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o COlltr01e, o

registro e a análise do pacote estratigráfico integram as práticas desenvolvidas e adotadas corriqueiramente para arqu eologia pré-histórica. A
arqueologia histórica abSOf',-cu e adaptou muitas das técnicas oriundas da pré-história, como ainda desenvo" -cu outras que melhor se ad equassem a nova realidade
mat erial encOlltrada. A tran sposição da análise estratigrafic a para a arqueologia históric a p...-ece ter sofrido um proc esso de atrofia. A preocupação com o resgat e
da estrutura, em ...-queologia histórica, tem reduzido a importimcia alnbuida a análi~ estratigráfica. Est e trabalho discute alguns aspectos da abordagem
estratigráfica em arqueologia histórica, objeti-,-ando cOlllnbuir para o entendimento do proc esso de fixação dos europeus nas américas. Aborda a e stratigrafia, em
arqu eologia histórica, nãoapenas como uma sucessão cronológica d e camadas, mais sobretudo, como elemento cultural Discute ainda a intencionalidade e a
capacidade de alteração da superficie, como ainda o seu sentido cognim'o p...-a a ...-queologia histórica.
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