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Urn rnergulho na 

A.. arqueo\oga Veleda Lucena mostra 
£' ...reJi!.l)tados de sua pesqui a 
arqueo16gica no Norte do Pais 

Aarque610ga Veleda Lucena 
encontrou urn meio de co
memorar os 25 anos de 

suas oesquisas lran corridos agora: 
n\\nUldade ao trabatho que ini

~.ba· ft ~.ada de 80 de anrilise da 
documenta~iio arqueoJ6gi a adqUl
rida na e 'cava~iio do Forte de 6bi
dos, no Para. 

Sa armas , lou~s. munif,:oes, 
material de constru~iio e de distri
buir;ao d'agua e esgoto, sob a guar
da do Laborat6rio de Arqueologia 
da Universidade Federal de Per
nambuco. dirigido peto professor 
Marcos Albuquerque, que mantl~m 
cODvenio com 0 Departamento de 
Hist6ria Social da Funda~ao Joa
qUlm Nabuco, onde Veleda atua . 

illa recorda que ha 25 anos, 
quando iniclou sua carreira. parecla 

- que jamais Iria haver campo de £.fa
balho para 0 arqueol6go no NOT

deste, e hoje M varios gropo de 
esludiosos. Mesmo Da UFPE exis
tern doi departamentos, 0 Labora
t6rio de ArqueoJogia (pioneiro) e o 
Nucleo de Arqueologia, sem e ue
cer de citar 0 Departamento de Ar
queologia da Umversidade Cat61i
ca. 

Para provar a import<~ncia da 
Arqueologia ela diz que a docu
mentayao hist6rica textual nao re

gistra 0 Jazer cotidiano dos grupos 
hurnanos . "S6 a Arqueologia t m 
condi~6e de resgatar, atraves de 
processos indiretos , uma serie de 
atividades e procedirnentos desses 
grupos" , fri sou . Para aux ilia-Ia na 
Fundaj, Veleda esui treinando esta
giario com os quais d senvolve 
tecnicas de analise de ceramica jar
queol6gica e de documenta~ao gra·; 
fie em arqueologia. 

DIARIO DE PERNAMBUCO 
- Qual a jina.tidade do convenio 
entre a Fundaj e 0 Laborat6rio de 
Arqueologia do UFPE? 

VELEDA LUCENA - Urn tra
b- lho de pesquisa arqueol6gica exi
ge urn envolvimento relatjvam nte 
grande tanto de pessoaJ como de 
equipamento. A existencia d on
venio entre as duas in tituic;:6es per
mite urna melhor quaJidade dos tra
balhos em decorrencia da soma de 
e forc;:os. 0 que falta a uma institui
~ao e complementado pela outra . 

DP - Voce poderia citar espe
cificamente C011W iSIO fimciona no 
pratica? 

VL - Apenas como exemplo 
poderia citar uma das vantagens 
desse convenio. 0 resultado da 
analises em Arqueologia ger urn 
nlimero muito gr nde de in~ rma
c;oes que necessitam ser adequada

ment ratadas . 
Parte de-s es dados 

e tratada na Fun
daj atraves de pr 

gram s estatf ticos 
poderosos como a 
anali se fa toria! , 

program ue 0 

Labo rat6 r io de 

p~ do Laborat6rio de Arqueologia da UFPE 

tando uma melhor qualidade em 
seus trabalhos. 

DP - Quais as areas do co
nhecimento em que sao desen volvi
das pesquisas arqueol6gicas? 

VL - Os trabalhos de pesqui a 
arqueol6gica desenvo!vidos peJas 
equipes do Departamento de Hist6
ria Social da Fundaj e do Laborat6
rio de Arqueologia da UFPE e 
contram- e vinculados a tr 's linhas 
de pesqui a: I - Tecnicas e Met 
dos m Ar ueologia; 2 - Arqueo
logia Pre-His[6rica e ArqueoJogia 
ill (6[1' 

senvolvimento de projetos 
nados com agricultores 
cos que habitara 0 Brasil. 
larmente 0 Nordeste , em 
anterior contato com 0 

portuguS . A tercei 
volve projetos que t m 
tiv 0 e tudo do si tema 



, 
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na 
A arque610ga Veleda Lucena mostra 
os resultados de sua pesquisa 
arqueologica no Norte do Pais 

Aarque610ga Veleda Lucena gistra 0 faze,. cotidiano dos grupos 
encontrou um meio de co humanos . " 56 a Arqueologia tern 
mernorar os 25 anos de condi<;6es de resgatar , atraves de 

suas pesquisas transcorridos agora: proeessos indiretos, uma serie de 
conunuidade ao [Tabalho que ini  atividlldes e proeedimentos desses 
ciou na d~cada de 80 de analise da gmpos", fri sou. Para auxilia-la na 
documenlac;:ao arqueoJogica adqui  Fundaj, Veleda e ui treinando esta 
rida na escavac;:ao do Forte de 6bi giarios, com os quais desenvol ve 
dos, no Pant teeniea' de amiJis de ceramiea jar 

Sao armas, louc;:as , munic;:oe , queol6gica e de documenta~ao gra
material de onstruc;:ao e de distri  fica em arqueol gi . 
bui,.ao d'agua e esgoto, ob a guar DlARIO DE PERNAMBUCO 
da do Laborat6rio de Arqueologia - Qual a fina lidade do convenio 
da Unjversidade Federal de Per emre a Funda} e 0 Ll1borat6rio de 
nambuco, dirigido peJo professQr Arqueologia do UFPE ? 

_Marcos Albuquerque, que mantem VELEDA LUCENA - Urn tra
convenio com 0 Departamento de balho de pesquisa arqueol6giea exi
Hit6ria Social da Funda(,:ao Joa  ge urn envolvimento relatjvarnente 
quim Nabuco, onde Veleda atua . grande tanto de pessoal como de 

• 	 EJa recorda que h~ 25 anos, equipamento. A existencia de coo
quando iniciou sua carreira, pareeia venio entre as duas instimicoes per 

. que jllmais iria haver campo de (ra mite uma melhor qualidade dos tra
baIho para 0 arqueol6go no Nor  balhos em decorrencia da soma de 
deste , e hOJe h~ varios grupos de esfor~os. 0 que falta a uma insti tui 
estudiosos. Mesmo na UFPE exis Ciao ecomplementado pela outra. 
tern dois departamentos, 0 Labora- DP - Voce poderia citar espe
16rio de Arqueologia (pioneiro) e 0 cificameme como isto junciona na 
Nl1c1eo de Arqueologia, em esque pratica? 
cer de citar 0 Departamento de Ar VI, - Apenas como exemplo 
queologia da Universidade Cat6li podena d tar uma das vantagens 
ca. desse convenio. 0 resultado das 

Para provar a importancia cia analises em Arqueologia gera urn 
Arqueologia ela diz que a docu mlmero muito grande de informa
ruentac;:iio hi t6rica textuaJ mie) re- ~oes que necessi tam ser adequada

mente tratadas . 
Parte de-sses dados 
e tratada n Fun
daj atraves de pro
grama estatisticos 
poderosos como a 
anali e fato r ia l 
programa que 0 

Laborat6rio de 

a parte gnmca e 
realizada pelo La
borat6rio de Ar
queologia da UF
PE, que dispoe de 
sofisticados pro 
g ramas gnHicos 
alem de equipa
mentos de ultima 
gerac; iio . Dessa 
forma as duas ins... titui<;oes sao bene 

Veleda: 25 anos tr8balhando com estudos da Pre
fic iadas, apresenHist6ria brasileira 

tando uma melhor qualidade em 
seus trabalhos. 

DP - Quais as areas do co
nhecimento em que sao desenvolvi
das pesquisas arqueol6gicas ? 

/17, - Os trabalhos de pesquisa 
arqueol6gica desenvolvidos pelas 
equipes do Departamento de Hist6
ria Social da Fundaj e do u.borato
rio de Arqueologia da UFPE en
contram-se vinculados a tres li nhas 
de pesquisa: 1 - Tecnicas e Meto
dos em Arqueologia ; 2 - Arqueo
lagia Pre-Historiea e Arqueologia 

DP - Voce poderia explicar 
me/hor 0 que sigllijicam essas li
nhas lie pesquis ? 

VL - A primeira , Tecnicas e 
Metodos em Arqueologia, tern co
mo ti nalidade a execuc;:ao de proje
tos de pesquisa ,que visam a gera
9ao de conhecimento objetivando a 
operacionaliza9ao da Arqueologia. 
Trata-se da procura de eaminhos 
te6ricos, tecnieos e metodologicos 
que possibilitem Uma rnelhor exe

uc;ao das atividades de pesquisa. A 
segunda linha volta-se para 0 de-

se volvimento de projelo 
nado com agricultores pi 
eos que habitara 0 Brasil 
larmente 0 Nordeste , err 
anterior ao contato com 0 

portugues . A terceira Iinl 
valve projetos que tern co 
tivo 0 estudo do sistema 
portugues, com enfoque 
para 0 complexo de fortill, 

DP - Voce poderia 
guns dos principais resu/la 
dos com a realiZQ'Yiio dess 
IDS ? 

balho elativos A teeniea 
em Arqueologia que troux 
tiva ontribui~ao para 0: 

arqueol6gicos, como a tl 
reeolhimento de esque 
identifica9ao radiol6gica d 
ea arqueologica , 0 desenv 
de procedimentos operac 
lacionados com geo-ar, 
que permite a gera~ao de 
va e tratignifica em fase 
escavac - . Os trabalhos 
dos com grupos de a 
pre-hist6ricos t8m pennil 
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na hist6ria br 

melhor qualidade em 
Ihas. 

Qlwis as areas do co
em que silo desenvo/vi

arqueo/6gicas ? 
Os trabalhos de pesquisa 

desenvolvidos pelas 
Departamento de Hist6

da Fundaj e do Laborat6
rQUI~Olc,gla da UFPE en

4U\;U1IJ!',I I,," ,' 2 - Arqueo
e Arq eo\ogia 

Voce p()derta explicar 

senvolvimento de projetos relacio
nados com agricultores pre-hist6ri
cos que habitara 0 Brasil, particu
larmente 0 Nordeste, em perfodo 
anterior ao contato com 0 elemento 
porrugu~s. A terceira linha desen
volve projetos que t~m como obje
livo 0 estudo do sistema colonial 
portugu~s , com enfoque especial 
para 0 complexo de fortifica~6es. 

DP - Voce poderia citar al
gun dos principais resultados obti
dos com a realizaf;ilo desses proje
lOS? 

VL - J foram roduzidos £.ra
o ela iv s?l t~nica e metodo 

nhecimento de habitos relativo a 
grupos de fala Tupi. Esses estudos 
demonstraram ainda que e ses gTU

pos habitaran , em condic;-e favo
niveis, a regiao semi ·anda do Nor
deste. 0 que se constltui ern uma 
revelac; ao ate entao de !'ullh cida. 
Na area da Arqueo(ogi Historic 
ja foi escavado e estudau urn nu
mero considenivel dl! fortific~96e . 
como a Forte de Orange. do Rrum, 
de 6bidos, de Teju upa po, 0 cam
po de batalha do Guararape, 0 

Arraial do Born Jesus, dentTe ou
£.ros 

DP - Em que os tm alhos dt 

textuai ou iconogr:Hico' Exisle 
um lrabalho de integra9ao Recen· 
tem ente foi escavado 0 Forte de 
6bidos. na regiao umazonica .. . Es 
ta fortifica~iio data do seculo XIX .. 
e as pesquisa arqueol6gica:. reve 
laram uspeclo' que eram complela 
mente desconhecido~ pelos h,stOfl 
dore.. E i le urn lraball imegra 
d • de modo que urn tip d 
conheCImento retroaliment:1 \l ou · 
tro. 

DP - Fina/ll.Qlllio , oszaria 
que voce de se a posi\ao dos Ira
balhos de ArC/ueolagia desef\volvi

~. ste C 11 V , 10 

m 1.1 ulllplo. 
--- . 
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- Quai as areas do co
em que silo desenvolvi

arqueolOgicas ? 
- Os trabalhos de pesqui a 

desenvolvidos pelas 
do Departamento de Hist6

da Fundaj e do Laborat6
Arqueologia da UFPE en

vinculados a tres IInhas 
. I - Tecnicas e Meto

Arqueologia; 2 - Arqueo
[6rica e Arqueologia 

sel1volvimento de projetos relacio
oados com agricuitores pre-hist6ri
cos que habitara 0 Brasil , particu
larmente 0 Nordeste, em perfodo 
anterior ao contato com 0 elemento 
portugues. A terceira linha desen
volve projetos que tern como obje
livo 0 estud do sistema colonial 
portugu8s , com enfoque especial 
para 0 complexo de fortifica<;oes. 

DP - Voce poderia cilar al
guns dos p rincipais resultados obti
dos com a realizarao desses p roj e
(Os ? 

VL - J fo m produzidos ra

nhecimento de habitos relativo a 
grupos de fala Tupi. Es es e'tudos 
demonstra n ainda que esses gru
pos habitaram. em condi~-es favo
niveis, a regiao semi-aridt do Nor
deste. 0 que se constitul em urna 
revela<;iio ate entao desconhc ida. 
Na area da Arqueologia [i lOI ica 
ja foi escavado e estud li urn nu 
mero considenivel de fortific'lI;oes 
como 0 Forte de Orange, Jo rum, 
de Obi dos, de Tejucupapo, ~ cam
po de batalha dos Gu, rarapes . 0 

Arraial do Born Jesus, dentre ou
tros. 

textuais ou icnnogniticos . Existe 
urn trabalho de imegra9iio . Recen
[emente foi escavado 0 Forte de 
6bido~, na regiao amalonica., . E'
ta f()rtlfica~ao duta do seculo XIX. 
e as pe quisa' arqueol6gicalt reve
laram altpeclo' que eram compiela 
mente lesconhecid . pelos 111 lori' 
dar ' . Exi le urn lraball 0 integra 
do, d muJo que Ul I liplJ d 
conhecimento retroahmenu 0 ou 
lro. 

DP Fillaiizalldo. galla ria 
que voce desse a posirao do.\" lra
balJlOs de Arqueologia desenvolvi 
d(l~ at""e~ 'Sle c tn· nin /IU1n 

Voce poderia explicar 
o que sigllijicam essas li
pesqui a. 
- A primeira, Teenicas e 

em Arqueologia, tern co
idade a execu<;iio de proje

V\;~"'W~d que visam a gera
conhecimento objetivando a 

nuliza<;iio da Arqueologia. 
da proeura de carninhos 

. tecnicos e metodol6gic s 
sibilitem uma melhor exe

atividades de pesquisa. A 
Iinha volta-se para 0 de

b 1 os relativos a teeniea e metoda 
em Arqueologia que trouxeram efe
tiva contribui~ao para os estudos 
arqueo16gieos, como a tecniea de 
recolhimento de esqueletos, de 
identifica<;ao radiol6gica da cerami
ca arqueol6gica, 0 desenvolvimento 
de procedimentos operacionais re
lacionados com geo-arqueologia 
que perrnite a gera<;ao de expectati
va estratigrlifica em fase anterior a 
escava~ao . Os trabalhos relaciona
dos com gropos de agricultore 
pre-historicos tern permitido 0 co-

DP - Em que os tmba/hos de 
pesquisa arqueol6gica . (/esefl volvi 
dos atraves deste cOflvellio crmtri 
buem para a Divisao de Hi.~t{ma 
Social diJ FlllldiJj ? 

n. -- 0 referen ial te6rico llue 
e utilizado nesses trabalhos nao c 
loca a Arqueologia como 0 estudo 
de urn perfodo determinado . A AT
queologia e encarada como urna 
forma de abordagem de urna socie
dade, portanto ela completa 0 co

hecimento que nao pode er obti
do apenas atraves dos docwnentos 

, 

COnrl'.A1Q mlJi~' limp/v, 
VL -- A. pc qui a' arq logi

'a~ dcsenvolvidas pelo r e arta
mento de Hist6ri S '1 I da Fur 
daj, c()l~iunramente com 0 LabOl a 
t6ri dl~ Arqueo ga dn UFPE, 
bern COIm) os II abaillo de 'envolvi 
dos rein NJicleo de Ar4ueologi ~ d· 
mesma Univer idade sao Ie pa
drao Internal:' nal , sendo inclu ivc 
citados em e de d mlOrado 01 

. teriur . I .:uramos desenvolver 
uma pc qUI" de acordo com 0 

fIlai~ ngor ',preceilos do metodo 
cientftico_ 


