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TERCEIRA CIRCULAR 

 

Através desta circular, saudamos-vos cordialmente, desejando um bom início do ano 2021. 
Temos consciência dos grandes desafios que o ano anterior trouxe, tanto ao nível do 
emprego como da saúde pública, e que têm tido impacto nos diferentes aspectos que 
compõem a gestão e o estudo do patrimônio arqueológico nos países da Bacia do Prata. 

Como já foi informado em comunicações anteriores, devido à situação sanitária na região, 
o IV CAP foi adiado e será realizado entre os dias 26 a 29 de abril de 2022, mantendo a 
sede em Assunção, Paraguai. Esta decisão foi tomada após  uma reflexão cuidadosa e 
sabendo que, apesar dos avanços que possam ocorrer na vacinação contra COVID 19 na 
região, esta terá um impacto não só na capacidade dos colegas de comparecerem ao 
congresso, mas além disso no desenho e programação dele. 

Apesar dessas mudanças, a organização do Congresso continua, e é por isso que através 
desta circular anunciamos que um total de 17 simpósios foram organizados, cobrindo 
diferentes aspectos da pesquisa e prática arqueológica na Bacia do Prata, com foco na 
interdisciplinaridade, que esperamos possa se refletir nos trabalhos a serem apresentados. 

Desta forma, abre-se o prazo para envio de propostas de trabalhos e pôsteres. Além dos 
temas tratados desde a arqueologia, já observados em congressos anteriores, é 
incentivada a apresentação de propostas que se orientem desde as várias disciplinas 
relacionadas com a arqueologia, como, por exemplo, desde o amplo quadro das ciências 
naturais, arquitetura, ciências exatas, ciências sociais, ciências históricas, entre outras, que 
abordem questões relacionadas, relevantes ou complementares à investigação 
arqueológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informação geral 

 

A inscrição e o pagamento da taxa de participação no congresso serão viabilizados uma 
vez encerrado o prazo para recebimento de trabalhos e pôsteres. Nesse momento, também 
serão informadas as opções de pagamento para participantes locais e do exterior. 

 

Requisitos para envio de propostas de trabalhos e pôsteres 

 

O resumo do trabalho a ser apresentado deve ser enviado em documento Word, 
atendendo aos seguintes requisitos: 

- Título do trabalho: indicar se é uma apresentação ou um pôster, em letras 
maiúsculas. 

- Nomes completos dos autores em negrito. O e-mail, as informações institucionais 
e o país de origem devem ser colocados em rodapé numerado. 

- Texto: justificado de 200 a 500 palavras em que detalham os objetivos do trabalho 
e a justificativa para a escolha do tema, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 
1,5 

- Três a cinco palavras-chave. 

As propostas podem ser enviadas em espanhol ou português para o e-mail indicado pela 
coordenação de cada simpósio, com cópia para o e-mail 4capparaguay2021@gmail.com, 
até o 30 de setembro de 2021. 

No assunto do e-mail, deverá ser indicado o número de simpósio ao qual a proposta se 
dirige. 

Também será possível enviar as propostas através do formulário disponível no site do IV 
CAP: https://www.4cap2021.com/simposios. 

Estudantes universitários podem mandar propostas de pôsteres, e no caso de 
apresentações, devem fazê-lo em coautoria com profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simpósios temáticos a serem apresentados no IV CAP 

 

A seguir, são detalhados os simpósios a serem desenvolvidos durante o Congresso, para 
os quais podem ser enviadas propostas de trabalhos e pôsteres. 

 
SIMPOSIO 1: ARQUEOLOGÍA DE CONTATO E COLONIAL NA BACIA DO PRATA 

 
Coordenadores/as: María Victoria Roca, Lorena Salvatelli, Bennet Townsend, Delfor Ulloa  

 
Enviar proposta para: lsalvatelli@gmail.com,  4capparaguay2021@gmail.com 
 
 
A conquista da Bacia do Prata adotou diferentes modalidades e contou com a participação 
de uma multiplicidade de atores sociais, dando origem a um registro arqueológico 
diferencial. Inclui os séculos XVI, XVII e XVIII, desde o complexo momento de contato entre 
as sociedades indígenas americanas e os europeos, e abrange tanto as transformações 
sociais, culturais, materiais e políticas que se desencadearam, como a formação de novos 
grupos sociais e todas aquelas expressões que caracterizam o período colonial, que 
incluem os bens móveis e imóveis, a gestão do meio ambiente, bem como as práticas 
sociais deste novo contexto. Este simpósio visa gerar um espaço de intercâmbio acadêmico 
entre colegas dos diversos países que compõem a bacia do Prata, tanto em Arqueologia 
como em História, Arquitetura e disciplinas afins. Espera-se receber especialmente 
trabalhos que abordem o estudo dos primeiros assentamentos europeus nesta região, a 
implantação de cidades espanholas e portuguesas, bem como os avanços nas pesquisas 
sobre as missões jesuítas e franciscanas, e outros povos indígenas, o sistema da mita, 
encomiendas e escravistas, a instalação de fortes e fortines, a problemática das fronteiras, 
a dinâmica entre os espaços urbano e rural, entre outras questões, bem como a evolução 
histórica das sociedades coloniais da bacia e suas expressões materiais. São bem-vindas 
as contribuições que desenvolvem estos temas desde o estudo de sítios ou coleções de 
museus, desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas, estudos de caso ou análises 
regionais, e pesquisas que incorporem e discutam o uso de diferentes fontes documentais 
nos problemas relacionados ao registro, resultantes de interações sociais no período 
colonial. 
 
Palabras-chave: Conquista – Transformações sociais – Período colonial – Bacia do Prata 
–Arqueología 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lsalvatelli@gmail.com
mailto:4capparaguay2021@gmail.com


SIMPOSIO 2: O POVO DA FLORESTA: ARQUEOLOGIA JÊ DO SUL 
 

Coordenadores/as: Rafael Corteletti, José Iriarte 
 

Enviar proposta para: rcorteletti@ufpel.edu.br, 4capparaguay2021@gmail.com 
 
 
Na última década, novos projetos de pesquisa utilizando metodologias interdisciplinares 
têm avançado significativamente nosso conhecimento sobre a arqueologia dos grupos Jê 
do sul do Brasil. Avanços importantes têm sido feitos na cronologia e dinâmica de ocupação 
dos sítios domésticos de casas subterrâneas, dos conjuntos de sítios com montículos e 
recintos circulares, da organização desses grupos a nível regional, da exploração da 
continuidade histórica com os atuais grupos Jê do sul, e o papel que o clima e estes povos 
desempenharam na expansão da floresta de Araucárias nos últimos 1.500 anos. O objetivo 
principal deste Simpósio é apresentar sínteses sobre os avanços mais recentes da 
arqueologia do sul do Brasil, refletir sobre o surgimento da complexidade social nesses 
grupos e fazer comparações com outras regiões da planície sul-americana. Além disso 
queremos avançar nossa compreensão sobre a complexa interação entre a sociedade Jê 
do Sul, suas paisagens construídas e o ambiente em geral, destacando os efeitos desses 
fatores entre si. Fortes interações entre esses componentes foram identificadas em outras 
áreas das terras baixas por estudos interdisciplinares que combinam arqueologia e 
paleoecologia. No simpósio buscaremos discutir temas como movimento, interação, 
processos de ocupação e complexificação arquitetônica e de engenharia. Além dos 
aspectos teóricos, questões metodológicas também devem ser discutidas, como 
ferramentas e tecnologias de modelagem. O simpósio proporcionará um contexto no qual 
projetos de pesquisa regionais podem ser reavaliados em uma escala continental, e onde 
o envolvimento futuro entre pesquisadores pode ser fortalecido. 
 
Palavras-chave: Mudança climática – Paleoecologia - Holoceno Tardio - Construção de 
Paisagens - Jê do Sul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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SIMPOSIO 3: ARQUEOLOGIAS DA VIOLÊNCIA NA BACIA DO PRATA 
 

Coordenadores/as: Jaisson Teixeira Lino, Domingo Ramón Torrez Cruz, Ruth Alison 
Benítez. 

 
Enviar proposta para: lino@uffs.edu.br, 4capparaguay2021@gmail.com 
 
 
O simpósio propõe reunir trabalhos cujo eixo temático seja a violência. Desde o início do 
século XXI, sobretudo em países de língua inglesa, a arqueologia vem consolidando 
campos de pesquisa na qual a cultura material gira em torno de aspectos de violência, nas 
formas física e/ou simbólica, construindo-se desde então novos campos de pesquisa, sendo 
os termos mais comuns “warfare archaeology”, “battlefield archaeology”, “combat 
archaeology”, “conflict archaeology”, etc., sendo utilizados para denotar pesquisas com 
caráter temporal e geográfico distintos, mas com o campo comum de producir 
interpretações sobre atos de violência na história.  

 
A partir de uma perspectiva interdisciplinar, convidamos todos os pesquisadores que 
tenham interesse em dialogar sobre aspectos que envolvem as materialidades de guerras, 
conflitos, ditaduras, repressão e resistência, colonialidade, século XX, Guerra do Chaco, a 
enviarem suas contribuições/inscrições. Além de arqueólogos, serão bem-vindos também 
pesquisadores de áreas correlatas que tratem do tema, como historiadores, antropólogos, 
arquitetos e estudiosos do patrimônio. O objetivo do simpósio é apresentar um “estado da 
arte” sobre estes campos, em especial na região da Bacia do Rio da Prata, em particular, 
e nos países do ConeSul, em geral, em um viés de longa duração, abrangendo estudos 
que abarquem temas que vão da pré-história a atualidade. 
 
Palavras-chave: Arqueologia da Violência - Arqueologia do Conflito - Materialidades dos 
conflitos 
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SIMPOSIO 4: DIFERENTES FONTES E ANÁLISES: A CONSTRUÇÃO DO PASSADO 
DAS SOCIEDADES DA BACIA DO RIO DA PRATA COLONIAL 

 
Coordenadores/as: André Luis Ramos Soares, Anselmo Alves Neetzow 

 
Enviar proposta para: aaneetzow@furg.br, alrsoaressan@gmail.com, 
4capparaguay2021@gmail.com 
 
 
O estudo da construção da sociedade colonial da região do Prata sempre se mostrou como 
um imenso campo muito fértil para distintas explicações e interpretações. Isso é devido que 
a área em questão compreende hoje o Paraguai e significativas extensões de terras da 
Argentina e do Brasil sem deixar de lado o Uruguai. Assim sendo, autores paraguaios, como 
por exemplo, Julio César Chaves e Efraim Cardozo deram o importante passo a construção 
desse passado. Da mesma forma como Roberto Leviller, Félix Gómez Hermán, Guillermo 
Furlong na Argentina. Pablo Blanco Acevedo e Walter Rela no Uruguai para citar uns 
poucos nomes que se tornaram referências platinas sobre o tema. Evidentemente que 
outros tantos autores de países, como por exemplo, o Brasil, a Espanha e Portugal, 
contemporâneos aos citados anteriormente, também são de singular relevância nas 
análises sobre o tema. Nesta breve introdução fica evidente a demonstração de uma 
construção do passado, sobretudo a partir da década de 1960, que privilegiava o uso de 
uma determinada fonte. Como é de conhecimento comum, também a partir da década de 
1960, houve uma ampliação no uso de fontes e as explicações sobre o passado 
acompanharam deste movimento. Assim sendo, as ciências como a História, a Arqueologia 
e a Antropologia, através de seus pesquisadores, desenvolveram métodos e técnicas para 
a construção de explicações sobre o passado. O presente simpósio temático visa o debate 
sobre os diferentes métodos, técnicas e fontes provenientes das mais diversas ciências 
cujo objeto de estudo é a sociedade colonial platina. Este debate multidisciplinar 
proporcionará que pesquisadores divulguem e discutam sobre as suas análises. Assim, tal 
discussão permitirá uma enriquecedora troca de conhecimentos que são primordiais na 
construção do tema contribuindo, oportunamente, para o movimento de ampliação 
epistemológica das ciências dedicadas ao estudo do passado humano. 

 

Palavras-chave: Sociedade Colonial – fontes – métodos – técnicas 
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SIMPOSIO 5: ARQUEOLOGIA URBANA 
 
Coordenadores/as: Enrique Bragayrac, Daniel Schavelzon, José M. Calvo 

 
Enviar proposta para: enrique.bragayrac@gmail.com, dschavelzon@fibertel.com.ar, 
josemaria@decalvoygarcia.com,  4capparaguay2021@gmail.com 
 
 
A proposta de desenvolver um simpósio de arqueologia urbana se enquadra na 
necessidade de aprofundar o conhecimento de novos caminhos metodológicos e lições 
aprendidas, em ações realizadas em territórios transformados e que continuam a se 
transformar em tempos de pandemia, como parte de uma arqueologia de nossa 
sociedades. 

Busca gerar, por meio de experiências nos países da Bacia do Prata e outros, soluções e 
recomendações de acordo com as mudanças territoriais e a pressão antrópica sobre o 
patrimônio cultural urbano. A arqueologia urbana como veículo impulsionador de processos 
de aprendizagem e mudança de atitude com base na cultura material e imaterial, é um 
espaço que precisa ser fortalecido e tornado visível, com maior intercâmbio acadêmico e 
de pesquisa, bem como uma comunicação atual de difusão mais amigável com os sistemas 
de comunicação atuais. O conhecimento de uma arqueologia urbana no nível da Bacia do 
Prata, desde a Colônia até os dias atuais, é escasso, está centrado nos países e é pouco 
difundido no nível regional. Por este motivo, deseja-se que a partir deste simpósio se 
proponha integrar a informação como um todo a nível territorial, permitindo um ponto de 
vista integrador e de referencia científica, para estudos futuros. 

Tópicos potenciais a serem desenvolvidos: investigações arqueológicas urbanas, 
arqueologia preventiva e de resgate em sítios urbanos, arqueologia arquitetônica para 
valorização de monumentos históricos, paisagens culturais urbanas, arqueologia industrial, 
arqueologia e áreas urbanas protegidas, arqueologia da religiosidade e cemitérios, lixões, 
entre outros.  

 
Palavras-chave: Arqueología urbana – Bacia do Prata 
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SIMPOSIO 6: PENSANDO A DIFERENÇA: NOVAS ABORDAGENS TEÓRICO-
METODOLÓGICAS PARA A ARQUEOLOGIA DO PLEISTOCENO SUPERIOR E 
HOLOCENO INFERIOR DA BACIA DO PRATA 

Coordenadores/as: Antonio Pérez, María Farías Gluchy, Eric Boëda 
 

Enviar proposta para: antonioperezbalarezo@hotmail.com, 
4capparaguay2021@gmail.com 
 
 
De acordo com o estado atual de nosso conhecimento, o registro arqueológico mais antigo 
da Bacia do Prata - Pleistoceno Final, Transição Pleistoceno-Holoceno e Holoceno Inferior 
- configura-se como uma realidade triplamente diversa. Uma importante diversidade 
tecnológica tem sua origem nas primeiras ocupações, no quadro de uma grande 
diversidade de biomas; o que resulta, por sua vez, em uma diversidade de sistemas de 
subsistência com acentuada ênfase microrregional. ¿Como pensar nessa diversidade? 
Embora várias propostas e modelos explicativos tenham tentado aproximar este registo a 
partir dessa diversidade inerente, o objetivo deste simpósio é pensar esta diversidade como 
diferença, isto é, desde a sua própria singularidade, como um passo prévio para uma 
explicação da alteridade arqueológica. Pensar a diversidade como diferença implica, entre 
outras coisas, abordar a materialidade arqueológica por novos ângulos, aspirar a uma maior 
resolução antropológica dos fenômenos técnicos e, consequentemente, questionar-nos 
sobre o valor informativo de cada objeto arqueológico. Com base nisso, são esperadas 
contribuições sobre o desenvolvimento de novas abordagens teórico-metodológicas aos 
primeiros registros arqueológicos da Bacia do Prata, bem como novos casos de análises 
tipológicas, tecnológicas, faunísticas, arqueobotânicas, estratégias de povoamento e 
mobilidade, uso do espaço, etc. Ao reunir esta diversidade de metodologias, pretende-se 
redobrar os esforços para uma visão sintética dos diferentes processos tecnoculturais da 
região. 
 
 
Palavras-chave: Diversidade arqueológica - Povoamento inicial - Bacia do Prata - 
Alteridade. 
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SIMPOSIO 7: O REGISTRO BIOARQUEOLÓGICO DE POPULAÇÕES PRÉ-
HISPÂNICAS DA BACIA DO PRATA 

Coordenadores/as: Gonzalo Figueiro, Ana Lucía Guarido, Bárbara Mazza 
 

Enviar proposta para: vazfigue@gmail.com, 4capparaguay2021@gmail.com 
 
 
Nas últimas décadas, tem havido um interesse crescente na análise de restos ósseos e 
dentais de populações do passado que habitaram a bacia do Prata, a fim de abordar 
diferentes aspectos de seu cotidiano. Desta forma, as análises químicas, genéticas, 
morfológicas, funcionais, patológicas, tafonômicas e do estresse permitiram inferir sobre 
sua dieta e estado de saúde, atividade física, mobilidade residencial, organização social, 
conflito intra e intergupal, interpopulação, relações e práticas mortuárias, entre outros 
assuntos. 
 
Este simpósio tem como objetivo criar um espaço de debate e apresentação dos resultados 
das pesquisas bioarqueológicas que estão sendo realizadas sobre as populações pré-
hispânicas da bacia do Prata. Nesse contexto, são convidadas palestras que propõem 
resultados sobre registro ósseo e dentário. Os resultados da pesquisa podem abranger 
diferentes escalas de análise (individual ou populacional, regional ou local), sendo bem-
vindos estudos teórico-metodológicos que forneçam ferramentas para a solução de 
problemas bioarqueológicos específicos da bacia do Prata. Dessa forma, pretende-se trocar 
metodologias e resultados a fim de ampliar nosso conhecimento sobre as populações do 
passado. 
 
Palavras-chave: restos humanos - estilo de vida - práticas mortuárias - genética. 
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SIMPOSIO 8: ESTUDOS SOBRE A INTERAÇÃO SIMBÓLICA HUMANO-AMBIENTE NA 
ARQUEOLOGIA DA BACIA DO PRATA 
 
Coordenadores/as: Flavia V. Ottalagano, Maira Malán, Lílian Panachuk 

 
Enviar proposta para: flaviaott7@gmail.com, 4capparaguay2021@gmail.com 
 
 
As interações entre humanos-ambiente constituem um aspecto nodal do estudo 
arqueológico das sociedades do passado, que foi provavelmente abordado principalmente 
em seus aspectos econômicos e adaptativos. Este simpósio, ao contrário, tem como 
objetivo gerar um espaço para debater, a partir de distintas perspectivas teórico-
metodológicas, aquelas interações de aspecto simbólico que ocorreram no passado entre 
seres humanos com seu entorno natural. Este último é entendido aqui em um sentido 
amplo, incluindo questões como as relações de significação ou supra nutricionais que os 
grupos humanos mantiveram com a fauna, com a vegetação e com os distintos elementos 
de seu espaço geográfico. As interações simbólicas entre humanos-ambiente costumam 
ser explicitadas em histórias nativas, rituais e manifestações artísticas. A arte, por ter 
qualidades representacionais e comunicacionais, está especialmente relacionada às 
formas como o ser humano concebe, estabelece e expressa seus vínculos particulares com 
a natureza. É por isso que a análise conjunta de diferentes registros materiais (por exemplo, 
artísticos, zooarqueológicos, arqueobotânicos) e documentais (por exemplo, etno-
históricos, etnográficos), é uma estratégia particularmente apropriada para explorar essas 
interações. Este simpósio, portanto, espera reunir trabalhos que contribuam para estudar 
os papéis simbólicos dos animais, as restrições culturais ao consumo das espécies, o uso 
ritual de vegetais e os significados relacionados ao habitar e perceber o espaço. Da mesma 
forma, serão bem- vindas as investigações arqueológicas que busquem incorporar 
conceitos relacionados às etnoclassificações e ontologias indígenas, bem como aquelas 
que se nutrem da transdisciplinaridade e da interdisciplinaridade como estratégia para 
abordar as relações entre humanos e seu meio ambiente. 
 
Palavras-chaves: interação humano-ambiente – simbolismo - supra nutricional. 
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SIMPOSIO 9: PALEOCLIMAS DO SUDESTE DA AMÉRICA DO SUL 
 

Coordenadores/as: Gisele Lima, Paul Tchilinguirian, Sergio Martínez 
 

Enviar proposta para: smfacultad@gmail.com, 4capparaguay2021@gmail.com 
 
 
A Bacia do Prata é a segunda maior da América do Sul e a quinta do mundo, abrangendo 
mais de 3,2 milhões de km2, cobrindo assim uma porção significativa da América do Sul 
central e sudeste, estendendo-se desde o Pantanal e Planalto do Brasil, ao longo do leste 
andino sopé das planícies pampeanas do Uruguai e da Argentina. Tal extensão tornala uma 
das áreas-chave para entender a evolução paleoclimática da América do Sul e uma fonte 
inestimável para entender o desenvolvimento das sociedades humanas do passado e do 
presente. Este simpósio abordará o estudo do clima desta região, em sentido amplo, desde 
o final do Pleistoceno aos tempos históricos, incluindo todo tipo de estudos que permitam 
a caracterização dos ambientes do passado e do presente, tanto na bacia como das áreas 
imediatamente adjacentes. 
 
Trabalhos paleontológicos, palinológicos, sedimentológicos, químicos, isotópicos, 
distribuições de espécies bioindicadoras, mudanças ou caracterização de indicadores 
ambientais e geoarqueológicos, histórico ambiental, modificações e/ou caracterizações 
biogeográficas, desenvolvimentos ou aplicações metodológicas para o estudo do meio 
ambiente, e todos os que permitirian caracterizar o ambiente natural da bacia do Prata e 
sua evolução paleoclimática. Por fim, espera-se que o dito nos permita abordar a relação 
dos aspectos arqueológicos com o paleoclima e o paleoambiente. 
 
Palavras-chaves: Bacia do Prata – paleoclimas - quaternário 
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SIMPOSIO 10: ARQUEOLOGIA DOS AMBIENTES ESTUARINOS E FLUVIAIS: 
SOCIEDADES E AMBIENTES ATRAVÉS DO TEMPO 
 
Coordenadores/as: Laura Beovide, Caroline Borges, Natacha Buc 

 
Enviar proposta para: lbeovide@gmail.com, 4capparaguay2021@gmail.com 
 
 
As áreas estuarinas e fluviais têm sido espaços escolhidos para pensar o surgimento de 
sociedades com maior complexidade ao longo do tempo desde a arqueologia. Pelas suas 
especificidades, também têm sido áreas para o desenvolvimento de abordagens 
metodológicos particulares para o seu estudo. 
 
Esta relação entre sociedades e espaços aquáticos nos convida a refletir sobre a economia 
das sociedades que habitavam as planícies do Prata e áreas adjacentes baseadas em 
paleoambientes, e o uso dos recursos silvestres e cultivados, a importância dos recursos 
aquáticos, o manejo de diferentes matérias-primas e comunicação, circulação e articulação 
regional. Assim, este simpósio propõe-se como um espaço expositivo de investigação que, 
independentemente da sua perspectiva cronológica, sociocultural e teórico-metodológica, 
procura contribuir para o conhecimento arqueológico dos contextos estuarinos e fluviais da 
bacia do Prata e áreas adjacentes. 
 
Em particular, mas não exclusivamente, nós convidamos a explorar os avanços alcançados 
nos últimos anos nos estudos arqueológicos na zona costeira associada ao grande estuário 
denominado Bacia do Prata e sua zona ribeirinha; um espaço caracterizado pela 
diversidade de ambientes a nível diacrônico e sincrônico, e com ocupação humana desde 
o final do Pleistoceno. Em suma, espera-se neste simpósio abranger, de forma bastante 
ampla, diferentes abordagens teóricas e metodológicas para a compreensão da diversidade 
das formas de inter-relação da vida humana nos contextos estuarino e fluvial ao longo do 
tempo. 
 
Palavras-chave: Uso de recursos - subsistência e tecnologia - caçadores-coletores-
horticultores 
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SIMPOSIO 11: ARQUEOMETRIA: ESTUDO MULTIDISCIPLINAR DO PATRIMÓNIO 
CULTURAL POR TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA 

 
Coordenadores/as: Edher Zacarias Herrera, Celeste Aquino Ayala, Avacir Casanova 
Andrello, Renato Akio Ikeoka 

 
Enviar proposta para: edher712@gmail.com, 4capparaguay2021@gmail.com 
 
 
A arqueometria é a utilização de técnicas de caracterização físico-química aplicadas ao 
patrimônio cultural; essas caracterizações permitem identificar os materiais e processos 
utilizados, estimando a origem e o tempo dos materiais analisados. O simpósio abordará 
temas gerais de interesse na área da Arqueometria e a interação dos centros de 
investigação com as instituições responsáveis pela proteção e preservação do património 
cultural, além de enfatizar a importância da divulgação científica nos assuntos relacionados 
com a arqueometria. 
 
Os temas a serem tratados no simpósio estão contextualizados nas necessidades regionais 
relacionadas à caracterização, proteção e preservação do patrimônio cultural, como a 
utilização de técnicas de caracterização física e/ou química do patrimônio cultural, que se 
refere ao uso de materiais destrutivos e técnicas não destrutivas. aplicadas à caracterização 
do património cultural, fazendo uma introdução sobre as técnicas frequentemente 
utilizadas, vantagens, desvantagens e limitações das técnicas mais utilizadas em 
arqueometria, o que está relacionado com o seguinte tópico que trata das aplicações 
arqueométricas na preservação e o restauro do património cultural, que visa a exposição 
de obras específicas de análise de cerâmicas e obras de arte, de forma a contextualizar 
profissionais e o público interessado sobre as reais possibilidades de utilização de técnicas 
de caracterização físico-química do patrimônio cultural a. Outro tema interessante a ser 
tratado é a divulgação científica de trabalhos de arqueometria, tendo em vista que muitos 
profissionais da área relacionada ao patrimônio cultural e o público em geral desconhecem 
as ferramentas disponíveis para a análise de materiais, mostrando a importância da 
divulgação científica em questões relacionadas à arqueometria que fortalecerá esta 
disciplina científica. 
 
Será também abordada a necessidade de fortalecimento das redes de colaboração 
nacionais e internacionais na área da Arqueometria, visto que a Arqueometria é uma 
disciplina multidisciplinar, que requer a interação de centros de investigação de diferentes 
áreas focados na análise do património cultural. Por esse motivo, a importância da criação 
de vínculos colaborativos é vital para o desenvolvimento de investigações arqueométricas. 
E, principalmente, o tema será a análise dos problemas e desafios na área da arqueometria, 
o que implica expor quais são esses, de forma a trocar experiências efacilitar a incursão de. 
novos grupos de pesquisa para esta disciplina científica. 
 
Palavras-chave: Arqueometria - Patrimônio Cultural - Caracterização – Preservação 
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SIMPOSIO 12: MÉTODOS E PRÁTICAS DA ARQUEOLOGIA PREVENTIVA NA BACIA 
DO PRATA 

Coordenadores/as: Javier Musali, Solange B. Caldarelli, Mirtha Alfonso 
 

Enviar proposta para: javiermusali@gmail.com, 4capparaguay2021@gmail.com 
 

A Bacia do Prata é uma das regiões de maior desenvolvimento urbano e econômico nos 
últimos anos. Embora os países que a integram tenham buscado estabelecer políticas 
ambientais que garantam seu desenvolvimento econômico sustentável, o avanço foi 
desigual, com maior ou menor êxito dependendo do caso. Entre os marcos das legislações 
associadas à questão do impacto ambiental, encontra-se a arqueologia preventiva, 
associada a projetos de engenharia, especialmente aqueles que causam alterações com 
potencial de produzir mudanças permanentes na paisagem e nos usos do solo. 

Mesmo assim, os projetos de infra-estrutura que contam com financiamento multilateral 
(Banco Mundial, BID, CAF, etc.) oferecem potencialmente uma cobertura complementar às 
das normas nacionais, buscando prevenir ou mitigar qualquer impacto das obras sobre os 
bens culturais. Em vários países da Bacia do Prata, foram feitas alterações na legislação 
associada à arqueologia preventiva, especificamente nos estudos de impacto ambiental. 

Serão bem vindos trabalhos e contribuições que analisem estas mudanças e as 
experiências de trabalho associadas aos marcos das novas regulamentações. Este 
simpósio pretende criar um espaço de intercâmbio entre os profissionais que desenvolvem 
seus estudos nesta área, a partir de estudos de caso e de análises técnico-metodológicas 
que permitam visualizar o estado da prática da arqueologia preventiva na Bacia do Prata, 
com a intenção de verificar diferenças e paralelismos entre os países integrantes da bacia, 
tanto no que concerne à legislação, à gestão dos sítios e das coleções que decorrem das 
investigações, bem como os problemas que se apresentam no que concerne à sua 
execução, tanto no nível profissional como institucional, assim como os avanços e 
retrocessos que ocorrem na prática. 

 
Palavras-chave: Arqueología preventiva – Bacia do Prata – impacto ambiental 
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SIMPOSIO 13: ETNOBIOLOGIA E AMBIENTE NA BACIA DO PRATA 

Coordenadores/as: Walter Alejandro Muiño, Nicolás M. Kamienkowski 
 
Enviar proposta para: walembot@gmail.com, 4capparaguay2021@gmail.com 
 

Este simpósio propõe analisar o uso e a percepção dos seres vivos, selvagens e 
domesticados, e dos ecossistemas entre as sociedades humanas na Bacia do Prata e áreas 
adjacentes. Os eixos temáticos incluem estudos sobre usos medicinais, simbólicos, 
nutricionais e na cultura material dos recursos biológicos, incluindo aspectos relacionados 
aos modos de apropriação, formas de preparo, uso e consumo ou emprego, bem como 
restrições sociais, normas e tabus. São pertinentes estudos sobre técnicas de produção -
coleção, caça, pesca, agricultura e pecuária-, armazenamento e distribuição; diferenças de 
participação e percepção segundo faixa etária, gênero e papel social nas atividades; 
geração de subprodutos e estratégias tecnológicas para coleta, processamento, 
manipulação e incidência na dieta de plantas, animais e fungos; aspectos relacionados ao 
uso de recursos biológicos - de origem vegetal e/ou animal - na cultura material: fabricação 
de artefatos, ferramentas e utensílios domésticos, bem como materiais para construção de 
casas e produção têxtil, entre outros. Da mesma forma, os resultados das investigações 
etnobiológicas que contêm outros pontos de intersecção com as investigações 
arqueológicas estão incluídos neste simpósio. Em geral, pretende-se dar conta das 
diferentes formas de apropriação e relação com a "natureza", cosmologias, papéis e 
significados dos seres vivos nas sociedades humanas. 

 
Palavras-chave: Etnobiologia - Ecossistemas - conhecimento biológico tradicional. 
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SIMPOSIO 14: ETNOGRAFIA E ETNOHISTÓRIA DAS SOCIEDADES INDÍGENAS DA 
BACIA DO PRATA, ÁREAS ADJACENTES E ALÉM 

 

Coordenadores/as: Fabiola Silva, Marcela Mendoza, Diego Villar  
 
Enviar proposta para: dvillar@conicet.gov.ar, 4capparaguay2021@gmail.com 
 
 
Este simpósio tem por objetivo reunir estudos etnográficos ou históricos sobre as 
sociedades indígenas da região, as suas áreas adjacentes e, eventualmente para além 
destas, a fim de empreender uma discussão comparativa dos dados tanto de pesquisas de 
campo etnográfico como de análises de fontes arquivísticas e documentais. Os temas a 
discutir abordarão questões relacionadas com os vários modos e estratégias de 
subsistência das chamadas "sociedades tradicionais" (indígenas, mestiços, crioulos, afro-
descendentes, etc.): sistemas de povoamento, tecnologia ou produção; expressão artística 
ou estética; organização social ou política; sistemas de transmissão de conhecimento, 
aprendizagem e ensino; mecanismos de alianças e estratificação social; práticas fúnebres; 
sistemas de troca, migração, mobilidade e ocupação do espaço; sinalização, modificação 
e administração da paisagem, ou as várias expressões de pertencimento étnico e relações 
intergrupais. Em particular, serão bem-vindos estudos de várias orientações teóricas e 
metodológicas que, de uma forma ou de outra, examinem o impacto concreto destes 
problemas sobre a materialidade destas sociedades. 
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SIMPOSIO 15: PROCESSOS DE FORMAÇÃO ANTRÓPICOS E NATURAIS DAS 
ESTRUTURAS ARQUEOLÓGICAS MONTICULARES DO CONE SUL-AMERICANO 

Coordenadores/as: Lidia Carola, Jairo Rogge, Jimena Roldán, Roberto Bracco, Noelia 
Bortolotto 

Enviar proposta para: noeliabortolotto@gmail.com, 4capparaguay2021@gmail.com 
 

Estruturas monticulares, sejam elas cerritos, aterros ou tesos, são características da 
paisagem arqueológica da região atlântica do cone sul-americano. Elas têm sido objeto de 
pesquisas desde o final do século XIX, mas nas últimas três décadas se tornaram um dos 
temas de pesquisa centrais da arqueologia da região. A mesa propõe um espaço de 
discussão sobre os processos que os originaram e intervieram no seu desenvolvimento e 
modelação. Serão abordados temas como os processos de formação de sítios, o 
desenvolvimento estratigráfico das sequências sedimentares e dos solos antrópicos, a 
arquitetura em terra, a gestão transgeracional de materiais, a construção de nichos 
ecológicos e paisagens antrópicas, entre outros. 

Palabras-chave: Estruturas monticulares - Processos de formação de sítios - Paisagens 
Antrópicas 
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SIMPOSIO 16: ARQUEOLOGIAS PÚBLICAS: TEORIA E PRÁTICA NA BACIA DO 
PRATA 

Coordenadores/as: Elena Vallvé, Marcela Caporale, Leilane Lima, Fernando Oliva 
 
Enviar proposta para: evegerou@gmail.com, mcaporale@cure.edu.uy, 
leilaneplima@gmail.com,  fwpoliva@gmail.com, 4capparaguay2021@gmail.com 
 

Um campo de ação tão específico quanto a arqueologia - o estudo da objetualidade como 
resultado da atividade humana -, no entanto, afeta e é afetado pelas mais diversas esferas 
da sociedade contemporânea. Política, economia, educação, direitos humanos, são 
algumas das arestas. Trabalhar em torno das relações arqueologia- sociedade atual 
implica, antes de tudo, um compromisso ativo por parte dos arqueólogos, abordando 
questões relacionadas com a teoria, a prática e a ética profissional. A Arqueologia Pública 
que nasceu no início dos anos 70 percorreu um caminho com curvas acentuadas, altos 
desvios na estrada e bifurcações. Isso se deve, em parte, aos diversos temas - trabalho 
com e para comunidades locais, com e para povos indígenas, interdisciplina, construção de 
identidade e memória, desenvolvimento local, aspectos jurídicos - e por outro lado - a forte 
ênfase no trabalho em do território e, portanto, das particularidades do trabalho da profissão 
em cada lugar e espaço. O desenvolvimento da Arqueologia Pública tem sido diferente nos 
quatro países que fazem parte da Bacia do Prata, tendo em alguns casos um 
desenvolvimento incipiente, enquanto em outros é parte indissociável da prática 
arqueológica. Esta situação díspar é vista como uma oportunidade de troca, de busca de 
um terreno comum e de reflexão. Não queremos deixar de mencionar um aspecto crucial 
que tem a ver com o papel das universidades e sua oferta acadêmica como um dos 
mecanismos de posicionamento da Arqueologia Pública no trabalho acadêmico e 
profissional dos arqueólogos de La Plata. Por outro lado, em contextos “menos estatais”, é 
vital refletir e dar conta das realidades de cada país no que diz respeito ao papel dos 
estados nacionais e dos governos locais em relação à proteção, pesquisa e gestão de 
patrimônios arqueológicos finitos. -renovável e, por definição, público. Todos aqueles que 
possam contribuir com reflexões teóricas que nos levem a repensar as práticas 
arqueológicas, exemplos de ações concretas e lições aprendidas estão convidados para 
este simpósio. 

Palabras-chave: arqueologia pública - patrimônio - comunidade. 
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SIMPOSIO 17: ARQUEOLOGIA TUPI 

Coordenadores/as: Alejandro Alberto Acosta, Andrés Gascue, Ângelo Alves Corrêa, 
Mirian Carbonera 

Enviar proposta para: mirianc@unochapeco.edu.br, 4capparaguay2021@gmail.com 
 

O contínuo avanço dos estudos arqueológicos sobre o grupo linguístico Tupi tem 
aumentado notavelmente nos últimos anos, gerando avanços importantes especialmente 
no que diz respeito aos sistemas de povoamento, comportamentos mortuários, tecnologia 
e movimentos migratórios na costa do Atlântico, no Rio Paraná, na bacia superior e inferior 
do rio Uruguai e rio Taquari, formando um novo panorama para a arqueologia dessas 
populações. O objetivo deste simpósio é reunir apresentações e promover um espaço de 
discussão que contribua para o avanço do conhecimento arqueológico sobre o assunto. 
Serão recebidas apresentações destinadas a analizar problemas gerais da arqueologia 
destes grupos, bem como aspectos específicos relacionados à cronologia da expansão 
territorial e aos intervalos cronológicos desses movimentos, análises relacionadas com 
estilos de vida (subsistência, mobilidade, uso do espaço, etc.), comportamentos simbólicos 
e tecnológicos, apresentação de novos sítios e desenvolvimentos teórico-metodológicos 
que nos ajudam a modelar o seu registo. 
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