo do SLA.

O sexto e �ltimo cap�tulo, porventura o mais delicado, destina-se, 

essencialmente, a concretizar a avalia��o cr�tica que fazemos resultante da 

aplica��o do SLA. Neste particular, ensaiaremos uma reflex�o acerca das 

mais-valias, bem como das limita��es que encontramos no decurso da 

utiliza��o desta metodologia, tendo como termo de compara��o aquela 

empregue no estudo inicial.

Finalizaremos este derradeiro cap�tulo da disserta��o com uma breve 

reflex�o a prop�sito dos trabalhos realizados e da experi�ncia pessoal que 

representou a sua elabora��o.

As fichas de an�lise da cole��o de materiais que tivemos a oportunidade 

de estudar seguem num CD-ROM anexado ao presente volume de texto.



19

2. Os Paradigmas de estudo das utensilagens l�ticas

O estudo das utensilagens l�ticas assumiu, desde sempre, uma grande 

import�ncia no quadro do desenvolvimento da Arqueologia Pr�-Hist�rica, 

particularmente na que se debru�a sobre a sua etapa inicial, o Paleol�tico.

A escassez de outros vest�gios materiais verdadeiramente significativos, 

fez com que, frequentemente, as utensilagens l�ticas, dadas as suas superiores 

condi��es de preserva��o, assumissem um car�ter hegem�nico no seio do 

registo arqueol�gico, recebendo, por isso, uma particular aten��o por parte dos 

investigadores da �rea. Nesse sentido, n�o � de estranhar que, ao longo dos 

anos, aqueles procedessem � constru��o de sucessivas propostas 

metodol�gicas e ferramentas de an�lise para o estudo e compreens�o daquele 

tipo de materiais arqueol�gicos.

Assim, seguidamente procuraremos apresentar uma breve s�ntese de tal 

percurso evolutivo te�rico-conceptual, bem como uma resenha das principais 

metodologias e instrumentos de an�lise que o acompanharam e que foram 

sendo propostas por sucessivas gera��es de investigadores.

Dessa sinopse excluiremos propositadamente o SLA, o qual, por raz�es 

�bvias, ser� objeto de tratamento espec�fico e detalhado em cap�tulo pr�prio 

(cf. Cap.2). 

2.1. Os Prim�rdios

O interesse pelos artefactos l�ticos resultantes da a��o humana remonta 

aos s�culos XVI e XVII, onde, na Europa, come�aram por ser colecionados e 

entendida a sua origem como que de “caprichos da natureza” se tratando.
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Ao longo do s�c. XVIII e da primeira metade do s�c. XIX, por 

compara��o e analogia com as observa��es efetuadas no instrumental l�tico 

produzido pelas comunidades ditas “b�rbaras” ou “selvagens”, conhecidas 

atrav�s das expedi��es ultramarinas das pot�ncias coloniais europeias 

(Garanger, 1992), tais objetos passaram a assumir o estatuto de artefactos 

manufaturados, ainda que a sua cronologia permanecesse desconhecida, o 

que, obviamente limitava a sua compreens�o e o entendimento do seu 

verdadeiro significado.

Todavia, ser� a partir deste momento e ao abrigo do pensamento 

evolucionista ent�o vigente que configurava a progress�o linear das 

sociedades, que se come�a a formar a ideia, segundo a qual, em tempos 

remotos, tamb�m os povos europeus teriam passado por um estado de 

desenvolvimento tecnol�gico an�logo aos das comunidades referenciadas nas 

possess�es coloniais, da� resultando a afinidade observada ao n�vel das 

respetivas utensilagens l�ticas.

Contudo, estas observa��es n�o excediam a esfera etnogr�fica, dado 

que a ideia de Pr�-Hist�ria, bem como a pr�pria no��o de homem pr�-hist�rico 

n�o se encontravam ainda estabelecidas, dado o desconhecimento da sua 

verdadeira dimens�o cronol�gica. Esta s� viria a ser plenamente compreendida 

na segunda metade do s�c. XIX, quando, como � tradicional admitir-se e 

gra�as aos contributos das ci�ncias naturais (Geologia, Paleontologia), tem 

finalmente lugar o “nascimento” da Pr�-Hist�ria enquanto etapa cronol�gica 

inicial do desenvolvimento da Humanidade e dom�nio aut�nomo do 

conhecimento.  

Com o reconhecimento da antiguidade do homem pr�-hist�rico 

rapidamente se come�am a acumular os vest�gios materiais da sua exist�ncia, 

de entre os quais, como antes j� referimos, assumem particular destaque os 

testemunhos da sua capacidade de manipula��o e transforma��o das 

mat�rias-primas l�ticas. Neste sentido e perante tal aumento exponencial, 

rapidamente se ir� impor a tarefa de proceder � sua imperiosa organiza��o e 

classifica��o.
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2.2. Conceitos, Natureza e principais modalidades das constru��es 
tipol�gicas

Antes, contudo, de tra�armos aqui o breve percurso verificado no �mbito 

daquele processo, afigura-se-nos pertinente realizar uma pequena exposi��o 

sobre alguns dos conceitos b�sicos associados �s constru��es tipol�gicas, 

bem como assinalar as principais modalidades de que estas se podem revestir, 

baseando-nos, para tanto, na obra de W. Adams e E. Adams (2000).

O conceito de Tipologia poder�, sinteticamente, ser entendido como uma 

forma de classifica��o, que consiste na sele��o de um conjunto de vari�veis 

empregues na defini��o de categorias que denominamos por tipos. A cria��o 

destes, por seu turno, obedece ao crit�rio do investigador (o tipologista), o qual 

deve procurar na sua constru��o identificar os caracteres espec�ficos que 

permitem a diferencia��o entre aqueles. Como referem Adams e Adams 

(2000:370): “A tipology is a particular kind of classification; one designed for the 

sorting of entities into categories that are absolutely mutually exclusive”.

O segundo conceito operativo b�sico que importa destacar 

corresponde � pr�pria no��o de Tipo. Neste sentido, podemos defini-lo como 

uma sele��o de atributos, os quais lhe conferem uma identidade, um 

significado e for�osamente, uma defini��o espec�fica, tornando-o, por isso, 

exclusivo e determinando a sua individualidade relativamente aos demais. A 

sua constitui��o obedece a fatores de ordem intr�nseca (por exemplo, a 

morfologia), bem como de ordem extr�nseca (designadamente, a sua 

funcionalidade).

Quanto � diferente natureza das constru��es tipol�gicas e seguindo, 

neste particular, novamente Adams e Adams (2000), podemos distinguir a 

exist�ncia de dois grandes grupos de tipologias: as denominadas B�sicas e as 

apelidadas de Instrumentais (tamb�m conhecidas como Auxiliares).

As primeiras s�o elaboradas, sobretudo, tendo em vista a aprendizagem 

do pr�prio processo de classifica��o do material em an�lise. As segundas, t�m 

por objetivo classificar esse material, de forma a dele retirar informa��o �til � 



22

investiga��o, como, por exemplo, o estabelecimento de cronologias ou a 

caracteriza��o de culturas arqueol�gicas.

As tipologias Instrumentais s�o normalmente mais direcionadas e 

restritivas que as B�sicas e nelas a sele��o de vari�veis que comp�em os tipos 

s�o diferentes e subjacentes aos pr�prios objetivos de cria��o da tipologia. 

Todavia, importar� n�o esquecer que, muitas vezes, uma tipologia serve 

ambos os prop�sitos de forma natural, sendo este aspeto frequentemente 

subvalorizado pelos investigadores.

Esta quest�o da natureza das tipologias conduz-nos a uma outra 

problem�tica referente � origem dos tipos. Em rela��o a ela, estes podem 

dividir-se em naturais, tamb�m apelidados de �micos, e artificiais, ou �ticos.

Apoiando-nos de novo em Adams e Adams (2000), entende-se que um 

tipo � �mico, quando o mesmo corresponde ou reflete diretamente a vontade 

do seu autor, quer este seja o homem pr�-hist�rico que produziu o utens�lio, 

quer o investigador que elaborou a ferramenta tipol�gica - “The objective of the 

classifier is then to group things together in more or less the same way as the 

makers and the users would presumably have done” (Adams & Adams, 

2000:223).

Por outro lado, um tipo � �tico quando concebido unicamente pela mente 

do investigador, sendo este o respons�vel pela sele��o das vari�veis e pela 

cria��o das categorias em que se encontra estruturada a pr�pria tipologia.

N�o querendo de forma alguma contribuir para alimentar ainda mais a 

pol�mica entre os defensores das tipologias �micas e �ticas, e da diferencia��o 

entre os tipos naturais e artificiais (saber qual dos dois � historicamente mais 

relevante), pensamos, todavia, que a assun��o de um tipo �mico se afigura 

altamente complexa, mas simultaneamente muito estimulante.

Com efeito, aquilo que constitui o mais dif�cil de atingir na defini��o de 

um tipo �mico (comprovar a sua veracidade), acaba por ser, em �ltima 

inst�ncia, o seu maior m�rito: a busca em reconstituir os modelos mentais dos 

artes�os ancestrais aquando da elabora��o das suas utensilagens l�ticas. 

Neste particular, n�o podemos deixar de antever nesta aprecia��o a raiz do 

pensamento que est� por detr�s do novo paradigma de estudo representado 

pela denominada Tecnologia dos Processos. 
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Ultrapassadas estas quest�es, passemos agora, igualmente de forma 

resumida, a referenciar os principais g�neros de tipologias que, comummente, 

se desenvolvem no dom�nio da investiga��o arqueol�gica.

A primeira modalidade corresponde �s denominadas Tipologias 

Morfol�gicas, tamb�m apelidadas de Fen�ticas, as quais se caracterizam pelo 

estabelecimento dos tipos em fun��o das suas componentes intr�nsecas em 

detrimento das denominadas extr�nsecas (por exemplo, o contexto 

arqueol�gico.

O objetivo principal destas tipologias passa, no fundamental, pela 

classifica��o e posterior compara��o entre materiais de v�rias jazidas, sendo 

constru�das a partir de atributos tais como classes dimensionais pr�-

estabelecidas ou a morfologia geral dos objetos, isto em detrimento de outros 

atributos intr�nsecos, como a mat�ria-prima, por exemplo.

Seguidamente, podemos fazer men��o �s Tipologias Estil�sticas, as 

quais, n�o deixando de ser, no fundamental, tamb�m elas Fen�ticas, 

privilegiam, contudo, atributos externos de outra natureza (a cor, por exemplo, 

ou a presen�a de elementos decorativos), visando fixar processos evolutivos 

de �ndole estil�stica. Como � previs�vel, estas tipologias s�o, sobretudo, 

aplicadas aos estudos no dom�nio da arte pr�-hist�rica e dos materiais 

cer�micos 3. 

Em terceiro lugar, referiremos tamb�m as chamadas Tipologias 

Cronol�gicas e Espaciais, as quais privilegiam os atributos que aparentam uma 

maior variabilidade ao longo do tempo e do espa�o, sendo tamb�m, por isso, 

frequente no seu seio a valoriza��o de caracter�sticas de �ndole estil�stica. � 

justamente neste g�nero de tipologias que o conceito de “f�ssil-diretor” adquire 

bastante relev�ncia, raz�o pela qual elas est�o frequentemente associadas � 

defini��o de culturas arqueol�gicas. Socorrendo-nos de novo de Adams e 

Adams (2000:220): “The purposes of chronological and spatial classification are 

essentially historic: to learn about the variation of particular materials or types in 

time and space”. 

3 Estas tipologias estil�sticas s�o consideradas instrumentais, na medida em que, frequentemente, s�o utilizadas na 

defini��o de culturas e de identidades �tnicas em fun��o da distribui��o espacial dos materiais (por exemplo, os estilos 

decorativos das cer�micas).
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Seguem-se as Tipologias Funcionais, nas quais e como o seu pr�prio 

nome indica, os tipos s�o estabelecidos consoante a sua fun��o, presumida ou 

real. Neste sentido, entram em jogo, maioritariamente, atributos de natureza 

intr�nseca.

At� ao advento da Arqueologia Experimental, a presum�vel fun��o de, 

por exemplo, um furador, era inferida atrav�s da observa��o dos seus 

caracteres morfol�gicos e por compara��o etnogr�fica. Poder-se-� sustentar, 

por isso, que as tipologias de base morfol�gica e funcional se encontravam 

estreitamente relacionadas. Com efeito, frequentemente o artefacto era 

primeiramente descrito em termos morfol�gicos, sendo a posteriori avan�ada 

uma hip�tese funcional.

Todavia, em termos pr�ticos, acaba por n�o ser vi�vel a elabora��o de 

tipologias unicamente funcionais, dado que existem sempre outros atributos 

que, n�o se relacionando com o uso do objeto, s�o de igual relev�ncia. Neste 

sentido, o prop�sito de uma tipologia de car�cter funcional ser�, sobretudo, de 

cariz interpretativo, tendo em vista a compreens�o das atividades desenroladas 

pelas comunidades, bem como a caracteriza��o de jazidas ou a delimita��o de 

�reas funcionais no interior das mesmas.

Em quinto lugar, consideraremos as chamadas Tipologias �micas. 

Como facilmente se perceber� da explica��o que anteriormente avan�amos 

para aquele conceito, o desenvolvimento de tipologias desta natureza n�o 

alcan�ou, at� ao momento, grande relev�ncia no quadro da classifica��o 

tipol�gica dos materiais l�ticos. Por isso, n�o ser� de estranhar o facto das 

propostas tipol�gicas at� ao momento desenvolvidas em tal dom�nio, se 

aplicarem, invariavelmente, a estudos de orienta��o antropol�gica. 

Finalmente, refiram-se ainda as Tipologias Etno-Culturais, 

particularmente frequentes no quadro da arqueologia norte-americana e que 

t�m por objetivo fundamental proceder � identifica��o, atrav�s da articula��o 

de um leque bastante diversificado de evid�ncias materiais e comportamentais, 

de entidades culturais que possam assumir um significado tamb�m �tnico (um 

conjunto de indiv�duos, uma comunidade, por exemplo).

Como referimos anteriormente a afirma��o da ci�ncia pr�-hist�rica 

acarretou a r�pida acumula��o de uma significativa massa informativa que, 
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desde logo, colocou aos investigadores o repto de iniciar o seu processo de 

estudo e organiza��o.

Para este imperativo “arrumar de casa” haveria, de novo, de 

desempenhar um papel relevante o comparativismo etnogr�fico e funcional, 

que j� havia sido respons�vel pelo primeiro reconhecimento do significado dos 

artefactos pr�-hist�ricos, e que agora, a partir dos finais do s�c. XIX, ir�

constituir o suporte em que se apoiaram as primeiras classifica��es das 

diferentes categorias de artefactos. Paralelamente, o car�ter recorrente da 

morfologia de determinados objetos ajudou tamb�m � cria��o de algumas 

dessas primeiras constru��es tipol�gicas, de cariz indutivo e intuitivo e com um 

prop�sito eminentemente cronol�gico.

Neste contexto, a denomina��o e caracteriza��o destes primeiros tipos 

recorreu, frequentemente, a uma linguagem apoiada numa sem�ntica variada,

que por vezes utilizava termos de cariz funcional/etnogr�fico (raspadeira, 

raspador) e noutras situa��es colocava a t�nica na vertente morfol�gica (folha 

de loureiro, folha de salgueiro, bico de papagaio, etc.). A quest�o poder-se-ia 

complicar, aquando da individualiza��o de subtipos, os quais poderiam remeter 

novamente para denomina��es de variada origem, nomeadamente a topon�mia

(raspador de tipo Quina, por exemplo).

Complementarmente, assiste-se ainda � apropria��o do conceito de 

“f�ssil diretor” � Geologia, gra�as ao qual se come�ar�o, justamente, a 

sistematizar as primog�nitas entidades culturais, que servir�o de base � 

elabora��o dos primeiros quadros crono-culturais de refer�ncia.

Para este trabalho “heroico” e pioneiro foi decisivo o esfor�o de 

personalidades como Christian Jurgensen Thomsen (criador do c�lebre 

Sistemas das Tr�s Idades), Jacques Boucher de Perthes, (autor da c�lebre 

obra Antiquit�s Celtiques et Antid�luviennes e tido como “pai” da Pr�-Hist�ria), 

John Lubbock (a quem se deve o estabelecimento das principais etapas –

Paleol�tico e Neol�tico – da Pr�-Hist�ria), Edouard Lartet e Gabriel de Mortillet, 

respons�veis por parte significativa das terminologias ainda hoje utilizadas no 

�mbito da denomina��o das principais entidades culturais (Acheulense, 

Moustierense, Solutrense, etc.). 

Em jeito de balan�o final desta primeira etapa de desenvolvimento dos 

estudos sobre a an�lise das utensilagens l�ticas, servir-nos-emos de uma frase 
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de J.-Ph. Rigaud (1990: 22) que afirma: “Entre ces deux p�riodes, de 1840 � 

1960, notre science, a travers� une phase descriptive et classificatoire. Devant 

la masse de faits, d�couvertes et trouvailles que repr�sentait plus d’un demi-

si�cle de recherches diverses, les pr�historiens avaient ressenti l’urgente 

n�cessit� de mettre un peu d’ordre et, pour ce faire, de se doter d’une 

m�thodologie adapt�e. La typologie et la chronostratigraphie connurent alors un 

grand d�veloppement et nous utilisions encore, un si�cle plus tard, la 

terminologie et les classifications �labor�es � cette �poque”.

2.3. A Escola de Bord�us

Ap�s esta fase inicial de cria��o e consolida��o das primeiras 

constru��es tipol�gicas, que n�o obstante as limita��es que anteriormente 

assinalamos, acabaram por cumprir as necessidades e objetivos a que se 

tinham proposto, for�oso ser� reconhecer que, nos finais da d�cada de 

quarenta do s�culo passado, o estudo e classifica��o dos materiais l�ticos pr�-

hist�ricos caminhava, rapidamente, para um estado de alguma anarquia, 

decorrente da emerg�ncia de variad�ssimas propostas tipol�gicas, cada uma 

delas portadora de atributos e nomenclaturas pr�prias, circunst�ncia que urgia 

ultrapassar.

Ser�, por conseguinte, neste contexto que teremos que situar a a��o 

que, a partir de finais dos anos quarenta e toda a d�cada de cinquenta, ir� ser 

desempenhado pelos investigadores ligados ao Instituto do Quatern�rio da 

Universidade de Bord�us I, encabe�ados pelo seu diretor, o professor Fran�ois 

Bordes e pela sua esposa Denise de Sonneville-Bordes.

Em qualquer estudo que se pretenda realizar no dom�nio da an�lise e 

classifica��o tipol�gica das ind�strias l�ticas pr�-hist�ricas, a figura de Fran�ois 

Bordes assume-se como absolutamente incontorn�vel.

Consciente dos problemas e dificuldades a que tais estudos haviam 

chegado pelas raz�es acima apontadas, este investigador vai iniciar um 

processo de reorganiza��o, sistematiza��o e aplica��o de novos instrumentos 

de an�lise � compreens�o das utensilagens l�ticas, facto que ser� decisivo no 

contexto do estudo classificativo dos materiais l�ticos.
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O seu vast�ssimo conhecimento sobre a realidade do registo artefactual, 

a sua enorme experi�ncia de trabalho, complementados por um conhecimento 

profundo e �nico relativamente �s tecnologias de trabalho da pedra, colocaram-

no numa situa��o privilegiada para proceder a tal reforma. 

Funcionando exclusivamente num registo de base emp�rica, mas 

articulando como ningu�m havia feito at� ent�o as val�ncias anteriormente 

referenciadas, F. Bordes vai come�ar por definir uma lista-tipo do conjunto de 

todas as utensilagens, que procura reproduzir a variabilidade das morfologias 

recorrentemente observadas no registo artefactual das ind�strias do Paleol�tico 

inferior e m�dio do Sudoeste de Fran�a. Deste modo, ele vai identificar e 

destacar uma s�rie de entidades prim�rias (tipos) que, uma vez caracterizadas 

tecnicamente e trabalhadas estatisticamente, v�o permitir definir, na diacronia e 

� luz do modelo historico-culturalista, as diferentes unidades que exprimem a 

evolu��o da cultura material no plano das ind�strias l�ticas.

Para tal defini��o, Fran�ois Bordes vai estabelecer e valorizar um 

conjunto de vari�veis (morfol�gicas, dimensionais e t�cnicas) que, pela sua 

an�lise, lhe v�o permitir, em primeiro lugar, construir os tais tipos prim�rios e, 

depois, calcular a frequ�ncia relativa de cada um deles, convertendo os 

resultados alcan�ados num leque de �ndices e valores percentuais que, 

finalmente, ser�o representados graficamente atrav�s de pol�gonos de 

frequ�ncias cumuladas.

Um dos principais m�ritos desta nova metodologia consistiu na 

possibilidade de comparar de maneira mais fina as varia��es qualitativas e 

quantitativas existentes entre as cole��es de artefactos provenientes das 

diferentes jazidas arqueol�gicas. Desta forma, Fran�ois Bordes n�o obstante 

vinculado ao paradigma emp�rico classificativo, procurou relativizar o papel 

determinante at� ent�o detido pelos j� referidos “f�sseis diretores” na defini��o 

das culturas e sequ�ncias evolutivas culturais.

Todavia e n�o obstante os m�ritos, o esp�rito reformista e as inova��es 

que acabamos de enunciar, teremos que concordar com Pe�a Alonso quando 

afirma que Fran�ois Bordes consubstancia “... a culminaci�n l�gica de las 

corrientes anteriores” (2007:3). 

Esta heran�a poder� ser percet�vel atrav�s de muito do vocabul�rio 

tradicional que aquele autor mant�m e onde se verifica uma repeti��o de 



28

nomenclaturas de diferentes proveni�ncias (morfol�gica, topon�mica, 

tecnol�gica, etc.) j� anteriormente utilizadas. Com efeito, esta falha de 

sistematiza��o na linguagem empregue � uma das maiores cr�ticas ainda hoje 

apontadas a Fran�ois Bordes.

Todavia, o seu maior “pecado” passa pela aus�ncia de defini��o dos 

crit�rios/atributos por ele valorizados na defini��o dos seus tipos prim�rios, os 

quais, como � sabido, tem por base exclusiva o conhecimento emp�rico (que de 

facto era imenso) que investigador franc�s detinha sobre os materiais l�ticos.

Nada disso, por�m, esbate, em nossa opini�o, o grande esfor�o de 

sistematiza��o que Fran�ois Bordes efetuou e a enorme influ�ncia que teve 

nas gera��es seguintes de investigadores espalhados um pouco por todo o 

mundo. � seu o m�rito de ter introduzido a an�lise estat�stica no estudo das 

utensilagens l�ticas, bem como o chamar de aten��o para a import�ncia da 

reconstitui��o t�cnica experimental em laborat�rio, cujo alcance vir� a revelar-

se decisivo mais tarde.

2.4. As primeiras rea��es cr�ticas

Como acabou de ficar patente e apesar dos m�ritos que lhe s�o 

assacados, o papel de Fran�ois Bordes no contexto dos estudos sobre as 

utensilagens l�ticas pr�-hist�ricas n�o ficou isento de cr�ticas. De entre aqueles 

cuja voz mais alto se fez ouvir, � habitual destacarem-se as figuras de Georges 

Laplace e Andr� Leroi-Gourhan.

2.4.1. Georges Laplace

O primeiro grande cr�tico assumido da chamada Escola de Bord�us e das 

suas metodologias, foi Georges Laplace, investigador do Centre National de la 

Recherches Scientifiques (CNRS). 

Quer atrav�s da sua tese de doutoramento (Recherches sur l'origine et 

l'�volution des complexes leptolithiques, 1961), quer em escritos posteriores, 

Georges Laplace denunciou vigorosamente o car�cter emp�rico das propostas

de F. Bordes, pondo a nu a enorme subjetividade de que, no seu entender, 
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estavam eivadas as metodologias de estudo desenvolvidas pelos 

investigadores ligados ao Instituto do Quatern�rio.

Escusando-nos de repetir de novo os aspetos mais critic�veis assacados 

� Escola de Bord�us, passaremos de imediato a apresentar as propostas 

avan�adas por Georges Laplace, as quais, no entender deste autor, se situam 

em dois patamares: um de �ndole te�rica; outro de car�cter pr�tico. 

Em rela��o ao primeiro, ele denuncia que os estudos at� ent�o 

realizados estavam carenciados de uma base te�rica que os contextualizasse 

no �mbito do devir da evolu��o das sociedades humanas. Cr�tico da vis�o 

hist�rico-culturalista dominante � �poca, Georges Laplace prop�e, em 

alternativa, a ado��o de uma leitura materialista hist�rica para solucionar tal 

fragilidade. Neste sentido, para ele as mudan�as culturais s�o explic�veis por 

processos de predetermina��o, sem influ�ncias do exterior, equiparando os 

processos culturais �queles verificados no seio da Biologia. (Garanger, 1992).

No plano concreto da pr�tica de estudo dos materiais l�ticos, Laplace,

com o intuito de tornar os estudos tipol�gicos mais objetivos, privando-os do 

car�cter emp�rico que ele tanto critica, ir� desenvolver uma abordagem 

anal�tica de base estruturalista que, tamb�m ela e como iremos ver adiante, 

deixar� um legado que, posteriormente, ser� retomado.

Entendendo os artefactos l�ticos como estruturas suscet�veis de ser 

decompostas nos seus elementos b�sicos constituintes, Georges Laplace 

advoga a aplica��o de uma abordagem estruturalista �s entidades que, no seu 

entender, constituem as unidades prim�rias (morfotipos) que representam as 

entidades culturais.

Para tal, a sua metodologia compreende uma decomposi��o dos 

“morfotipos” num sistema hier�rquico de vari�veis discretas ou cont�nuas, que 

v�o desde a natureza dos suportes, �s dimens�es, morfologia e t�cnica de 

fabrico das pe�as, concentrando todos estes dados naquilo que ele intitula ser 

uma s�ntese morfot�cnica, a qual correspondia � realidade do objeto estudado. 

� pela combinat�ria dos dados acima enunciados e depois de consideradas as 

associa��es de caracteres mais t�picas, que ent�o seriam definidos os 

“morfotipos”, em primeiro lugar, os “prim�rios” ou grupos (grupos de buris, de 

raspadeiras, furadores, facas de dorso, etc.) e, de seguida, todos os restantes, 

num sistema hier�rquico.
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Ainda na sua demanda pela objetividade, Laplace opta por renunciar ao 

uso de nomes e designa��es, criando, em alternativa, um complexo sistema de 

siglas, s�mbolos, n�meros, abreviaturas, etc., acabando por construir um 

verdadeiro sistema codificado, uma estenografia que evitava o uso de uma 

linguagem d�bia, dotando por esta via a an�lise tipol�gica de um superior 

poder de precis�o e objetividade. Como afirmou o pr�prio Georges Laplace: 

“Ce sch�ma veut argumenter l’objectivit� du processus de ramassage des 

donn�s, et en m�me temps permet de conceptualiser les ph�nom�nes de 

changement � l’�chelon diachronique (Laplace, 1959).

Finalmente, estes estudos s�o acompanhados por um tratamento 

estat�stico e consequente correla��o dos dados, o que permitiria eliminar o 

car�cter emp�rico das anteriores tipologias, entenda-se, as associadas � Escola 

de Bord�us.

Ap�s efetuar a s�ntese de toda a informa��o num conjunto de tabelas e 

de gr�ficos, seguir-se-ia a compara��o dos diferentes conjuntos de materiais 

segundo uma perspetiva materialista hist�rica. Como j� referimos, um dos 

objetivos principais de G. Laplace passava pela compreens�o da mudan�a 

diacr�nica das culturas (leia-se ind�strias), chegando, grosso modo � 

conclus�o de que, inicialmente, os conjuntos industriais seriam mais simples 

para, posteriormente, se tornarem mais complexos com o decorrer do tempo. 

Na boa l�gica marxista, tal mudan�a seria, em si mesma, motor e 

consequ�ncia da din�mica hist�rica.

Em jeito de conclus�o poderemos afirmar que as propostas de G. 

Laplace tiveram, no geral, um impacto reduzido junto da comunidade 

arqueol�gica, nomeadamente, no seu pr�prio pa�s de origem. Tal facto n�o 

ser� certamente alheio � circunst�ncia de e n�o obstante todo o seu esfor�o, 

este investigador n�o ter conseguido descolar, em definitivo, do subjetivismo 

que tanto criticava.

Na realidade e ainda que apoiado num sistema descritivo mais 

sistematizado, racional e hierarquizado, as classifica��es que estabelece s�o 

igualmente subjetivas, pois os crit�rios/vari�veis a partir dos quais os artefactos 

s�o decompostos e caracterizados decorrem por vontade �nica e expressa do 

investigador (� semelhan�a do que j� fazia F. Bordes), de maneira aprior�stica, 

sem argumenta��o cientificamente validada.
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Acresce que tamb�m ao n�vel dos morfotipos ou grupos prim�rios vamos 

reencontrar as grandes categorias dos sistemas tipol�gicos que o autor tanto 

criticava, bem como muitos dos instrumentos e ferramentas de an�lise 

estat�stica e ilustra��o gr�fica igualmente desenvolvidos antes pela Escola de 

Bord�us. No nosso entender, o grande m�rito de G. Laplace, al�m do seu 

enorme esfor�o de sistematiza��o e descri��o dos caracteres das utensilagens 

l�ticas pr�-hist�ricas, situa-se no seu papel para a forma��o de uma nova 

escola de investiga��o, a escola anal�tica, da qual ir�o ser herdeiros diretos os 

criadores do SLA.

2.4.2. Andr� Leroi-Gourhan

A segunda voz cr�tica a levantar-se, discretamente, contra os excessos de 

subjetividade da corrente tipol�gica tradicional representada pela Escola de 

Bord�us foi a de Andr� Leroi-Gourhan.  

Ciente das debilidades e fraquezas da corrente dominante, mas tamb�m 

certo de que jamais seria seu prop�sito construir um sistema de an�lise e 

classifica��o que lhe fosse plenamente alternativo, aquele investigador ir� 

desenvolver um conjunto de instrumentos de an�lise de voca��o universalista 

das diferentes grandes categorias de artefactos l�ticos.

Tais instrumentos, representados sobre a forma de um conjunto de 

fichas descritivas de an�lise morfol�gica, procuram, pela via da sistematiza��o 

e uniformiza��o dos atributos considerados na an�lise que empreende, reduzir 

a subjetividade inerente ao estudo individualizado dos materiais. Este 

pensamento globalizante, pautado pela influ�ncia da Antropologia Cultural em 

A. Leroi-Gourhan, mant�m os princ�pios de descri��o usados nas tipologias 

tradicionais, procurando, contudo, eliminar as refer�ncias e caracteriza��es de 

�ndole geogr�fica, funcional ou t�cnica atribu�da aos utens�lios.

Na solu��o que apresenta A. Leroi-Gourhan, cada utens�lio � 

decomposto em segmentos elementares, pass�veis de serem descritos atrav�s 

de termos simples. Na sua an�lise, s�o contemplados valores dimensionais, 

assim como, os �ngulos de retoque, sendo posteriormente estes valores 

transformados em vari�veis discretas, afim do seu tratamento estat�stico.
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Ainda que j� contemplado nos estudos tipol�gicos tradicionais, � 

conferida por este investigador uma maior import�ncia � caracteriza��o dos 

produtos de debitagem e aos n�cleos em geral (presen�a de c�rtex, �ngulos de 

lascamento e de percuss�o, morfologia do tal�o, orienta��o dos 

levantamentos, etc.), no sentido de, de forma mais aprofundada, avaliar as 

caracter�sticas t�cnicas dos conjuntos industriais. 

Porque centrado numa leitura abrangente aplicada � totalidade das 

entidades culturais, o sistema de morfologia descritiva proposto por A. Leroi-

Gourhan ir� ser respons�vel pela introdu��o de um conjunto de novas 

preocupa��es relacionadas com o quotidiano e o modo de vida das 

comunidades pr�-hist�ricas.

Ser� justamente no �mbito da valoriza��o deste novo olhar sincr�nico 

sobre a exist�ncia das comunidades pr�-hist�ricas, que emergir�o e 

come�ar�o a adquirir relev�ncia os estudos de �mbito etnotecnol�gico, 

simultaneamente continuadores e percursores dos trabalhos de tecnologia 

experimental desenvolvidos, respetivamente, por F. Bordes e pelos 

investigadores que representam j� o novo paradigma da Tecnologia dos 

Processos.

Ser� no �mbito destes �ltimos que, por exemplo, assistiremos pela 

primeira vez � aplica��o de conceitos t�o importantes quanto os de “cadeia 

operat�ria” e “sistema de produ��o”, que se come�am a afinar metodologias de 

estudo t�o relevantes quanto a das remontagens, que se passa a valorizar a 

import�ncia da gest�o das mat�rias-primas no �mbito da caracteriza��o das 

ind�strias l�ticas e que se come�a a privilegiar uma leitura horizontal destas 

(escava��o em �rea e an�lise espacial) em detrimento da vertical at� a� 

exclusivamente valorizada.  

� semelhan�a do que fizemos para os investigadores tratados 

anteriormente, poder-se-� assacar a A. Leroi-Gourhan o m�rito de ter 

constru�do uma s�rie de pequenas ferramentas de an�lise descritiva e 

morfol�gica, de ter chamado a aten��o para a import�ncia de alguns novos 

atributos na caracteriza��o das diferentes categorias de artefactos, de ter sido 

tamb�m o respons�vel pela generaliza��o de algumas conven��es e 

normativos de estudo desses mesmos materiais e, por fim, mas sobretudo, de 

ter lan�ado as sementes para a emerg�ncia, em finais dos anos oitenta, de 
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uma verdadeira revolu��o paradigm�tica, consubstanciada no surgimento de 

um novo m�todo de estudo das utensilagens l�ticas pr�-hist�ricas.

� guisa de conclus�o, poderemos referir que, de uma forma geral, esta 

etapa de desenvolvimento de estudos das utensilagens l�ticas que decorre 

entre os finais dos anos quarenta e finais da d�cada de oitenta do s�culo 

passado, se encontra marcada pelo primado das constru��es tipol�gicas de 

base essencialmente emp�rica, onde o conceito de tipo assume particular 

relev�ncia (ao ponto de, por vezes, ofuscar a pr�pria “presen�a” do art�fice pr�-

hist�rico) e em que ambos concorrem para a constru��o e caracteriza��o 

instrumental, geogr�fica e cronol�gica das entidades culturais e �tnicas.

2.5. A Corrente Tipom�trica

H� que reconhecer que as posturas cr�ticas surgidas no decurso da d�cada 

de sessenta do s�culo passado, acabaram por ter um reduzido impacto no 

dom�nio do estudo das utensilagens l�ticas pr�-hist�ricas. 

Por este facto, continuaram a surgir, aqui e al�m, no seio da comunidade 

cient�fica, vozes que continuaram a chamar a aten��o para o excesso de 

subjetividade e a natureza essencialmente emp�rica das classifica��es 

tipol�gicas mais comummente aplicadas pelos investigadores.

Ser� com o intuito de acabar, em definitivo, com este estado de coisas, que 

a partir dos finais dos anos setenta e beneficiando da democratiza��o dos 

meios inform�ticos operada pouco antes, se assiste � emerg�ncia de uma 

corrente de investiga��o, que procurar�, atrav�s da conjuga��o daqueles 

recursos com a utiliza��o de sofisticadas t�cnicas de an�lise estat�stica, 

erradicar a subjetividade presente nas constru��es tipol�gicas tradicionais.

Afirmando-se subsidi�ria da Nova Arqueologia e dos investigadores que 

nesta se afirmavam como defensores e apologistas da utiliza��o sistem�tica 

dos recursos inform�ticos na resolu��o das problem�ticas arqueol�gicas (por 

exemplo, David Clarke), os partid�rios desta nova abordagem, na sua 

demanda cada vez mais assertiva contra a subjetividade das classifica��es, 

julgaram ver na decomposi��o dos artefactos num conjunto de caracteres 

discriminantes de natureza m�trica e morfol�gica, a solu��o para ultrapassar 

os v�cios de que estariam eivados os estudos tipol�gicos at� ent�o realizados.
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Na referida solu��o estaria necessariamente tamb�m contemplado o 

recurso a sofisticados instrumentos de an�lise estat�stica multivariada (an�lise 

de dados), cuja utiliza��o eliminaria, por si s�, a contamina��o subjetiva 

decorrente da interven��o humana do investigador.

Do ponto de vista pr�tico, os diferentes artefactos analisados, depois de 

decompostos num conjunto de formas mais simples atrav�s da elei��o de uma 

s�rie de atributos m�tricos e morfol�gicos codificados, eram restitu�dos por 

meio de um processo de hierarquiza��o e reagrupamento dos caracteres 

assinalados que, posteriormente, quando submetido a t�cnicas de an�lise de 

conglomerados, proporcionava, automaticamente, a reconstitui��o das 

entidades morfol�gicas prim�rias (leia-se tipos), atrav�s da correla��o 

estat�stica e dos c�lculos efetuados.

Estaria assim, finalmente, ultrapassado o “pecado original” das tipologias 

de base emp�rica. Socorrendo-nos, uma vez mais, de Adams e Adams (2000: 

274): “Scientific proof is necessarily statistical proof, and computers permit the 

use of far more and better statistics than were dreamed of in the pre-electronic 

age”.

Fazendo tamb�m um balan�o das inten��es e, sobretudo, do m�rito dos 

resultados estabelecidos pela denominada Corrente Tipom�trica, tamb�m aqui 

teremos de admitir, for�osamente, que os mesmos ficaram bastante aqu�m das 

expectativas criadas. 

Com efeito, ainda que o emprego de um poderoso e sofisticado arsenal 

de meios inform�ticos e aplica��es estat�sticas causasse, num primeiro 

momento, a sensa��o de que, por fim, a total objetividade estaria ao alcance 

da investiga��o arqueol�gica, a verdade � que e como facilmente se 

compreender�, aquela continuava ref�m da subjetividade, que subsiste na 

pr�pria sele��o das vari�veis e na forma como as mesmas s�o, por vezes, 

valorizadas e hierarquizadas.

Acresce que a an�lise supostamente ass�ptica conseguida por esta 

Corrente Tipom�trica, conduziu, na pr�tica, a uma aut�ntica desumaniza��o da 

pesquisa, traduzida pela exclus�o do homem pr�-hist�rico das problem�ticas

arqueol�gicas, designadamente das que diziam respeito � an�lise e estudo dos 

materiais arqueol�gicos.
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Como � facilmente percet�vel, o estudo das utensilagens l�ticas n�o pode 

ser reduzido a uma mera f�rmula matem�tica. H� toda uma pan�plia de 

fatores, desde humanos a t�cnicos, que confere uma singularidade a qualquer 

cole��o de artefactos l�ticos e a sujeita a todo um amplo misto de varia��es.

No �mbito de uma desej�vel primeira reflex�o cr�tica centrada no 

hist�rico da evolu��o te�rico-metodol�gica do estudo das utensilagens l�ticas 

pr�-hist�ricas, afigura-se-nos pertinente chamar a aten��o para um conjunto de 

situa��es. 

Em primeiro lugar, haver� que reconhecer que esta primeira grande 

etapa (de finais do s�c. XIX at� in�cios da d�cada de oitenta do s�c. XX), 

consubstanciada naquele que, verdadeiramente, poder�amos apelidar de 

Paradigma Classificativo, corresponde a um per�odo de pesquisa no decurso 

do qual se observa a presen�a de uma forte carga de subjetividade nos 

procedimentos da investiga��o, o que potencia uma abordagem fortemente 

emp�rica na an�lise e tratamento do registo arqueol�gico, com tudo o que tal 

realidade acarreta ao n�vel da desigualdade na qualidade do conhecimento 

produzido.

Em segundo lugar, teremos tamb�m que admitir que esta fixa��o na 

classifica��o, entendida esta n�o como um meio mas como um fim, acabou por 

centrar a pesquisa quase exclusivamente no reconhecimento e defini��o dos 

diferentes tipos de utens�lios, promovendo, em simult�neo, um tamb�m 

progressivo alheamento daquele que, em �ltima an�lise, deveria constituir, de 

facto, o objetivo �ltimo do conhecimento: o Homem Pr�-Hist�rico e, neste caso 

concreto, as suas aptid�es/solu��es para a manipula��o e transforma��o das 

mat�rias-primas l�ticas. 

Passando seguidamente a centrar a nossa aten��o nos aspetos que 

julgamos positivos, gostar�amos, primeiramente, de referir que, n�o obstante as 

cr�ticas ou limita��es atr�s assinaladas, consideramos esta etapa como da 

mais fulcral import�ncia, na exata medida em que ela representa um trajeto que 

tinha que ser necessariamente percorrido para fundamentar a afirma��o da 

pr�pria Arqueologia Pr�-Hist�rica e sem o qual a investiga��o n�o teria 

alcan�ado o patamar em que hoje se situa. Sinteticamente, dir�amos que se 

trata de uma etapa que tinha obrigatoriamente de ser cumprida.
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Na sequ�ncia l�gica do que acabamos de afirmar, pensamos tamb�m 

que o facto dos instrumentos de investiga��o ao seu servi�o terem sido 

levados a um ponto de exaust�o (que culminou com o paroxismo da Corrente 

Tipom�trica), possibilitou a matura��o daquele que veio a tornar-se o seu 

sucessor paradigm�tico. 

Ainda neste contexto e justamente enquanto demonstrativo da sua 

validade, assinala-se a circunst�ncia de tal mudan�a ou altera��o 

paradigm�tica n�o ter determinado a extin��o da necessidade de continuar a 

classificar os materiais, logo de manter ativo e funcional o anterior paradigma.  

A este prop�sito e fazendo uso do pensamento de Harris (1980:8):

“Science has always consisted of an interplay between induction and deduction, 

between empiricism and rationalism; any attempt to draw the line on one side or 

the other conflicts with actual scientific practice”. 

2.6. A metodologia da Tecnologia dos Processos

Como acabamos de verificar, os estudos incidindo sobre a an�lise e 

compreens�o das utensilagens l�ticas pr�-hist�ricas haviam atingido, na 

primeira metade dos anos oitenta e com o desenvolvimento da chamada 

Corrente Tipom�trica, um “beco sem sa�da”, cuja consequ�ncia mais perniciosa 

se traduziu, como vimos, numa total desumaniza��o da pesquisa.

O impacto que esta realidade teve nalguns investigadores, o estado de 

matura��o ao qual entretanto havia chegado o conhecimento ao n�vel do 

quadro vivencial do homem pr�-hist�rico, a influ�ncia e desenvolvimento que 

igualmente foram alcan�ando os estudos na �rea da tecno-etnologia, o legado 

que investigadores como F. Bordes e Jacques Tixier deixaram ao n�vel do 

conhecimento e reconstitui��o das tecnologias l�ticas, bem como a “chamada 

de aten��o” que A. Leroi-Gourhan fez, nos anos sessenta, para a import�ncia 

da compreens�o das cadeias operat�rias de fabrico e dos sistemas de 

produ��o associados ao talhe dos conjuntos artefactuais pr�-hist�ricos, 

determinaram, nos finais na d�cada de oitenta do s�culo passado, a eclos�o de 

uma nova proposta te�rico-metodol�gica direcionada para os estudos em 

causa, representada pela denominada metodologia da Tecnologia dos 

Processos.  
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Personalizada num conjunto de jovens investigadores de origem 

francesa, de entre os quais destacar�amos os nomes de Jacques Pellegrin, Eric 

Boeda, Jean-Michel Geneste, entre outros, esta nova proposta metodol�gica 

rapidamente se afirmou como uma alternativa aos modelos tradicionais, tendo 

transformado de uma forma marcante o universo dos estudos sobre as 

utensilagens l�ticas pr�-hist�ricas.

Ao recuperarem os conceitos operativos b�sicos de “cadeia operat�ria” e 

“sistema de produ��o”, que A. Leroi-Gourhan havia pela primeira vez 

valorizado e chamado � aten��o, e ao integr�-los no quadro da constru��o 

te�rico-metodol�gica que suporta o novo modelo de estudo proposto, estes 

investigadores introduziram uma nova dimens�o no estudo das utensilagens 

l�ticas, acabando em definitivo com o primado da no��o de tipo e das pr�prias 

tipologias.

Em 1976, j� Lemmonier havia sublinhado que as cadeias operat�rias, 

enquanto parte integrante dos sistemas t�cnicos, s�o compostas por uma 

sequ�ncia gestual que, por sua vez, obedece a um esquema conceptual 

previamente estabelecido, respondendo a uma s�rie de condicionantes, das 

quais se destacam a mat�ria-prima e os h�bitos culturais. Posteriormente e j� 

no �mbito da constru��o do novo paradigma tecnol�gico, J. Pellegrin e J.-M. 

Geneste, avan�ar�o com uma defini��o mais detalhada e hol�stica, entendendo 

o conceito de Cadeia Operat�ria como uma grande sequ�ncia, que se inicia na 

sele��o de um bloco de mat�ria-prima, passando pela sua prepara��o, talhe, 

obten��o de produtos finais, utiliza��o, poss�vel reavivamento e, finalmente, o 

seu abandono definitivo.

Neste sentido e � luz desta nova abordagem, os artefactos l�ticos n�o 

s�o mais considerados como t�picos de uma cultura, de uma comunidade, mas 

sim como evid�ncias do comportamento humano, nas suas m�ltiplas 

dimens�es t�cnica, econ�mica e social (Pelegrin, 1990).

Deste modo, o fabrico dos artefactos � considerado como uma 

sequ�ncia de atividades, passando a aten��o do investigador a centrar-se, por 

isso, n�o no objeto, mas antes na totalidade do processo onde o mesmo se 

integra. 

Assim, os materiais l�ticos passam a ser percecionados de maneira 

totalmente nova, na qual se busca a valoriza��o da totalidade daquele 
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processo que, como j� referimos, se inicia aquando da sele��o das mat�rias-

primas, prossegue pela fase da sua manipula��o e transforma��o, continua 

com a sua utiliza��o e s� termina com o seu abandono. 

Por isso, percebe-se, assim, o fim da obsess�o pelo “tipo”, passando a 

pesquisa a centrar-se num conjunto de novos dom�nios de investiga��o, que 

passam, nomeadamente, pelas estrat�gias de obten��o das mat�rias-primas, 

pelo modo como se processou a organiza��o e explora��o econ�mica dos 

recursos dos territ�rios, pela reconstitui��o conceptual e t�cnica do fabrico das 

pr�prias utensilagens e pela identifica��o das suas eventuais funcionalidades.

Instrumentos fundamentais para a concretiza��o destes dois �ltimos 

campos de pesquisa foram, respetivamente e em primeiro lugar, o 

desenvolvimento e aplica��o da chamada “t�cnica das remontagens”, atrav�s 

da qual se pretende reconstruir os racioc�nios e os gestos que est�o por detr�s 

das t�cnicas que presidem aos fabricos. Nesta �tica passam a ser estudados e 

valorizados todos os elementos resultantes do talhe, independentemente da 

sua natureza (desde o mero resto de talhe at� ao instrumento acabado). Em 

segundo lugar e no que concerne aos aspetos de funcionalidade, mencione-se 

os avan�os registados, quer no campo dos seus instrumentos de an�lise, quer 

no dom�nio da tafonomia funcional dos objetos.

Em s�ntese, dir�amos que � um novo olhar que se lan�a sobre os 

materiais, � todo um novo question�rio que se tece e estabelece � sua volta, �, 

na verdadeira acess�o da palavra, um novo paradigma de estudo que se 

constr�i - o Paradigma da Tecnologia dos Processos.

Entretanto, os avan�os e progressos operados, no decurso dos anos 

noventa e in�cios deste novo s�culo, pela aplica��o desta nova metodologia de 

estudo, vieram, por sua vez, determinar a ocorr�ncia de novos 

desenvolvimentos, de entre os quais gostar�amos de destacar e por raz�es que 

se prendem com as suas afinidades com aquele que � objetivo da nossa 

disserta��o (uma aprecia��o cr�tica do SLA), as an�lises tecnofuncionais 

(Boeda 2001; Soriano 2001).

Procurando realizar uma breve s�mula do impacto alcan�ado pelo 

aparecimento do paradigma da Tecnologia dos Processos, teremos que admitir 

o seu ineg�vel sucesso, expresso pelo n�mero cada vez mais crescente de 

investigadores que aderem � sua metodologia, ainda que tal expans�o d� 
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provas de obedecer, aparentemente, a ritmos de desenvolvimento 

diferenciados. Na verdade, constata-se que, no seu seio, algumas �reas de 

pesquisa t�m vindo a conhecer uma maior aplica��o e desenvolvimento (por 

exemplo, o estudo da componente t�cnica ou a an�lise funcional), 

contrariamente ao que se verifica noutras (por exemplo, economia das 

mat�rias-primas ou a compreens�o das motiva��es por detr�s do abandono 

dos artefactos). 

Assinala-se, no entanto, que apesar do sucesso acima mencionado, o 

mesmo n�o determinou a erradica��o do anterior paradigma. De facto, 

atendendo aos diferentes objetivos e metodologias que os motivam, a sua 

coexist�ncia tem-se revelado pac�fica, j� que eles n�o competem entre si. A 

necessidade de organizar e classificar a informa��o manter-se-� sempre e 

como tal os fins da classifica��o continuar�o a manter-se, do mesmo modo 

que, n�o ser� poss�vel jamais regredir em rela��o a um olhar mais humanizado 

e profundo sobre a realidade representada pelos conjuntos artefactuais.
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3. O Sistema L�gico-Anal�tico 
3.1. Hist�rico e contexto te�rico de emerg�ncia

O Sistema L�gico-Anal�tico (SLA) conhece a sua primeira aplica��o 

pr�tica na primeira metade da d�cada de 80 do s�culo passado, no contexto de 

dois estudos: o primeiro, datado de 1983, tem autoria coletiva, (E. Carbonell, M. 

Guilbauld e R. Mora); o segundo, corresponde � tese de doutoramento 

apresentada, em 1985, na Universidade de Paris VII, por Eudald Carbonell e 

nele toda a constru��o te�rica e metodol�gica do sistema surge cabalmente 

desenvolvida.

Assumindo-se desde o seu in�cio como uma alternativa aos estudos 

tipol�gicos tradicionais de voca��o empirista, representados pelas cl�ssicas 

tipologias de cariz essencialmente morfol�gico, o SLA, como assinala Lombera 

Hermida (2005), conheceu at� ao momento, duas etapas de desenvolvimento. 

A primeira, prolonga-se at� aos in�cios dos anos noventa do s�culo 

passado e nela o seu espectro de aplica��o cingiu-se � sua utiliza��o enquanto 

ferramenta de an�lise empregue exclusivamente no estudo de tecnocomplexos 

industriais da zona da Catalunha, constitu�dos predominantemente por seixos 

afei�oados. 

A segunda, inicia-se a partir de 1992, coincidindo sensivelmente com 

reativa��o do Projeto de Atapuerca e dela ir� decorrer uma renova��o te�rica e 

conceptual, cuja finalidade �ltima visou tornar o sistema em algo mais do que 

uma mera ferramenta metodol�gica descritiva, antes promovendo o seu 

desenvolvimento e adapta��o ao estudo da complexidade dos v�rios modos e 

processos tecnol�gicos verificados no �mbito das ind�strias l�ticas paleol�ticas.

No plano te�rico e como sublinha o pr�prio E. Carbonell (Carbonell et.

al.,1995), a constru��o do SLA vai buscar os seus fundamentos e � devedora, 
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quer da Tipologia Anal�tica de G. Laplace, quer das propostas de abordagem 

sist�mica defendidas por David Clarke, quer ainda da vis�o din�mica da 

hist�ria postulada por Eduard Palmer Thomson (Carbonell et al., 1995b).

N�o ser� por isso de estranhar que, profundamente influenciados pelo 

pensamento de G. Laplace e E.P. Thomson, os criadores do SLA assumam, 

quer no plano dos enunciados dos princ�pios gerais de orienta��o te�rica do 

sistema proposto, quer ao n�vel da leitura dial�tica que preside ao processo de 

“constru��o” dos artefactos, quer ainda ao modo como historicamente se 

desenvolveu a pr�pria pesquisa neste dom�nio, uma posi��o convergente � do 

Materialismo Hist�rico, ainda que e particularmente no �mbito daquele �ltimo 

aspeto referenciado, se constate, no nosso entender, alguma ingenuidade e 

radicalismo no discurso apresentado, conforme se poder� constatar na 

seguinte afirma��o: “Tot aquest proc�s de captaci� dels atributs arqueol�gics 

d� d’una perspectiva burguesa cau dins d’una estrat�gia l�gica. Si tenim en 

compte que la Prehist�ria h� estat durant prop de 200 anys en mans de 

l’aristocracia i l’estructura eclesi�stica, ells hi han traslladat de forma 

paradigm�tica llur viso de les coses. S�n, doncs, els que han distorsinat la 

realitat adaptant-la als seus dogmes” (Carbonell et al. 1988:78).

Como primeiro aspeto a salientar da apresenta��o que seguidamente 

passaremos a fazer das principais linhas orientadoras do desenvolvimento e 

aplica��o do SLA e servindo-nos do confronto entre ele e os sistemas 

tipol�gicos cl�ssicos, diremos que enquanto nestes as nomenclaturas 

empregues s�o sobretudo aprior�sticas, da� resultando uma s�rie de 

denomina��es que, nuns casos seguem crit�rios de base funcional, noutros 

regem-se por par�metros morfol�gicos, noutros ainda recorrem a 

procedimentos t�cnicos e, finalmente, noutros adotam designativos 

topon�micos, no SLA tais terminologias utilizam um vocabul�rio de ordem 

anal�tica, contemplando a delimita��o conceptual que se verifica na 

transforma��o da mat�ria-prima, numa dada escala temporal te�rica e das 

categorias que se geram aquando do processo de talhe da pedra (Carbonell & 

Mora, 1986).

Passando agora para um registo mais doutrin�rio, salientaremos que o 

SLA parte da no��o que se traduz pela contradi��o a que se submete qualquer 

mat�ria-prima natural, quando sujeita a uma din�mica antr�pica. Desta 
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intera��o decorre que o objeto de estudo passa, assim, pela observa��o 

daquela contradi��o dial�tica entre o meio natural e as sociedades humanas, 

entendida dentro de um determinado limite de atua��o esp�cio-temporal. (Mora 

Torcal et al., 1991). Tal limite, por seu turno, concorre para que essa 

contradi��o se materialize atrav�s da perda de volume e mat�ria, normalmente 

expressa numa nova morfologia (os caracteres morfot�cnicos de estudo)

presente num dado contexto arqueol�gico.

Deste modo, enquanto nas tipologias emp�ricas de base morfol�gica os 

artefactos s�o primeiramente “projetados” em tipos, depois encaminhados a 

integrar uma qualquer lista-tipo e, por fim, veem ser-lhes atribu�da uma 

valora��o cultural e cronol�gica, no �mbito do SLA eles s�o integrados num 

processo t�cnico din�mico, definindo segmentos do mesmo e organizando-se 

n�o em entidades est�ticas (tipos), mas antes em categorias estruturais. 

Como referem Carbonell et al. (1995:447) “En este contexto, como se 

ver�, se toma a los objetos de usos l�ticos como c�digos morfol�gicos con 

informaci�n. El registro o conjunto de los objetos conforma una estructura. A su 

vez esta estructura, elemento pasivo, debe ser reactivada mediante una serie 

de t�cnicas y modelos. De esta forma, es posible aprehender una serie el 

Sistema Operativo T�cnico de las comunidades paleo-humanas en toda suya 

extensi�n”.

Recorrendo novamente � compara��o com os sistemas tipol�gicos 

tradicionais para proceder ao enunciado dos princ�pios que norteiam o SLA, 

diremos que enquanto aqueles radicam na conce��o est�tica que det�m do 

registo arqueol�gico (leia-se artefactos l�ticos), concentrando-se, por isso, 

unicamente na morfologia final do objeto e acabando por negligenciar o mais 

importante, os processos t�cnicos de mudan�a que presidiram � sua 

elabora��o final, a isto o SLA contrap�e uma “…perspectiva de canvi d’un 

objecte que �s intervingut, doncs, �s la base de la comprensi� de l’objecte que 

analitzem” (Carbonell, et al.1988:79).

Deste postulado decorre que um objeto at� chegar ao seu estado final 

de configura��o atravessa um conjunto de estados temporais, regidos tendo 

em conta as necessidades, as potencialidades e/ou o grau de evolu��o t�cnica 

do grupo ou comunidade humana em que se insere. 
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Aqui chegados, � nosso dever chamar � aten��o para a proximidade 

existente entre o processo que acabamos de apresentar, que no �mbito do 

SLA recebe a designa��o de “encadeamento morfogen�tico” e o conceito de

“cadeia operat�ria” que j� tivemos oportunidade de explicitar aquando da 

apresenta��o sint�tica do Paradigma Tecnol�gico. 4

Imagem 1. Representa��o de uma Cadeia Operat�ria (segundo

Carbonell et al., 1999b)

3.2. Em dire��o a uma nova �tica conceptual

Como assinalamos anteriormente, os autores do SLA constru�ram-no 

como um sistema hierarquizado, que integra quatro n�veis conceptuais, que 

servem de suporte � an�lise e interpreta��o dos materiais l�ticos. 

O primeiro n�vel corresponde a um patamar descritivo ou, dito de outra 

forma, a uma an�lise morfo-tecno-funcional dos materiais l�ticos. Nele vamos 

encontrar conceitos descritivos que caracterizam de forma espec�fica os 

estudos realizados no �mbito morfo-t�cnico (por exemplo, termos como 

unifacial, bifacial, retoque alternante, direto, etc.)

4
Refira-se que, mais recentemente, os investigadores ligados � utiliza��o do SLA passaram a empregar de forma 

indistinta e como sin�nimos, as express�es cadeia operat�ria e encadeamento morfogen�tico.
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O segundo, designado de construtivo, procura proceder � integra��o 

dos artefactos no quadro de uma dada categoriza��o estrutural, a qual constitui 

uma das maiores originalidades deste sistema anal�tico (por exemplo, 

conceitos como base negativa de 1� gera��o de explora��o; base positiva de 

1� gera��o, base negativa de 2� gera��o de configura��o, etc.).

O terceiro n�vel identifica-se com um patamar explicativo, que se 

pretende caracterizar pela alta capacidade interpretativa dos conceitos que 

utiliza, no contexto de uma an�lise das utensilagens l�ticas que se quer mais 

qualitativa (por exemplo, conceitos como “variabilidade”, “versatilidade”, 

“multiplicidade”, etc.). 

Finalmente, o quarto, denominado de n�vel da sistem�tica, re�ne 

conceitos de car�cter universal, que ajudam � estrutura��o do conhecimento 

sobre o passado (por exemplo, conceitos como Tema Operativo T�cnico, 

Sistema Operativo T�cnico, Unidade Eco-Social, etc.). 

Feita esta breve apresenta��o, passaremos de seguida a proceder � sua 

caracteriza��o mais detalhada, iniciando-a, justamente, pelo �ltimo n�vel 

acabado de referenciar.

3.2.1. N�vel da Sistem�tica

“Le sch�ma conceptuel ci-dessous r�pond � la n�cessit� de r�aliser une 

analyse synth�tique visant � organiser les niveaux de l’action anthropique, 

toujours du point de vue du processus, le classant dans une structure 

hi�rarchique (Carbonell et al. 1990:531).

Iniciando a sua apresenta��o pela base do sistema hier�rquico, vamos, 

primeiramente, encontrar os conceitos de Sele��o e Intera��o. Por sele��o o 

SLA entende o processo pelo qual uma determinada mat�ria-prima (rocha, 

madeira, osso, etc.) � discriminada do seu meio; quando este elemento 

contacta com um outro escolhido anteriormente, tem lugar uma intera��o 
(entre mat�rias-primas, entre estas e o objetivo). Estas duas categorias 

conceptuais constituem os �nicos fatores comuns a toda a a��o e atividade 

antr�pica e, por seu turno, caracterizam e remetem-nos para o n�vel hier�rquico 

seguinte.
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Este est� expresso pelo conceito de Unidade Operat�ria T�cnica 
(UOT), o qual representa uma etapa elementar da din�mica antr�pica, 

correspondendo a uma fase espec�fica do fabrico das utensilagens l�ticas. A 

mudan�a de UOT ocorre sempre e quando tem lugar uma mudan�a de 

elemento ou de categoria estrutural no processo.

Imagem 2. Estrutura Hier�rquica do Sistema L�gico-Anal�tico (adaptado de Terradilos Bernal., 

2008)

Quando esta tem lugar, o sistema passa a situar-se no n�vel que 

corresponde ao Tema Operat�rio T�cnico (TOT). Este resulta da adi��o ou 

acumula��o de v�rias UOT que visam a mesma finalidade, ou seja, um 

conjunto de a��es que procuram atingir o mesmo objectivo (na produ��o). 

Neste sentido, este conceito pode ser definido como o processo de fabrico e 

elabora��o final do instrumento ou, dito de outra forma, podemos dizer que um 

TOT se encontra finalizado quando ocorre a sua passagem para uma nova 

fase de desenvolvimento (a da sua utiliza��o, por exemplo) no seio da 

respectiva cadeia operat�ria. 

No nosso entender, � neste n�vel do sistema hier�rquico que se situa o 

momento-chave da an�lise das utensilagens l�ticas, dado o alcance que a 

compreens�o dos TOT det�m ao n�vel do entendimento e justifica��o de todo o 

processo de produ��o.

Os TOT podem ser de dois tipos: diretos ou indiretos. Os primeiros 

(TOTD), referem-se � altera��o de volumes naturais de mat�ria-prima (Base 
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Natural), mediante a sua configura��o num utens�lio (Base Negativa de 1� 

Gera��o de Configura��o – por exemplo, um seixo afei�oado), atrav�s da 

intera��o entre aquela e um percutor numa dada unidade de tempo (T1).

Os Indiretos (TOTI) reportam-se a todos aqueles processos cujo objetivo 

reside n�o na configura��o de uma base negativa, mas sim na explora��o de 

uma Base Natural com vista � obten��o de suportes (Bases Positivas ou de 

Bases Negativas de 2� Gera��o).

Imagem 3. Temas Operativos T�cnicos Diretos e Indiretos (Terradilos Bernal, 2006).

Assim falamos de TOTI sempre que estamos perante um processo 

direcionado para a explora��o de volumes de mat�ria-prima, tendo em vista o 

fabrico de lascas ou a sua configura��o em utens�lios. 

Aqui chegados importa, contudo, chamar a aten��o para a circunst�ncia, 

nem sempre devidamente assinalada, de um TOTI, contrariamente a um 

TOTD, contemplar mais do que uma simples UOT. Na verdade, se, por um lado 

e num primeiro momento (Tempo 1), estamos diante de uma primeira UOT de 

Configura��o 1 (que pode ou n�o existir em virtude de o n�cleo ter sido 

configurado antes de se iniciar a sua explora��o ou desta ter sido feita de 

imediato), por outro, segue-se invariavelmente uma UOT de Explora��o 1, 

(Tempo 2), sendo que, deste modo, o volume de mat�ria-prima donde s�o 

extra�dos os suportes passa a designar-se de Base Negativa de 1� Gera��o de 

Explora��o.

As Bases Positivas daqui resultantes podem ser usadas sem qualquer 

tipo de transforma��o ou sofrer uma altera��o da sua forma inicial. Se ocorrer 

a primeira situa��o, o TOTI conhece o seu terminus.
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Caso se verifique a segunda hip�tese, a modifica��o operada pode ser 

de duas �ndoles: ou a Base Positiva � transformada num instrumento sobre 

lasca, originando assim uma Base Negativa de 2�Gera��o de Configura��o e

dando ent�o lugar ao desenvolvimento de uma UOT de Configura��o 2 (tempo 

3); ou, em alternativa, a Base Positiva � tamb�m utilizada para proceder � 

extra��o de outros suportes, (veja-se, por exemplo, as lascas-n�cleo do 

m�todo Kombewa), originando, assim, uma Base Negativa de 2� Gera��o de 

Explora��o e, consequentemente uma UOT de Explora��o 2 (tempo 3) 

(Lombera Hermida, 2005).

A ascens�o ao quarto n�vel hier�rquico leva-nos �s Cadeias 
Operat�rias T�cnicas ou encadeamentos morfogen�ticos. Estas definem-se 

como a materializa��o de cada programa de atua��o com o meio, ou seja, elas 

traduzem uma realiza��o concreta de modelos psicot�cnicos pr�ticos, 

caracterizados pela sequ�ncia das UOT e dos TOT. Tratam-se, por isso, de 

atividades com um princ�pio e um fim definidos previamente � sua execu��o. O 

seu objetivo � a intera��o pr�tica com o meio (Carbonell et. al., 1995). 

A articula��o entre cadeias operat�rias t�cnicas transporta-nos para o 

quinto n�vel hier�rquico, no qual se situam os Sistemas Operat�rios T�cnicos 
(SOT). 

Estes constituem o conjunto de atividades humanas psicomateriais, 

visando a sele��o, intera��o e transforma��o do meio mediante modelos 

pr�ticos. A eles cabe a transforma��o de uma estrutura num sistema t�cnico.

Neste contexto importa destacar que no �mbito do SLA o conceito de 

Sistema � entendido como um conjunto de elementos interativos, que 

determina a exist�ncia de uma estrutura.

A diferen�a entre sistema e estrutura reside no car�cter ativo do sistema 

em rela��o � natureza passiva dos elementos que comp�em a estrutura, a 

qual, potencialmente, deve poder agir como sistema. A passagem da estrutura 

ao sistema d�-se quando os elementos daquela s�o ativados. 

Deste modo, pode afirmar-se que o registo arqueol�gico consiste numa 

estrutura, que reflete a ativa��o que conheceu no passado. Por isso, a sua 

an�lise passa pela revitaliza��o dessa estrutura e, consequentemente, pela 

reativa��o do sistema que representa (Carbonell, et al., 1992).
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Finalmente, chegados ao topo da pir�mide, verificamos que este � 

ocupado pelo n�vel de an�lise mais geral que, simultaneamente, constitui o 

objetivo �ltimo a que se pretende chegar ap�s as infer�ncias resultantes do 

estudo dos materiais.

Este n�vel � o da interpreta��o da Unidade Eco-Social (UES), sendo 

esta definida como o conjunto de rela��es entre os sistemas produtivos que 

uma comunidade estabelece com o seu meio. Nesta perspetiva, o SLA admite 

que a complexidade social de um grupo pode ser quantificada em rela��o �s 

diferentes atividades de troca energ�tica com o meio.

Importa ainda referir que cada conceito do modelo hier�rquico que 

acabamos de apresentar compreende o termo “operat�rio”, o qual indica a 

propriedade de operar, de agir. De igual modo, � a partir dele que o sistema 

mostra a sua constru��o din�mica, impl�cita logo no processo b�sico da 

sele��o e intera��o. 

Por �ltimo, associa-se igualmente o designativo “t�cnico”, para valorizar 

a exist�ncia de modelos psicomateriais espec�ficos (racioc�nios + gestos), 

concretizados, na pr�tica, pela manipula��o e transforma��o da mat�ria e cujo 

resultado final se exprime no fabrico das utensilagens l�ticas.

3.2.2. N�vel Explicativo

Prosseguindo com a l�gica regressiva de apresenta��o dos diferentes 

patamares conceptuais estabelecidos no seio do SLA, o seu terceiro n�vel 

corresponde ao denominado patamar explicativo.

Como j� referimos sumariamente, este dom�nio centra a sua aten��o 

numa an�lise mais qualitativa dos sistemas operat�rios t�cnicos e na 

demarca��o dos processos hist�ricos.

Para tanto, os autores do SLA selecionaram um conjunto de conceitos 

que, de forma hierarquizada, correspondem a propriedades exibidas pelas 

associa��es significativas de elementos (objetos).

De facto, desde que se estruturam, os objetos come�am a revelar 

propriedades (tais como a variabilidade, a multiplicidade, a singularidade, etc.), 

que, no entender daqueles investigadores, dever�o igualmente ser concebidas 

hierarquicamente e cujo �mbito de aplica��o no sistema dever� igualmente ser 
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objeto de uma pr�via delimita��o do quadro de refer�ncia a que se aplicam, j� 

que eles n�o s�o exclusivos deste terceiro patamar, mas poder�o igualmente 

ser aplicados no n�vel da sistem�tica. 

Assim, poderemos definir o conjunto de conceitos instrumentais de 

an�lise presentes no n�vel explicativo, do seguinte modo:

a) Multiplicidade: propriedade aplic�vel quando existem associa��es de 

elementos diferenciados qualitativamente. A multiplicidade existe quando h� 

um importante n�mero de elementos que possuem caracteres diferenciados.

b) Variabilidade: trata-se de um conceito menos importante que o da 

multiplicidade, j� que, enquanto a multiplicidade alcan�a a estrutura superior, a 

variabilidade n�o atinge sen�o os subcomponentes categ�ricos e nos 

elementos inferiores. Por isso, n�o se pode falar sen�o de variabilidade 

intraespec�fica – por exemplo, no seio de cada g�nero encontramos a 

multiplicidade de g�neros e a variabilidade de esp�cies.

c) Homogeneidade: fala-se de homogeneidade sempre e quando existam 

crit�rios que permitam construir agrupamentos de elementos relevantes, entre 

os quais n�o � poss�vel estabelecer diferen�as assinal�veis; este conceito 

pode conhecer v�rias leituras: podemos falar, por exemplo, na verifica��o de 

uma homogeneidade global, no seio da qual tem lugar uma proximidade 

bastante significativa entre diversos carateres, mas sem que a mesma seja 

total

d) Identidade: aplica-se quando num objeto assistimos a uma converg�ncia 

total entre propriedades, atributos, estruturas, formas, etc.

e) Uniformidade: referimo-nos a uniformidade quando se observa a exist�ncia 

de uma caracter�stica comum a um conjunto de elementos, sem que, todavia, 

tal seja sin�nimo de homogeneidade, dada verificar-se a presen�a de outros 

carateres claramente distintivos. 
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f) Versatilidade: este conceito aplica-se quando um objeto se revela 

multifuncional. Um objeto que det�m v�rias fun��es tende a assumir uma 

diversifica��o crescente, a ver especializadas progressivamente as suas 

fun��es e, por fim, a diversificar-se. Uma l�gica processual deste tipo pode, 

assim, conduzir, por um lado, � especializa��o e � variabilidade dos objetos e, 

por outro, aumentar a sua presen�a no tempo e no espa�o.

g) Singularidade: a sua utiliza��o traduz a valoriza��o de uma carater�stica 

espec�fica de um objeto, destacando-o assim de outros (objetos ou 

associa��es) que com ele compartem um leque de caracteres gen�ricos.

h) Hierarquia: reporta-se � ordem l�gica ou natural introduzida numa qualquer 

estrutura, por forma a organizar os elementos que a integram e a facilitar 

compreens�o do seu funcionamento. A hierarquiza��o corresponde a uma

discrimina��o, estabelecida segundo uma l�gica pr�-definida, de constituintes 

qualitativos e/ou quantitativos detentores de informa��o relevante.

3.2.3. N�vel Construtivo – Categorias Estruturais

Aproximando-nos da base do sistema hier�rquico conceptual do SLA, 

vamos encontrar, em segundo lugar, o patamar Construtivo, no qual se 

processa a individualiza��o e defini��o das categorias estruturais que presidem 

� constru��o do pr�prio sistema.

Como tamb�m j� mencionamos anteriormente, o SLA pretende 

compreender a evolu��o e a transforma��o dos objetos resultantes da 

interven��o humana sobre as mat�rias-primas l�ticas. 

Tal a��o manifesta-se pelo surgimento de um conjunto de “contradi��es” 

no seio do artefacto que sofre a dita interven��o. Neste contexto a oposi��o 

fundamental situa-se no plano das diferen�as entre a(s) zona(s) talhada(s) e 

n�o talhada(s), bem como no da constante contradi��o dial�ctica verificada 

entre o meio natural e as comunidades humanas.

Tais contradi��es dizem respeito � participa��o/integra��o de um bloco 

de mat�ria-prima num qualquer processo de talhe, do qual resulta para uma 

perda de volume, consequentemente, a aquisi��o de uma nova morfologia, 
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bem como de um novo contexto. � no decorrer desta sequ�ncia que, ent�o, se 

ir�o formar as diferentes categorias estruturais que pode assumir um objeto

(Mora Torcal et. al., 1991).

Dada a cerrada vis�o cr�tica que os respons�veis pelo SLA assumem 

face �s constru��es tipol�gicas tradicionais, as categorias estruturais do novo 

sistema que constru�ram procuram seguir um vocabul�rio de ordem l�gica, 

sempre correlacionado com a transforma��o do objeto atrav�s do tempo e das 

categorias que se geram durante o talhe (Carbonell & Mora, 1986). 

Passemos ent�o � sua apresenta��o, ainda que, n�o na sua totalidade, 

j� o tiv�ssemos efetuado anteriormente por necessidades decorrentes da 

explica��o de alguns dos anteriores patamares de an�lise.

Assim, qualquer bloco de mat�ria-prima dispon�vel no meio natural e 

pass�vel de transforma��o pelo Homem � denominado de Base. Se o mesmo 

participar numa qualquer din�mica antr�pica (por exemplo, sele��o e 

transporte) e ainda que tal n�o implique a sua transforma��o e/ou utiliza��o, 

daquela decorre uma modifica��o do seu estatuto e designa��o, que se 

exprime no facto de passar a ser entendida e denominada por Base Natural
(BNa). 

Imagem 4. Categorias Estruturais do SLA (adaptado de Carbonell & Rodr�guez., 2002) 

Quando uma BNa integra um processo de transforma��o atrav�s do 

talhe, poder�o ser obtidos dois ou mais objetos. A BNa que cont�m os 

negativos das extra��es verificadas, adquire uma nova morfologia, passando 
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ent�o a receber o designativo de Base Negativa de 1� Gera��o (BN1G). Em 

contrapartida, aos produtos extra�dos desta, aplica-se a denomina��o de 

Bases Positivas de 1� Gera��o (BP1G), muitas vezes enunciadas apenas 

como Bases Positivas (BP). 
Quanto �s BN1G, estas, se o objetivo final do respetivo TOT passar pela 

transforma��o das suas BNa em instrumentos de configura��o, aquelas 

recebem a designa��o de BN1GC; se o seu objetivo for a explora��o de um 

volume de mat�ria-prima para a obten��o de suportes, ent�o ela adota o nome 

de BN1GE.

Relativamente �s BP importar� ainda salientar que, estas, caso se 

encontrem fraturadas, passam a apelidar-se de Bases Positivas Fraturadas 
(BPF). Por outro lado, se apresentarem caracter�sticas at�picas e/ou tidas como 

indetermin�veis, recebem a designa��o de Base Positiva Informe (BPI).
Como tamb�m j� fizemos men��o anteriormente, esta primeira etapa ou 

UOT, t�m lugar numa primeira unidade tempo (T1).

Caso se verifique um nova interven��o sobre uma BP, inicia-se uma 

segunda etapa de transforma��o que, obviamente, decorre no �mbito de uma 

segunda unidade temporal (T2). Assim, se sobre uma BP se registam 

negativos derivados de novas extra��es, passamos a falar numa Base 
Negativa de 2� Gera��o (BN2G), enquanto que �quelas atribu�mos o nome de 

Bases Positivas de 2� Gera��o (BP2G).
A transforma��o numa BN2G pode ter lugar de duas formas distintas: se 

por interm�dio de um retoque o bordo de um suporte for modificado, falamos 

da presen�a de uma Base Negativa de 2� Gera��o de Configura��o
(BN2GC); se o intuito do talhe consistir na obten��o de novas BP, ent�o 

estaremos diante de uma Base Negativa de 2� Gera��o de Explora��o 
(BN2GE) (caso do exemplo j� anteriormente apresentado das lascas-n�cleo do 

m�todo Kombewa). 

Este processo �, naturalmente, pass�vel de se prolongar 

cronologicamente em v�rias unidades de tempo, bem como desmultiplicar-se 

em sucessivas gera��es das Categorias Estruturais referidas (BP e BN). Este 

processo repetitivo sequencial poder� ser reproduzido do seguinte modo:

T0 – Bases

T1 – Sele��o e entrada no processo: BNa
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T2 – Transforma��o: BN, BN1G, BP, BP2G, BPF, BPI

T3 – BN2G, BP2G  

T4 - …

(Mora et al. 1991:178)

Por outro lado, nunca � demais lembrar que v�rios objetos podem ainda 

ter passado por sucessivas fases de abandono e reavivamento, situa��es 

estas muitas vezes imposs�veis de identificar no registo arqueol�gico. 

Em s�ntese, a constru��o deste modelo teve por objectivo auxiliar a 

compreens�o e caracteriza��o do processo de estabelecimento dos 

encadeamentos morfogen�ticos (leia-se cadeias operat�rias), bem como 

diferenciar os diferentes momentos de interven��o sobre a mat�ria-prima 

(sempre valorizando a din�mica positivo-negativo).

N�o queremos terminar sem chamar a aten��o, que estas categorias 

estruturais n�o se tratam de tipos, como assinalam os autores do SLA e se 

percebe claramente na seguinte afirma��o: Il faut remarquer que les cat�gories 

structurales que le Syst�me Logique-analytique pr�sente ne constituent pas 

une typologie, �tant donn� qu’elles repr�sente des segments d’un processus 

g�n�tique, qu’on ne peut pas comprendre que dans leur ensemble et leur 

interrelation, constituant l’Encha�nement Morphotechnique” (Carbonell et al. 

1992:24).

3.2.4. N�vel Descritivo – An�lise Morfo-Tecno-Funcional

Eis-nos finalmente chegados � base da estrutura hier�rquica que 

suporta conceptualmente o SLA e que corresponde ao patamar de an�lise 

morfo-tecno-funcional.

A este n�vel os artefactos s�o estudados segundo os tr�s par�metros 

b�sicos que os caracterizam: o morfot�cnico, o morfopotencial e o 

morfofuncional.
O par�metro morfot�cnico reporta-se ao conjunto de caracteres 

t�cnicos que se geraram durante o processo de elabora��o do artefacto e que 

ficaram plasmados na sua morfologia final. Corresponde � materializa��o de 

uma determinada t�cnica que d� forma ao instrumento (Terradilos Bernal, 
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2008.). A estrutura e morfologia que cada objeto apresenta s�o a consequ�ncia 

da execu��o dos processos t�cnicos sobre uma BNa. Dito de outra forma, o 

estudo morfot�cnico refere-se � adscri��o de um determinado utens�lio a uma 

Categoria Estrutural.

Imagem 5. An�lise Morfo-Tecno-Funcional (Junta de Castilla y L�on, 1999)

Quanto ao elemento morfopotencial, diz respeito � “... capacidad 

te�rica de la intervenci�n en el medio de una estructura morfol�gica espec�fica 

de penetrar en la materia (Airvaux, 1987:21). Naturalmente, quando um objeto 

� concebido verifica-se uma hierarquiza��o da sua superf�cie, tendo em conta 

a atividade que vai desempenhar.

Desta forma, a superf�cie de um objeto pode conceber-se de acordo com 

diversos modelos geom�tricos: diedros, triedros, semitriedros ou pir�mides. 

Cada um destes modelos det�m um certo potencial, que pode ser mais ou 

menos adequado tem em conta a atividade a desenvolver. Quanto mais 

ajustado o modelo � efic�cia no uso do artefacto, mais adequado � o 

instrumento (Terradillos Bernal, 2006.).

Por fim, a an�lise do elemento morfofuncional procura registar a forma 

como um objeto foi utilizado em concreto relativamente � rela��o entre a 

fun��o de uma estrutura morfot�cnica e o seu potencial.
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Imagem 6. Modelos Morfopotenciais (Terradilos Bernal, 2006).

A utiliza��o de um instrumento pressup�e sempre uma intera��o entre 

duas superf�cies, representadas pelo utens�lio e pela mat�ria sobre o qual ele 

interveio. Essa intera��o deixa marcas, provoca altera��o na superf�cie do 

objeto, a qual ser� vari�vel em fun��o da posi��o de utiliza��o, do material 

intervencionado, da dire��o de uso, etc. 

O elemento morfofuncional � evidentemente correlacionado com o 

modelo geom�trico (elemento morfopotencial) presente na morfologia do 

artefacto, tentando-se discernir qual a geometria de intera��o que � mais 

adequada para um determinado uso.

“Los elementos morfot�cnico, funcional y potencial explican el cambio y 

transformaci�n morfol�gica de los instrumentos l�ticos. A nivel diacr�nico, el 

cambio de forma, de �rea de uso, as� como el tipo de funci�n, determina que 

las morfog�nesis var�en y que exista un proceso de cambio, transformaci�n y, 

en consecuencia, de aumento da complejidad” (V�rios, 1999:191).

3.3. Modelos Ilustrativos

N�o queremos encerrar este primeiro ponto do presente cap�tulo, sem 

antes sublinhar a import�ncia que para a explicita��o e compreens�o do SLA 

assumem dois instrumentos de representa��o gr�fica dotados de uma enorme 

capacidade de s�ntese e transmiss�o da informa��o. Referimo-nos, em 

concreto, �s denominadas matrizes morfogen�ticas e aos quadros ic�nicos.
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Uma matriz morfogen�tica � um conjunto de processos independentes 

de produ��o de instrumentos l�ticos. Ela pretende informar das rela��es 

gen�ticas existentes entre os objetivos e o seu processo de elabora��o. Cada 

processo corresponde a um TOT, devendo explicar a presen�a de qualquer 

morfologia resultante de tais processos, bem como as suas carater�sticas 

t�cnicas (Carbonell, et al., 1992).

Numa matriz morfogen�tica � poss�vel compreender as presen�as e/ou 

aus�ncias de artefactos e de determinadas fases no processo de concretiza��o 

dos TOT presentes num sistema de produ��o e identificar se aqueles se 

assumem como de explora��o ou de configura��o. Neste sentido, o conjunto 

dos TOT exprime a matriz morfogen�tica estrutural do sistema de produ��o 

l�tica num determinado contexto arqueol�gico. Pela observa��o das 

associa��es registadas num dado conjunto de materiais l�ticos e representadas 

atrav�s da respectiva matriz morfogen�tica, ficamos a conhecer a sele��o dos 

TOT desenvolvidos por parte da comunidade pr�-hist�rica no seio do sistema 

de produ��o que lhe est� diretamente associado.

As matrizes admitem uma leitura vertical, na qual se reconhece a 

cria��o de artefactos durante um processo, e outra horizontal, onde se observa 

a rela��o entre os componentes das distintas fases de um processo de talhe. 

Elas facultam ainda uma vis�o de conjunto de todos os componentes de uma 

associa��o, das rela��es que existem entre os artefactos e proporcionam 

tamb�m uma compara��o entre os diferentes processos que presidiram � sua 

elabora��o.

Neste sentido, uma matriz morfogen�tica proporciona informa��o 

decisiva para a compara��o entre associa��es ou registos, pelo que 

fen�menos como os da variabilidade, multiplicidade ou homogeneidade (n�vel 

Explicativo) podem ser inferidos a partir de uma leitura horizontal dos 

componentes. 

De maneira a efetuarmos uma correta leitura de uma matriz, 

necessitamos, meramente, de umas no��es pr�vias, tendo por base o exemplo 

da figura 7.
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Imagem 7. Exemplo de Matriz Morfogen�tica (Carbonell et al., 1999b)

Assim, o desenho esquem�tico de um instrumento, revela a presen�a do 

mesmo no registo arqueol�gico; por seu lado, se a categoria estrutural nos 

surge sublinhada (exemplo: BN2G), tal evidencia que esta n�o foi identificada 

na jazida arqueol�gica, tratando-se de uma fase do processo, certamente 

desenvolvida noutro local. No mesmo sentido, dois objetos unidos por uma seta

indiciam uma clara rela��o morfogen�tica entre ambos; j� uma linha tracejada 

significa que esta rela��o n�o se mostra assim t�o evidente.

Nas palavras de um dos seus criadores, uma matriz morfogen�tica pode 

ser definida nos seguintes termos:“La matrice morphog�n�tique c’est un 

instrument pour acc�der � la r�alit� historique observable et � la connaissance 

du pass�. La matrice doit refl�ter des caract�ristiques du registre mat�riel 

observable en tant que processus d’apr�s la morphog�n�tique structurale” 

(Carbonell et al, 2001:263).

Concluiremos este ponto da nossa apresenta��o, efetuando uma curta 

refer�ncia ao segundo instrumento de representa��o gr�fica utilizado pelo SLA, 

os chamados quadros ic�nicos. Estes resultam da congrega��o de v�rios 

n�veis de informa��o, condensando os dados provenientes da an�lise dos TOT, 

das categorias estruturais e das matrizes morfogen�ticas para a defini��o de 
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uma sequ�ncia de car�cter temporal/funcional/construtiva de um dado 

utens�lio.

Imagem 8. Exemplo de Quadro Ic�nico (Carbonell et al., 1995b)

3.4. Par�metros de estudo dos materiais

Do ponto de vista da sua aplica��o pr�tica, a metodologia de estudo 

definida no �mbito do SLA, que ocupa, recorde-se, a base do seu sistema 

hier�rquico (n�vel Descritivo), traduz-se por uma an�lise morfo-tecno-funcional 

das diferentes Categorias Estruturais que integram o sistema.

Esta an�lise � concretizada atrav�s da valoriza��o de um conjunto de 

atributos que, procurando destacar aspetos de natureza morfol�gica, t�cnica e 

do potencial funcional reconhecido nas utensilagens l�ticas em geral, 

concorrem para a identifica��o e compreens�o dos respetivos encadeamentos 

morfogen�ticos. 

A apresenta��o que seguidamente empreenderemos obedecer� � 

seguinte l�gica: para cada uma das categorias estruturais consideradas ser�o 

descriminados os atributos de an�lise morfo-tecno-funcional tidos em aten��o 

para o seu estudo. Contudo, gostar�amos de assinalar que, em paralelo aos 
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procedimentos estabelecidos no quadro do SLA, decidimos contemplar e pelo

motivo que seguidamente passaremos a expor, um outro conjunto de 

par�metros de an�lise para algumas das categorias estruturais consideradas. 

Tal ocorr�ncia deriva, ent�o, do facto da cole��o de materiais l�ticos que 

tivemos oportunidade de estudar, resultar da concretiza��o da derradeira 

campanha de escava��es arqueol�gicas levada a cabo na jazida paleol�tica de 

Marinho, podendo, por isso, ser integrada num conjunto mais vasto, o qual foi 

objeto de um estudo inicial que n�o obedeceu � orienta��o consignada pelo 

SLA (Meireles, 1992).

Assim sendo e com o intuito de podermos sustentar, mais 

fundamentadamente, a aprecia��o cr�tica que nos propusemos realizar do SLA, 

decidimos recuperar e aplicar alguns dos atributos de an�lise utilizados no 

anterior estudo, potenciando, inclusivamente, de futuro o estudo agregado de 

todos os materiais. Salienta-se, no entanto, que tais atributos, ainda que 

constantes das fichas de trabalho que elaboramos para o nosso estudo, ser�o

aqui apenas reportados sumariamente e remetidos para um segundo plano, 

sendo a sua apresenta��o efetuada sob a forma de sucessivas notas de 

rodap�, que acompanhar�o as respectivas categorias estruturais em que se 

inserem. Feita esta salvaguarda, passemos, ent�o, � apresenta��o das 

diferentes categoriais estruturais que integram o SLA.

3.4.1. Bases Naturais (Bn)

Na l�gica do SLA, a primeira categoria estrutural a ser considerada 

corresponde �s denominadas Bases Naturais (BN), na exata medida em que 

estas traduzem, ou traduzir�o, o in�cio da sua participa��o no quadro das 

rela��es desenvolvidas no seio dos sistemas produtivos entre uma dada 

comunidade e o seu meio. 

Ultrapassada a etapa de sele��o da mat�ria-prima, o SLA procede ainda 

a uma diferencia��o no seio desta categoria estrutural (Carbonell et. al., 1999), 

a qual se traduz pelo reconhecimento de tr�s modalidades distintas:

- Bna – bases sem estigmas macroscopicamente percet�veis, n�o sendo 

implicativo da sua n�o-participa��o no conjunto de rela��es dos sistemas 
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produtivos de uma comunidade e o seu meio, visto poderem existir atividades 

que n�o deixam estigmas � superf�cie.

- Bnb – blocos com estigmas de percuss�o, indiciadores da sua 

participa��o em a��es que impliquem o seu impacto sobre mat�rias duras.

- Bnc – blocos com fraturas, que normalmente se encontram associados 

a atividades de percuss�o, o que os permite relacionar com o grupo anterior. 

(Carbonell et. al., 1999b).

Estas tr�s categorias podem tamb�m ocorrer sob a designa��o conjunta 

de Objetos L�ticos n�o Transformados (OLnT) (Carbonnel et al., 1999b).

3.4.2. Bases Positivas de 1� Gera��o (BP1G)

O estudo desta categoria estrutural parte de uma divis�o pr�via da 

mesma em tr�s unidades de an�lise. A primeira corresponde � sua face 

superior, a segunda � face inferior e a terceira � plataforma de percuss�o.

Como adiante desenvolveremos, o estudo da face superior incidir� sobre 

aspetos relacionados com a sua morfologia, a express�o que o c�rtex da base 

natural ainda ocupa na BP e a leitura do �ngulo diedro que se forma na 

intersec��o do plano do tal�o com esta mesma face 5. Quanto � face inferior,

esta contemplar� a an�lise da sua morfologia, bem como do car�cter mais ou 

menos desenvolvido que nela assume o bolbo. Por fim e relativamente � 

plataforma de percuss�o, nela ser�o apreciados o estado da sua superf�cie, a 

express�o que a� det�m a superf�cie cortical natural da PB e o tipo de tal�o que 

nela se encontra representado. 

Da inter-rela��o resultante da an�lise deste conjunto de par�metros, 

pretende-se inferir hip�teses quanto � natureza dos procedimentos t�cnicos 

utilizados no fabrico desta categoria estrutural (BP1G).

3.4.2.1. Face Superior 

No �mbito do SLA, o estudo desta face contempla o crit�rio da 

corticalidade (N�o-cortical, Cortical, N�o-cortical dominante, Cortical 

dominante) e o atributo conhecido como �ngulo de extra��o, o qual quantifica 

5 Conhecido pela denomina��o cl�ssica de �ngulo de extra��o ou de fuga.
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a abertura do �ngulo formado pelo plano do tal�o com a face superior. A leitura 

deste �ngulo � efetuada por interm�dio de um instrumento denominado de 

goni�metro. 6

3.4.2.2. Face Inferior

Relativamente � an�lise da face inferior das BP1G, os crit�rios utilizados 

pelo SLA reportam-se � aprecia��o do desenvolvimento do bolbo (esbatido 

ou desenvolvido) e � observa��o da sua morfologia (face convexa, c�ncava, 

retil�nea e c�ncava-convexo).

A considera��o destes itens pelo SLA visa, no primeiro caso, possibilitar 

a compreens�o da natureza do percutor utilizado no talhe e, no segundo, como 

refere E. Carbonnel, “A mesura que s’ associi el car�cter c�ncau d’una cara 

anterior amb el convexe de la cara posterior ens donar� informaci� de la 

flexibilitzaci� de la talla i tamb� i el grau t�cnic d’ extracci�.” (Carbonnell et al.,

1988:84).

3.4.2.3. Plataforma de Percuss�o

Quanto ao estudo da plataforma de percuss�o das BP1G, o SLA 

estabelece tr�s patamares de an�lise. No primeiro, pretende-se aferir da 

corticalidade do tal�o e, neste sentido s�o estabelecidas tr�s categorias: 

Cortical, N�o-Cortical, e Indeterminado. No segundo procura-se caracterizar a 

natureza do tal�o, sendo para tal admitidas quatro possibilidades: Plataforma, 

Linear, Punctiforme e Indeterminado. Por �ltimo, no terceiro � contemplada a 

pr�pria morfologia do tal�o (frequentemente denominada tamb�m por 

transforma��o do tal�o), reconhecendo-se neste caso quatro possibilidades: 

N�o-facetado (sem prepara��o e associado a um tal�o cortical), Unifacetado

(ou liso), Bifacetado (ou diedro) e Multifacetado (ou facetado).

6 Para al�m destes atributos e pelas motiva��es j� atr�s apresentadas (cf.3.4) decidimos ainda submeter o estudo da 

face superior das BP1G � metodologia desenvolvida por A. Tavoso (1972, 1978), na an�lise efetuada por este autor �s 

ind�strias l�ticas recuperadas na jazida de Terra Amata, em Nice (Fran�a) e que J. Meireles (1992) igualmente aplicou 

� cole��o de materiais recolhida na jazida de Marinho (Afife) durante as campanhas de escava��o de 1987 e 1988.
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3.4.2.4. Outros atributos

Para al�m dos atributos acabados de referir, o SLA, � semelhan�a de 

outras metodologias de estudo, admite um conjunto de outras vari�veis de 

an�lise, nomeadamente, a litologia da mat�ria-prima e o c�lculo de alguns 

par�metros de �ndole m�trica (Comprimento, Largura e Espessura das 

BP1G) 7.

3.4.3. Bases Negativas de 1� Gera��o (BN1G)

No que concerne �s BN1G, o S.L.A, parece n�o estabelecer 

diferencia��o dos par�metros a observar, independentemente de se tratarem 

de Bases de Explora��o (n�cleos) ou de Configura��o (ex: seixos afei�oados).

N�o obstante tal facto, apresentaremos primeiramente os atributos 

considerados para a an�lise das Base Negativas de 1� Gera��o de Explora��o 

(BN1GE) e posteriormente aqueles relativos �s Bases Negativas de 1� 

Gera��o de Configura��o (BN1GC).

3.4.3.1. Bases Negativas de 1� Gera��o de Explora��o (BN1GE)

Em rela��o � an�lise das BN1GE, o SLA postula que esta Categoria 

Estrutural obede�a, primeiramente, � aprecia��o da orienta��o adoptada pelo 

seu processo de lascamento, admitindo-se, para tal, tr�s alternativas: 

horizontal, sagital e transversal.

Segue-se a aferi��o do tipo de explora��o realizada e do n�mero de 

faces que foram objeto de interven��o: unifacial, bifacial, trifacial, multifacial.

Em terceiro lugar � aferido, qualitativamente, o car�ter centr�peto da 

BN1GE, o qual corresponde � propor��o de per�metro da Base Natural 

afectada pelo talhe; neste particular s�o consideradas quatro possibilidades: 

1C (cerca de � da superf�cie talhada); 2C (cerca de � da superf�cie talhadas); 

3C (cerca de � da superf�cie talhada), 4C (toda ou quase toda a superf�cie 

talhada).

7 Tal como j� justific�mos, o estudo que empreendemos contemplou ainda, extravasando o �mbito do SLA, a avalia��o 

dos �ngulos de lascamento e de extra��o, bem como a presen�a de fracturas, quando existentes (Longitudinal, 

Proximal, Lateral Esquerda, Lateral Direita, Transversal, Obl�qua e M�ltipla).
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Um quarto n�vel de an�lise passa pela avalia��o do �ngulo de inclina��o

dos levantamentos praticados. Tal atributo angular atrav�s de , designado por

obliquidade, pode exprimir-se de quatro classes intervalares: Plano – 0�-35�; 

Simples – 36�-55�; Semi-Abrupto – 56�-75�; Abrupto – 76�-90�. 

Imagem 9. Car�cter Centr�peto (Terradilos Bernal, 2006)

O par�metro seguinte denomina-se de profundidade e pretende refletir

a extens�o das extra��es relativamente � quantidade restante de c�rtex na 

base natural. Admite cinco modalidades: Muito Marginal, Marginal, Profundo, 

Muito Profundo e Total.

Com as transforma��es ocorridas na base natural fruto da sua 

participa��o nas atividades do talhe, delineia-se uma aresta frontal que 

determina a forma da zona talhada a partir do plano horizontal de orienta��o do 

objeto. Este sexto par�metro � designado por car�cter da aresta frontal, 

assumindo tr�s variantes: reta, c�ncava e convexa.

O mesmo se passa em rela��o ao plano sagital (car�cter da aresta 
sagital), registando-se neste caso igualmente tr�s possibilidades: Sinuosa, 

Reta e Encurvada. Ainda referente � an�lise da aresta sagital, importa 

igualmente estabelecer a orienta��o desta relativamente ao plano de 

orienta��o da base natural, reconhecendo-se neste caso duas modalidades: 

sim�trica ou assim�trica.
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O oitavo e derradeiro patamar de an�lise traduz-se pela aprecia��o do 

modo de explora��o registado nas BN1GE ou, dito por outras palavras, o 

Tema Operat�rio T�cnico Indireto (TOTI) de que estas foram objeto.

Para tanto e a partir das situa��es concretas observadas nos estudos 

realizados na jazida de Atapuerca (Gran Dolina) (Carbonell et. al., 1995), � 

admitido ab initio um conjunto de diferentes modelos de explora��o, sendo 

consideradas as seguintes modalidades: Longitudinal Polarizado, Centr�peto 

Unipolar, Longitudinal Unipolar Massivo Recorrente, Bipolar Ortogonal, Bipolar 

Centr�peto, Bipolar Oposto, Multipolar, Pr�-Configura��o de Grandes 

Instrumentos e Bifacial Centr�peto.

Saliente-se, todavia, que este conjunto n�o � fechado, estando por isso 

recetivo � identifica��o casu�stica de novas estrat�gias de explora��o, em 

fun��o de situa��es concretas observadas estacionalmente. Tal viria a ser o 

caso na cole��o de materiais provenientes da jazida de Marinho/93, na qual se 

encontra representado um modelo de explora��o que, justamente, n�o integra 

a rela��o acima efetuada.

Complementarmente e � semelhan�a do ocorrido em todas as outras 

categorias estruturais, tamb�m o estudo anal�tico desta admite igualmente dois 

outros atributos: a identifica��o da litologia da BN e a avalia��o das suas 

dimens�es m�ximas (comprimento, largura e espessura). 

Para finalizar, mencione-se que o estudo das BN1GE que se encontram 

fraturadas � realizado em obedi�ncia aos par�metros atr�s enunciados, 

assinalando-se o n�mero de fraturas verificadas, bem como a 

dire��o/orienta��o que as mesmas apresentam.8

8
Uma vez mais e com a inten��o de complementar o nosso estudo, associamos aos anteriores um outro conjunto de 

par�metros, tamb�m eles j� anteriormente utilizados na an�lise dos materiais provenientes da jazida de Marinho 

(Meireles, 1992) e representados pela caracteriza��o do tipo de base natural (seixo rolado, bloco, placa, 

indeterminado) e pela utiliza��o de um instrumento de classifica��o tipol�gica de n�cleos desenvolvido por um grupo 

de investigadores espanh�is nos estudos efetuados em ind�strias oriundas da Meseta Ib�rica (Querol e Santonja 1979; 

Santonja e P�rez-Gonz�lez, 1984; Santonja, 1984, 1985).
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3.4.3.2. Bases Negativas de 1� Gera��o de Configura��o (BN1GC)

Como assinalamos no in�cio deste ponto (cf. 3.4.3.), decidimos efetuar 

uma apresenta��o individualizada destas duas subcategorias estruturais 

(BN1GE e BN1GC).

Tal circunst�ncia deveu-se ao facto de, no �mbito do estudo que 

empreendemos das BN1GC presentes na cole��o de materiais que analis�mos 

da Marinho, termos optado por introduzir uma ligeira altera��o no seio do SLA. 

Desta pequena mudan�a n�o decorre, sublinhe-se, qualquer altera��o 

fundamental no quadro te�rico e conceptual do sistema metodol�gico em si, ela 

apenas visa expressar e concretizar, na pr�tica, uma realidade que os autores 

do SLA assumem implicitamente, mas que acabam por nunca concretizar 

chagada a hora de elencarem a totalidade dos atributos admitidos no seu 

sistema.

Assim e com o intuito de conferir relev�ncia e plena visibilidade a tal 

situa��o na an�lise dos instrumentos de configura��o, decidimos fazer men��o 

expl�cita ao car�cter morfopotencial distal e lateral das BN1GC, admitindo-

se, para tanto, as seguintes modalidades: Natural, Diedro, Triedro e Piramidal.

Finalmente e uma vez mais, para al�m dos atributos atr�s referidos, 

continuam a admitir-se nesta categoria as outras duas vari�veis habitualmente 

consideradas, a saber: a litologia da mat�ria-prima e o c�lculo de alguns 

par�metros dimensionais (Comprimento, Largura e Espessura) 9 10

3.4.4. Bases Negativas de 1� Gera��o de Configura��o (BN1GC -
Instrumentos de Grande Formato)

Apesar de nunca se ver assumida pelos autores do SLA como uma

categoria estrutural aut�noma, � recorrente constatar-se na bibliografia que 

9 Visando uma vez mais complementar o estudo estabelecido no �mbito do SLA, elegemos ainda um outro conjunto 

crit�rios, tamb�m eles empregues no estudo anteriormente efetuado (Meireles, 1992) e que visaram discriminar as 

seguintes situa��es: a contabiliza��o do n�mero levantamentos registado em cada artefacto; o posicionamento da 

zona ativa relativamente ao eixo morfol�gico principal do objeto (lateral e transversal); a avalia��o dos �ngulos de 

lascamento e de extra��o, bem como a presen�a de fraturas, quando existentes (Longitudinal, Proximal, Lateral 

Esquerda, Lateral Direita, Transversal, Obl�qua e M�ltipla
10 � semelhan�a do ocorrido para as BN1GE, tamb�m para as BN1GC decidimos, pelos mesmos motivos, adoptar um 

sistema de classifica��o tipol�gica das mesmas, na circunst�ncia representado pela proposta desenvolvida por M.A. 

Querol e M. Santonja (1979).
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aplica este m�todo (Carbonell et al., 1999; 2001) e em fun��o da 

representatividade que ocupam, a presen�a, tanto no seio das BN1GC, como 

das BN2GC, de um sub-agrupamento estrutural apelidado de Instrumentos de 

Grande Formato (IGF).

3.4.4.1. Instrumentos de Grande Formato

Sob esta designa��o cabem todos os instrumentos “de grande formato”11

que encerram a particularidade de poderem proceder tanto da concretiza��o de 

Temas Operativos T�cnicos Diretos (TOTD), como de produtos resultantes das 

fases de explora��o dos Temas Operativos T�cnicos Indiretos (TOTI). Por isso,

o seu estudo ter�, for�osamente, de ser efetuado tendo em considera��o a 

natureza do seu suporte ou, por outras palavras, a categoria estrutural em que 

o mesmo se integra.

No caso de esta resultar de um TOTD, a sua an�lise � realizada enquanto 

BN1G, se a sua proveni�ncia for de um TOTI, logicamente s�-lo-� enquanto 

BN2G, com tudo o que tal acarreta ao n�vel dos par�metros espec�ficos que 

s�o inerentes a cada uma destas categorias estruturais. Em contrapartida e 

quanto �s demais vari�veis consideradas, elas s�o an�logas 

independentemente de se estar perante uma BN1G ou uma BN2G.

Contudo e n�o obstante a diferencia��o que acabamos de fazer quanto � 

natureza dos respetivos suportes, os autores do SLA reconhecem que tais 

instrumentos apresentam um conjunto particular de caracter�sticas, refletidas 

sobretudo ao n�vel da avalia��o das suas respetivas associa��es morfo-

potenciais, as quais permitem entend�-los e apresent�-los como um 

agrupamento suficientemente homog�neo (Instrumentos de Grande Formato).

Neste sentido e como justifica��o para a posi��o que adotam, os 

patronos do SLA aduzem o argumento de que tais artefactos evidenciam uma 

“jerarquizaci�n de un potencial (diedro, triedro o pir�mide) en uno de los 

extremos del eje morfol�gico, que puede presentarse de forma simple o 

asociado a potenciales laterales y/o proximales. Sobre esta base com�n se 

11 No essencial, esta designa��o encontra equival�ncia na express�o macro-utensilagem empregue no �mbito dos 

sistemas classificativos tradicionais, nomeadamente quando se reporta a instrumentos de tipo biface/uniface, machado-

de-m�o e triedro, designadamente.
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establecen una serie de asociaciones de potenciales tanto activos como 

pasivos que dan lugar a una amplia panoplia de morfolog�as finales” (Carbonell 

et. al., 1999: 314).

Para encerrar esta quest�o e por quest�es que se prendem com a pr�pria 

racionaliza��o da apresenta��o que estamos a realizar, iremos seguidamente 

apenas fazer men��o dos atributos espec�ficos que lhes s�o associados, os 

quais s�o igualmente considerados quando os instrumentos em quest�o 

adotam como suporte uma BN2G.

Assim, no que concerne � avalia��o do morfopotencial presente nos IGF 

e em obedi�ncia � orienta��o adotada pelo eixo morfol�gico maior respetivo, 

s�o tidos em aten��o as caracter�sticas que o mesmo det�m ao n�vel das 

respetivas zonas basal, laterais e distal de cada instrumento, admitindo-se para 

tanto as seguintes modalidades: Natural, Diedro, Triedro e Piramidal.

Complementarmente, continuam tamb�m a ser aferidos os atributos 

representados pela litologia pelos par�metros de natureza dimensional 

(Comprimento, Largura e Espessura)12.

3.4.5. Bases Negativas de 2� Gera��o

Como j� afirmamos anteriormente, a Categoria Estrutural das BN2GC 

refere-se a BP’s que foram objeto de um novo processo de talhe, dando assim 

origem a uma nova categoria de instrumentos.

Tal processo admite duas possibilidades: por interm�dio de retoque, 

dando origem a uma Base Negativa de 2� Gera��o de Configura��o
(BN2GC); ou atrav�s da implementa��o de uma nova Unidade Operat�ria 

T�cnica (UOT) de Explora��o, configurando, deste modo, uma Base Negativa 
de 2� Gera��o de Explora��o (BN2GE).

De seguida, apresentamos, em primeiro lugar, os atributos considerados 

na an�lise das BN2GC e de seguida os relativos �s BN2GE.

12
Quanto a esta “subcategoria” decidimos igualmente aplicar-lhe o conjunto de outros par�metros j� no passado 

utilizados (Meireles, 1992), designadamente no que refere aos instrumentos de tipo biface/uniface (Bordes,1961; 

Ribeiro,1987), machado de m�o (Tixier,1956; Santonja e Perez-Gonzalez,1984; Ribeiro,1987) e triedro (Leroy Proust, 

Dauvois e Leroy,1981). 
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3.4.5.1. Bases Negativas de 2� Gera��o de Configura��o

Dado estes artefactos contemplarem, no m�nimo, duas UOT, foram, por 

isso, alvo de uma dupla observa��o: primeiramente enquanto BP e, depois, de 

um modo mais espec�fico, enquanto BN2GC.

Por raz�es �bvias, n�o iremos aqui repetir o conjunto de atributos de 

an�lise que se reportam ao primeiro momento do seu estudo. Centrar-nos-

emos, isso sim, naqueles que exclusivamente dizem respeito � an�lise das 

BN2GC.

Assim, podemos come�ar por afirmar que neste �mbito o SLA adota, 

praticamente na sua totalidade, a metodologia desenvolvida por G. Laplace

aquando da constru��o do seu sistema de classifica��o tipol�gica aplicado �s 

ind�strias do Paleol�tico Superior. Como bem reconheceu R. Mora Torcal et al. 

(1991), aquele sistema revelar-se-ia suficiente flex�vel para que a sua aplica��o 

se pudesse realizar a outras �pocas. Desta forma, come�aremos por referir 

que o estudo das BN2GC assenta no seguinte conjunto de atributos. 

Primeiramente, procura-se caracterizar o car�cter do retoque atrav�s 

da aferi��o do n�mero de faces intervencionadas, a saber: Unifacial, Bifacial, 

Trifacial, Multifacial.

Imagem 10. Car�cter de Obliquidade (Terradilos Bernal, 2006).
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Seguidamente, a observa��o passa a centrar a sua aten��o no �ngulo 
de talhe (Obliquidade), sendo consideradas as seguintes classes intervalares: 

Plano – 0�-35�; Simples – 36� - 55�; Semi-Abrupto – 56�-75�; Abrupto – 76�-90�. 

Depois � analisada a amplitude do retoque (quantidade da periferia do 

plano de explora��o que sofreu transforma��o), contemplando-se quatro 

possibilidades: 1C ( � da periferia talhada); 2C ( � da periferia talhada); 3C 

( � da periferia talhada), 4C (toda ou quase toda a periferia talhada).

O quarto atributo reporta-se � profundidade do retoque (extens�o do 

retoque relativamente � superf�cie cortical remanescente presente na BN), 

admitindo-se neste apartado de novo quatro situa��es: Muito Marginal, 

Marginal, Profundo e Muito Profundo.

O quinto par�metro destina-se a caracterizar a dire��o do retoque (a 

sua localiza��o em rela��o �s faces do suporte), podendo este apresentar-se 

como: direto, inverso, alterno, alternante e bifacial.

Segue-se o sexto par�metro, o qual visa definir a delinea��o do 
retoque (a reparti��o dos retoques ao longo dos bordos do instrumento), 

reconhecendo-se as seguintes variantes: Cont�nuo, Descont�nuo, Entalhe e 

Denticulado.

Por fim e � semelhan�a do j� descrito para as BN1GC, s�o tamb�m 

analisadas, quer a morfologia da aresta sagital (Sinuosa, Reta ou 

Encurvada), quer a observa��o da sua simetria (sim�trica, assim�trica). 

Imagem 11. Car�cter da Aresta Frontal, Car�cter da Aresta Sagital e correspondente 

orienta��o (Terradilos Bernal, 2006).
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�s vari�veis acabadas de enunciar acrescem outras duas, a defini��o da 

litologia da mat�ria-prima e o estabelecimento dos habituais par�metros 

dimensionais (Comprimento, Largura e Espessura) 13.

3.4.5.2. Bases Negativas de 2� Gera��o de Explora��o

Antes de passarmos � exposi��o dos atributos de an�lise tidos em conta 

nesta subcategoria estrutural, afigura-se-nos pertinente assinalar que s�o 

omissas, na bibliografia de refer�ncia relativa ao SLA, quaisquer refer�ncias 

aos par�metros de estudo considerados neste conjunto de artefactos. 

Admitimos que tal situa��o poder�, eventualmente, ficar a dever-se ao 

escasso, ou porventura inexistente n�mero de representantes desta categoria

nos conjuntos de instrumentos at� agora estudados.

N�o obstante e dada a possibilidade dela poder ocorrer noutros

conjuntos de materiais adscritos ao per�odo cronol�gico do Paleol�tico Inferior 

(consubstanciado nomeadamente nas lascas-n�cleo do M�todo Kombewa), 

n�o � por isso descart�vel a possibilidade da mesma poder ocorrer, pelo que 

se imp�e a apresenta��o dos atributos para ela consignados.

Assim e como tamb�m estes artefactos contemplam pelo menos duas 

UOT, o seu estudo estrutura-se em dois momentos. Numa primeira inst�ncia 

eles s�o estudados enquanto BP e, posteriormente, enquanto BE (bases de 

explora��o).

Assim e na primeira fase s�o estudados os mesmos par�metros j� antes 

observados para as BP, com a respetiva divis�o entre face superior, face 

inferior e plataforma de percuss�o. No segundo momento repetem-se os 

atributos j� igualmente mencionados para as BN1GE, j� que, do ponto de vista 

processual, estamos a lidar com bases de explora��o. Por isso, as vari�veis 

consideradas s�o as mesmas, saber: tipo de explora��o, car�cter centr�peto, 

obliquidade, profundidade, car�cter da aresta frontal, car�cter da aresta sagital 

e modo de explora��o.

13 Em rela��o a esta categoria estrutural, procedeu-se � classifica��o tipol�gica dos utens�lios nela representados 

mediante a utiliza��o do sistema tradicional (Bordes,1961).
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Imagem 12. Car�cter de Profundidade (Terradilos Bernal, 2006).

Por fim, haver� que novamente fazer men��o � caracteriza��o litol�gica 

dos artefactos e � avalia��o dos seus par�metros dimensionais (comprimento, 

largura e espessura).14

14 No final desta apresenta��o resta-nos acrescentar que, com um car�cter meramente descritivo e sem que tal tenha 

merecido da nossa parte qualquer valora��o cronol�gica, procedemos ainda � avalia��o do grau de desgaste, bem 

como do estado das superf�cies da totalidade dos objetos considerados no nosso estudo. Relativamente ao 

estabelecimento do primeiro utiliz�mos a proposta amplamente conhecida e empregue de M.A. Querol e M. Santonja 

(1979); quanto ao segundo limitamo-nos a assinalar a presen�a ou aus�ncia de superf�cies objeto de eoliza��o.
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4. A jazida paleol�tica de Marinho (Afife)
4.1. Localiza��o e contextos lito e crono-estratigr�fico

A jazida paleol�tica de Marinho situa-se no lugar de Pretos, na freguesia 

de Afife, concelho de Viana do Castelo. As coordenadas geogr�ficas referentes 

a um ponto central da zona objeto de interven��o arqueol�gica s�o as 

seguintes: 41� 47’ 15,4’’ Lat. N.; 8� 51’ 56,7’’ Long. (CMP Escala 1/25.000, folha 

27 – Vila Praia de �ncora – Caminha)

Imagem 13. Localiza��o da Jazida de Marinho na CMP, na Escala 1/25000 (folha 27).
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Localizado junto ao tra�ado da estrada nacional EN 13, nas proximidades 

do km. 79,4, o local da jazida recebe por parte das popula��es o designativo de 

s�tio de Marinho, da� derivando a denomina��o que lhe foi atribu�da e pela qual 

� normalmente referenciada do ponto de vista arqueol�gico.

A sua descoberta ocorreu em 1987, no quadro do programa de 

prospec��es sistem�ticas ent�o continuadamente levado a cabo no �mbito do 

projeto de investiga��o visando o estudo das ind�strias l�ticas pr�-hist�ricas do 

litoral minhoto, desenvolvido pelo investigador J. Meireles, da Universidade do 

Minho.

Imagem 14. Localiza��o da jazida de Marinho no quadro das principais esta��es 

Paleol�ticas do Litoral do Minho (Meireles, 1992).
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Ao longo do desenvolvimento de tal projeto, a de jazida de Marinho foi 

objeto de tr�s interven��es arqueol�gicas. A primeira, concretizada em 1988, 

traduziu-se pela realiza��o de duas sondagens-teste, apelidadas, 

respetivamente de locus 1 e 2, destinadas a averiguar o potencial arqueol�gico

do local, bem como a sequ�ncia estratigr�fica representada na plataforma 

correspondente ao terra�o marinho em que o arqueoss�tio se encontrava 

integrado. Estas duas sondagens perfizeram uma �rea total de escava��o de 8 

m2 (2x4m2) (Meireles, 1992).

Com base nos resultados alcan�ados, foi iniciada em 1989 e conclu�da 

em 1990, uma escava��o em �rea, estabelecida a partir do desenvolvimento 

da interven��o correspondente ao locus 2, a qual haveria de traduzir-se pelo 

aumento da �rea escavada em mais 50m2

Imagem 15. Localiza��o da jazida de Marinho na Carta S�ntese das Forma��es Quatern�rias 

Litorais do Minho (adaptado de Meireles, 1992).
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Os resultados desta primeira fase de interven��es foram objeto de estudo 

detalhado, no quadro da apresenta��o, na Universidade do Minho, da tese de 

doutoramento da autoria de J. Meireles (1992).

Esta jazida viria, todavia, a ser objeto de uma derradeira campanha de 

escava��es, ainda sob a dire��o daquele investigador, verificada no ano de 

1993.

Esta interven��o, perfazendo um acr�scimo de mais 46m2 de �rea 

escavada, destinou-se, essencialmente, a promover o aumento do quantitativo 

do conjunto de materiais oriundos do principal n�vel de ocupa��o

individualizado, de modo a sustentar um conhecimento mais extensivo da 

ind�stria l�tica que o representa.

� este conjunto de materiais, permanecido in�dito at� ao momento, que

tivemos a oportunidade de analisar, sob a designa��o Marinho/93, no �mbito 

desta disserta��o.

A partir do conjunto de interven��es efetuadas na jazida de Marinho, 

mormente daquelas realizadas a partir do alargamento da �rea correspondente 

ao seu locus 2, foi poss�vel definir a sequ�ncia litoestratigr�fica do local.

A sua apresenta��o resumida, que seguidamente empreenderemos, 

obedecer� aos registos e informa��es proporcionados por J. Meireles 

nalgumas das suas publica��es (1992; 1994; 2000; 2009; no prelo).

Assim, a base da sequ�ncia, com uma espessura m�dia aproximada de 

0,70m., corresponde a uma forma��o de origem marinha, apelidada de unidade 

M9.

As zonas inferior e superior desta forma��o encontram-se representadas 

por dep�sitos muito grosseiros, constitu�dos por cascalheiras de seixos rolados 

de quartzito, com alguns raros elementos em quartzo e/ou granito, nas quais � 

poss�vel localmente observar a presen�a de elementos imbricados. Este 

material grosseiro, que se organiza atrav�s de uma estrutura fechada de 

suporte cl�stico, revela-se bastante heterom�trico (a dimens�o dos clastos est� 

compreendida entre 3/+20cm. de comprimento), encontrando-se associado a 

uma matriz arenosa constitu�da por areias m�dias e finas de quartzo.

Em contrapartida, a zona interm�dia da forma��o � constitu�da por um 

dep�sito de caracter�sticas texturais mais finas e homog�neas, representado 
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por um dep�sito arenoso, bem calibrado, com uma estratifica��o horizontal, 

constitu�do essencialmente pela sobreposi��o de finos leitos de areias m�dias 

e finas de quartzo, bastante similares �quelas que integram a matriz dos dois 

n�veis grosseiros antes referidos.

Atrav�s de um contacto bem definido, esta unidade basal � sobreposta 

por uma outra, com uma espessura m�dia de aproximadamente 1,1m. 

Denominada por unidade C1, esta segunda forma��o revela a exist�ncia de 

uma s�rie de varia��es texturais verticais, que justificaram o estabelecimento 

de tr�s subunidades distintas no seu seio.

Deste modo, a sua base, designada por subunidade C1a, apresenta uma 

espessura m�dia de 20/25cm., sendo constitu�da por um dep�sito grosseiro de 

suporte matricial, integrando, quase que exclusivamente, seixos rolados de 

quartzito de pequena e m�dia dimens�o (3/8cm.), desorganizados e embalados 

numa matriz areno-limosa, formada essencialmente por gr�os angulosos e 

subangulosos de quartzo e alguns feldspatos, muito alterados.

Com uma espessura que chega a aproximar-se de 0,50m., a zona 

interm�dia da forma��o recebeu a designa��o de subunidade C1b. As suas 

principais caracter�sticas residem, por um lado, na sua textura, bem mais 

homog�nea e constitu�da, fundamentalmente, por um sedimento fino, 

inicialmente de tipo areno-limo-argiloso e que depois, progressivamente, tende 

a ver refor�ada a sua componente arenosa. Por outro lado, a segunda 

caracter�stica distintiva situa-se ao n�vel da sua elevada compacidade, a qual, 

no contexto da sequ�ncia estacional, estabelece um claro contraste com as 

restantes unidades e subunidades sedimentares.

Por �ltimo, a zona superior da forma��o recebeu a designa��o de 

subunidade C1c e a sua espessura m�dia situa-se igualmente pr�ximo dos 

0,40/0,50cm.

Do ponto de vista textural, esta zona corresponde a uma sequ�ncia de 

dois finos leitos grosseiros, descont�nuos, formados essencialmente por seixos 

de quartzito de pequena e m�dia dimens�o, frequentemente eolizados e/ou 

fraturados, com uma disposi��o algo ca�tica e separados por um n�vel de 

textura bastante mais fina, areno-limo-argilosa.

Sucede na sequ�ncia estratigr�fica da jazida de Marinho, igualmente 

atrav�s de um contacto n�tido, por vezes sublinhado pela presen�a de alguns 
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seixos rolados de quartzito dispersos, uma outra unidade sedimentar que 

recebeu a denomina��o de C2.

Com uma espessura m�dia de cerca de 1,0m., trata-se de um dep�sito 

com uma estrutura maci�a, compacidade mediana, mal calibrado e textura 

essencialmente areno-limo-argilosa. Localmente, mas de forma extensiva a 

todo o dep�sito, observa-se a presen�a de lent�culas arenosas e saibrosas 

grosseiras, constitu�das por gr�os de quartzo e feldspato alterado, definindo 

estruturas de canal de dimens�o decim�trica. De modo muito pontual e 

disperso, sali�ncia ainda a presen�a de raros seixos rolados de quartzito de 

pequena e m�dia dimens�o.

Imagem 16. Corte geol�gico da jazida de Marinho (locus 2) (Meireles, 1992)

Do ponto de vista paleoambiental, o significado da sequ�ncia acabada de 

enunciar � entendido do seguinte modo (Meireles,1992; 1994; Meireles, 

Meireles, 2009; Meireles e Texier 2000;): � forma��o marinha M9b corresponde 

uma etapa transgressiva, porventura a derradeira no seio do ciclo associado ao 

terra�o TM9.

As coluvi�es Ca, em contrapartida, fazem prova, por um lado, de uma 

acentuada degrada��o das condi��es ambientais, atestada pelos indicadores 

de crioclastismo, crioturba��o e defla��o nelas registados e, por outro, d�o 

testemunho de uma marcada oscila��o na compet�ncia dos fen�menos de 

coluvionamento, os quais parecem oscilar, ora no sentido de um regime mais 
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h�mido, com transportes mais grosseiros, ora no sentido de um regime mais 

�rido, com menor compet�ncia e transportes mais finos.

Relativamente �s coluvi�es Cr3, de textura mais fina e homog�nea que as 

anteriores, dado que os materiais grosseiros suscept�veis de remobiliza��o 

continuariam dispon�veis, o seu estabelecimento traduz, por isso, nova 

altera��o das condi��es din�micas de estabelecimento dos dep�sitos de 

origem continental, representando de novo uma menor compet�ncia dos 

fen�menos de coluvionamento, porventura em associa��o a novo aumento da 

aridez do clima.

Imagem 17. Corte geol�gico da Jazida de Marinho (locus 2) (Meireles, 1992).

Quanto � integra��o desta sequ�ncia no �mbito do quadro litostratigr�fico 

regional estabelecido para o Quatern�rio do litoral minhoto (Meireles, 1992; 

194;2009; Meireles e Texier, 2000), a jazida de Marinho estaria integrada na 

geoforma identificada com o terra�o marinho Tm9 e, neste contexto, a unidade 

M9 representaria a forma��o marinha M9b, a unidade C1 corresponderia ao 

estabelecimento de uma primeira gera��o de dep�sitos coluvionares 

apelidados de ColuviÄes antigas (Ca), enquanto que a unidade C2 traduziria a 

ocorr�ncia de uma outra fase de fen�menos de coluvionamento de �mbito 

regional, desta feita designada por ColuviÄes recentes 3 (Cr3).
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Imagem 18. Corte estratigr�fico da Jazida de Marinho (fotografia de J. Meireles, 1988)

Por �ltimo e no que respeita � integra��o da sequ�ncia litostratigr�fica da 

jazida de Marinho no �mbito da proposta cronoestratigr�fica constru�da a partir 

de argumentos de natureza morfo-pedo-sedimentar (Meireles 1992; 2009; 

Meireles e Teixer, 2000), a forma��o M9b constituiria, no seio daquela, a 

express�o do pen�ltimo interglaciar (OIS 7), as coluvi�es Ca marcariam a 

degrada��o clim�tica associada ao pen�ltimo per�odo glaciar (OIS6), enquanto 

que as coluvi�es Cr3 poderiam corresponder, genericamente e sem que seja

poss�vel de momento avan�ar com qualquer proposta mais espec�fica, � etapa 

de degrada��o clim�tica associada ao �ltimo per�odo glaciar (OIS 2 a 4).

4.2. O Paleol�tico no Minho – hist�rico do desenvolvimento da sua 
pesquisa

A concluir este terceiro cap�tulo e com o prop�sito de situar a jazida 

paleol�tica de Marinho no contexto hist�rico das pesquisas no litoral minhoto, 

iremos seguidamente proceder a uma breve s�ntese das principais etapas por 
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que passou a investiga��o sobre a Pr�-Hist�ria Antiga no NW peninsular, tanto 

na regi�o do Minho, como na Galiza.

Do conjunto de leituras relativas ao territ�rio portugu�s retiramos a ideia, 

que a hist�ria das pesquisas sobre o paleol�tico minhoto se estabelece ao 

longo de tr�s, talvez quatro etapas distintas.

� primeira corresponde a fase de descoberta e afirma��o da Pr�-Hist�ria 

Antiga na regi�o. Nela t�m lugar um conjunto importante de descobertas, que 

se desenvolvem entre os anos 20 e os finais da d�cada de 40 do s�culo 

passado e onde se destaca a a��o de um grupo de not�veis investigadores, de 

entre os quais n�o poderemos deixar de mencionar os nomes de Rui de Serpa 

Pinto, Afonso do Pa�o e Abel Viana.

A principal preocupa��o destes autores passava pelo estabelecimento 

da cronologia dos materiais l�ticos identificados, procedimento decisivo para 

demonstrar a antiguidade do homem pr�-hist�rico na regi�o.

Alcan�ado este objetivo, rapidamente a sua aten��o se virou para a 

integra��o desses mesmos materiais naqueles que eram, � �poca, os 

principais quadros de refer�ncia crono-culturais da Pr�-Hist�ria europeia. E 

neste particular as posi��es dividiam-se, sobretudo, entre dois campos: de um 

lado, aqueles investigadores (R. de Serpa Pinto, por exemplo) que defendiam 

uma cronologia eminentemente paleol�tica para os materiais e uma origem 

local para as respectivas tradi��es culturais; do outro, aqueles que

(nomeadamente Afonso do Pa�o e Abel Viana, entre outros), paralelamente � 

admiss�o da exist�ncia daquelas mesmas uma tradi��es, defendiam, contudo,

tamb�m a presen�a na regi�o de uma outra, dominante, oriunda das Ast�rias e 

de cronologia mesol�tica: o Asturiense.

A segunda etapa de evolu��o das pesquisas corresponde a um est�dio 

de desenvolvimento, que encontra representa��o n�o apenas � escala 

regional, mas tamb�m nacional.

Intrinsecamente ligada � chegada ao nosso pa�s de Georges Zbyzewski, 

primeiro, e do abade Henri Breuil pouco depois, esta fase ir� prolongar-se 

desde a segunda metade da d�cada de 40, at� finais dos anos 70.

Marcado pelas personalidades e, sobretudo, pelas conce��es 

metodol�gicas e quadros mentais destes dois autores, este per�odo afirma-se, 

fundamentalmente, n�o tanto pelas novidades decorrentes da descoberta de 
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novas jazidas arqueol�gicas, mas antes pela integra��o do quadro da 

realidade da Pr�-Hist�ria minhota no referencial da sequ�ncia evolutiva 

cultural do paleol�tico europeu, tal como a constru�a e entendida Henri Breuil.

Aquela assentava numa metodologia, que partia da organiza��o dos materiais

em diferentes s�ries, estabelecidas em fun��o de vari�veis representadas 

pelo tipo de p�tina e suas carater�sticas, pela presen�a ou aus�ncia de lustro 

nos artefactos e, sobretudo, pelo grau de rolamento que os mesmos 

revelavam, dentro de uma constru��o l�gica segundo a qual, quanto mais 

acentuado fosse aquele, maior for�osamente seria a sua antiguidade.

Como bem sintetizou Jo�o Pedro Cunha-Ribeiro (2002:15): “�s s�ries 

assim definidas era atribu�da uma posi��o cronol�gica relativa que, quando 

completada pela an�lise t�cnica e morfo-tipol�gica das suas pe�as, conduzia 

a uma multiplica��o de distintos est�dios de desenvolvimento de uma ou mais 

ind�strias”.

Se, por um lado, for�oso ser� reconhecer a import�ncia inicial desta fase 

da investiga��o no sentido da internacionaliza��o e visibilidade da Pr�-

Hist�ria minhota, por outro, n�o poderemos deixar de reconhecer, em 

contrapartida, os efeitos negativos que, a prazo, a mesma desencadeou, 

nomeadamente ao n�vel da estagna��o te�rica, conceptual e metodol�gica 

que promoveu.

Esta situa��o resultou da simplicidade de processos subjacente � 

constru��o do pr�prio quadro evolutivo de refer�ncia estabelecido por aqueles 

autores, da facilidade de replica��o que, por isso, ele era objeto para outras 

regi�es do pa�s, da natureza simplista dos pressupostos metodol�gicos que o 

sustentavam, da sua imediata valida��o internacional e do “conforto” e 

seguran�a que esta rapidamente proporcionou, fomentando, a pouco e pouco, 

a estagna��o da pesquisa.

Aquele que, eventualmente, poder� ser entendido como o terceiro

momento da evolu��o da investiga��o sobre as ind�strias l�ticas do litoral do 

Minho, tem na pessoa de V�tor Oliveira Jorge o seu exclusivo mentor.

Dificilmente autonomiz�vel da etapa anterior em termos cronol�gicos, j� 

que se desenvolve em paralelo � fase terminal daquela, de reduzido impacto 

no imediato da sua vig�ncia sobre a produ��o da “ci�ncia oficial” da �poca e 

abordando a problem�tica das ind�strias minhotas apenas de um modo 
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colateral, os escritos de V. Oliveira Jorge (1972, 1974) tiveram, contudo, o 

m�rito de, pela primeira vez e de uma forma estruturada, denunciar o atraso 

metodol�gico de que padecia no dom�nio da constru��o e interpreta��o do 

registo arqueol�gico a investiga��o sobre o paleol�tico portugu�s, bem como 

defender a sua imperiosa e necess�ria atualiza��o.

Para tanto, preconiza a absoluta necessidade da pr�tica da escava��o 

arqueol�gica enquanto metodologia essencial para a constru��o do registo, 

bem como o posterior tratamento anal�tico deste � luz de novas metodologias 

de estudo dos materiais.

Quanto a estes �ltimos e n�o obstante este autor, como mencion�mos,

n�o se ter debru�ado especificamente sobre o estudo das ind�strias do norte 

do pa�s (Jorge, 1972, 1974), n�o deixou, contudo, de as mencionar, propondo 

a sua integra��o no quadro do amplo complexo industrial de seixos talhados 

que caracteriza os prim�rdios da presen�a humana no nosso pa�s e que se 

teria prolongado at� �pocas posteriores.

Infelizmente e como acima referimos, o impacto das cr�ticas que V. 

Oliveira Jorge formalizou acabou por ser reduzido, j� que a escassa 

bibliografia produzida nos anos seguintes por outros autores, mais n�o fez do 

que continuar a replicar os modelos e processos j� conhecidos desde a 

segunda fase (Zbyszewski 1974, 1976; Zbyszewski e Cardoso, 1978; 

Zbyszewski e Penalva, 1979).

Contudo e da� a sua relev�ncia, havia sido lan�ada a semente que 

haveria de revolucionar, na d�cada seguinte, o campo da investiga��o sobre 

o paleol�tico portugu�s, em geral e o do Minho, em particular.

A �ltima etapa de investiga��o coincide com a emerg�ncia da 

Universidade do Minho e com o surgimento de projetos de investiga��o de 

car�cter interdisciplinar, especificamente direcionados para o estudo das 

forma��es quatern�rias do litoral minhoto e das ind�strias l�ticas que lhe est�o 

associadas. 

Deste modo, concretizou-se, finalmente, o projeto de investiga��o 

preconizado por Rui de Serpa Pinto, no seu seminal e premonit�rio trabalho 

(Pinto, 1932), onde este autor j� propunha, como via para o desenvolvimento 

das pesquisas, a absoluta necessidade de proceder ao estudo integrado das 

ind�strias l�ticas da regi�o no seu respetivo quadro estratigr�fico.
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Como principal express�o desta quarta fase no campo da investiga��o, 

encontra-se o projeto desenvolvido por J. Meireles e consubstanciado na sua 

tese de doutoramento, apresentada em 1992 e intitulada “As ind�strias l�ticas 

Pr�-Hist�ricas do Litoral Minhoto. Contexto Cronoestratigr�fico e 

Paleoambiental”. 

Nela, pela primeira vez, � estabelecida a litoestratigrafia das ind�strias 

l�ticas da regi�o, bem como proposto o seu respetivo quadro 

cronoestratigr�fico. Ambos foram j� apresentados mais detalhadamente no 

ponto respeitante � caracteriza��o da jazida de Marinho (cf. 4.1).

Ap�s a publica��o deste trabalho maior, este autor voltaria a debru�ar-

se novamente sobre tal tem�tica, ainda que de uma forma mais circunscrita, 

tendente a afinar alguns aspetos de pormenor, sobretudo no dom�nio das 

hip�teses que avan�a ao n�vel da cronoestratigrafia (Meireles e Texier, 1993, 

2000).

Apesar do enquadramento geogr�fico algo distinto, consideramos 

igualmente integr�vel neste quarto per�odo, o estudo efetuado na jazida do 

Cerro (Madalena, Vila Nova de Gaia), por S�rgio Monteiro Rodrigues e Jo�o 

Pedro Cunha-Ribeiro (Monteiro-Rodrigues & Cunha-Ribeiro, 1991).

No �mbito das sondagens arqueol�gicas realizadas no local, foi 

identificada a presen�a de uma abundante ind�stria, constitu�da por um grande 

n�mero de lascas, seixos talhados, bifaces e alguns picos, que os autores 

classificam como tipicamente Acheulense. 

Entretanto, o estudo da ocupa��o da Pr�-Hist�ria Antiga no Minho 

voltou a mergulhar em novo per�odo de apatia, sendo apenas de real�ar a 

descoberta de uma jazida, identificada no �mbito de trabalhos de 

acompanhamento arqueol�gico e da qual j� fizemos anteriormente men��o 

(cf. nota 1). 

No territ�rio da vizinha Galiza, o percurso hist�rico da investiga��o 

apresenta-se ainda mais simplificado. Da revis�o da bibliografia publicada 

resulta, a nosso ver, a exist�ncia de tr�s fases principais de desenvolvimento 

da pesquisa.

Tendo o in�cio hist�rico do seu percurso sido sensivelmente coevo ao da 

regi�o minhota, os primeiros trabalhos realizados em terras galegas ficam, 

curiosamente, a dever-se a investigadores portugueses, nomeadamente 
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Joaquim Fontes e Eug�nio Jalhay, que, em 1925, d�o a conhecer, 

respetivamente, as esta��es de Camposancos e La Guardia.

Ap�s estas primeiras not�cias, seguir-se-�o largas d�cadas no �mbito 

das quais se destacam autores como de M.J. Lopez e M.F. Costas (1930), J.C. 

Aguil� (1931), C. Mergelina (1939-1940) e Santa-Olalla (1941), cuja principal 

preocupa��o residia na busca de paralelos para os tipos de materiais

reconhecidos nas suas jazidas.

Resultante desta busca, parece instalar-se um sentimento de alguma 

avers�o � possibilidade do material reconhecido ser de cronologia paleol�tica, 

procurando-se, por isso, outros paralelos mais recentes, nomeadamente no 

Asturiense e no pr�prio Languedocense. 

Contrariamente ao verificado na regi�o minhota, esta etapa primeira da 

investiga��o perdurar� at� aos in�cios dos anos 60, sobretudo devido ao facto 

do impacto da presen�a de H. Breuil e G. Zbyszewski no quadro da 

arqueologia galega se revelar muito reduzido (J. Blazquez e Bouza-Brey, 

1949). 

Ser� com E. Aguirre (1964) e a realiza��o das primeiras escava��es 

arqueol�gicas na esta��o de Budi�o (Pontevedra, Galiza), que se inicia a 

segunda fase de desenvolvimento dos estudos sobre o Paleol�tico galego.

Embora marcado pela pol�mica em torno da cronologia da ind�stria 

recuperada naquele local, for�oso ser� reconhecer que com o seu estudo se 

inaugura um per�odo marcante das investiga��es sobre a Pr�-Hist�ria Antiga 

do NO Peninsular, pela primeira vez suportada pela pr�tica de escava��es 

arqueol�gicas, pelo estudo de material estratigraficamente contextualizado e 

pela sua an�lise segundo crit�rios � �poca atualizados e validados pela 

comunidade cient�fica internacional. (Echaide, 1971).

Contudo, seremos tamb�m aqui obrigados a reconhecer que o impacto 

de tais trabalhos foi reduzido, j� que a maioria da investiga��o produzida na 

regi�o da Galiza at� aos finais dos anos 70 continuou a basear-se, 

essencialmente, na an�lise e estudo de material descontextualizado do ponto 

de vista estratigr�fico. (Vences Veiga et al., 1978; Rodr�guez Garc�a, 1979).

Ter-se-�, por isso, que aguardar pelos anos 80, para se assistir a uma 

terceira e �ltima tentativa de implementa��o das novas metodologias de 
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recupera��o e an�lise do registo, situa��o que se prolonga at� aos dias de 

hoje.

� neste contexto que se estabelece um novo programa de pesquisas 

em torno da jazida de Budi�o (Vidal Encinas, 1981) e se relan�a, em definitivo, 

o estudo do Paleol�tico galego a partir de novas bases metodol�gicas, 

desenvolvidas por uma nova gera��o de investigadores. 

No seio desta, podemos destacar M. L�pez Cordeiro (1997, 2001) e os 

estudos desenvolvidos nas esta��es de A Veiga e do Vale do Rio Arnoia; R. 

Villar Quinteiro e os trabalhos relativos �s esta��es de A Piteira (1997), San 

Cipri�n de Vi�as (1998), A Chaira, San Cibr�n de L�s (1999) e, sobretudo, o 

estudo monogr�fico dando conta dos resultados dos trabalhos efetuados na 

Chan do Chereixo (Gondomar, Pontevedra), bem como da descoberta de uma 

nova esta��o denominada de Portomaior (As Neves, Pontevedra) (2009).

Ainda ilustrando esta prof�cua fase por que atravessa a investiga��o 

galega, mencione-se o projeto da responsabilidade de R. F�bregas Valcarce e 

A. Lombera Hermida designado de “Ocupaci�ns humanas no Pleistoceno na 

cuenca Media do Minho”, que j� deu corpo � publica��o de v�rios trabalhos

(F�bregas Valcarce et al., 2007, 2008; Lombera Hermida et al.,2008, 2009; 

Rodr�guez et al., 2008). Da autoria do segundo e por raz�es �bvias, afigura-se-

nos igualmente relevante mencionar a aplica��o da metodologia do SLA ao 

estudo da ind�stria l�tica da esta��o de A Piteira (To�n, Ourense) (2005).

Destaque tamb�m para os cont�nuos trabalhos de E. Mend�z Quintas 

(2007, 2008a, 2008b, 2008c), sobre as v�rias ind�strias representadas na 

jazida de Budi�o e que este autor finalmente conseguiu diferenciar, bem como 

o estudo realizado por E. Ramil Rego e J. Soneira (2008) relativo � esta��o de 

Louselas (Ribadeo, Lugo).

Embora caindo fora do �mbito geogr�fico do nosso trabalho, mas de 

particular relev�ncia para o mesmo atendendo �s analogias metodol�gicas 

entre ambos, n�o queremos encerrar esta breve resenha hist�rica sem 

mencionar o estudo de F. D�ez Martin (2000) intulado “El Poblamiento 

Paleol�tico en Los P�ramos del Duero”, o qual conheceu ulteriores 

desenvolvimentos, com a realiza��o de novas campanhas de trabalhos e 

publica��o dos respetivos resultados (D�ez Martin et al., 2008).


