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CAPÍTULO 1

A «curiosidade retrógrada»

A 24 de agosto de 79 d.C., o Vesúvio entrou em erupção como um 
grande canhão. Uma enorme fonte de cinza, lava incandescente, 
rochas e fumo irrompeu do vulcão. À luz do dia, seguiu-se a escu-
ridão. A cinza caía como neve pesada, cobrindo as cidades vizinhas 
de Herculano e Pompeia.

Por volta da meia-noite, uma avalancha de gases, lama e rochas 
escaldantes deslizou pelas encostas da montanha abaixo e caiu em 
cascata sobre as duas cidades romanas. Herculano desapareceu por 
completo. Apenas os telhados dos maiores edifícios de Pompeia se 
mostravam através dos detritos vulcânicos. Pereceram centenas de 
pessoas. Uma testemunha ocular, o autor Plínio, o Jovem, escreveu: 
«Ouviam-se os guinchos das mulheres, o choro das crianças, os 
gritos dos homens.» E depois, reinou o silêncio.

Em breve, apenas uma ampla colina relvada assinalaria o local 
onde estivera Pompeia. Passaram-se mais de dezasseis séculos até 
alguém perturbar as duas cidades enterradas. Então, em 1709, um 
camponês que escavava um poço em cima de  Herculano desen-
terrou algum mármore esculpido. Um príncipe local enviou tra-
balhadores para debaixo de terra, que recuperaram três estátuas 
femininas intactas. Esta descoberta casual deu azo a uma caça ao 
tesouro no coração da cidade enterrada. Deste saque casual de 
artefactos romanos enterrados profundamente em cinza vulcânica, 
emergiu a ciência da arqueologia.

Faraós cobertos de ouro, civilizações perdidas, aventuras heroi-
cas em terras longínquas — muita gente ainda acredita que os 
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arqueólogos são aventureiros românticos que passam a vida a esca-
var em pirâmides e cidades perdidas. A arqueologia atual é muito 
mais do que viagens perigosas e descobertas espetaculares. Pode ter 
começado como uma caça ao tesouro — lamentavelmente, hoje, 
a par da arqueologia séria, o saque de sítios arqueológicos conti-
nua a ser uma realidade —, mas a caça ao tesouro não é arqueo-
logia propriamente dita, são escavações velozes e implacáveis com 
um único objetivo: desenterrar objetos valiosos para vender a cole-
cionadores abastados. Contraste-se isto com a arqueologia, estudo 
científico do passado, do comportamento humano ao longo de três 
milhões de anos.

Como é que esta ciência se desenvolveu a partir de demandas 
desenfreadas por achados espantosos e povos esquecidos até se 
tornar a busca séria do passado que é hoje? Este livro conta a 
história da arqueologia através do trabalho de alguns dos mais 
famosos arqueólogos, desde os observadores casuais de há qua-
tro séculos até às equipas coesas do século xxi. Muitos arqueó-
logos pioneiros eram indivíduos vivazes que passavam meses 
a trabalhar sozinhos em terras longínquas. A dada altura das 
suas vidas, todos eles desenvolveram um fascínio pelo passado. 
Um erudito antigo descreveu a arqueologia como «curiosidade 
retrógrada». Tinha razão. Arqueologia é curiosidade pelo que 
está atrás de nós.

A minha primeira experiência arqueológica foi na adolescência, 
num dia chuvoso no Sul de Inglaterra, quando os meus pais me 
levaram ao Stonehenge (ver Capítulo 38). Aqueles enormes cro-
meleques elevavam-se acima de nós. Nuvens baixas e cinzentas 
rodopiavam na obscuridade. Caminhámos entre as pedras (era 
possível naquele tempo) e olhámos para as elevações tumulares 
silenciosas em espinhaços próximos. O Stonehenge enfeitiçou-me 
e, desde então, tenho estado fascinado com a arqueologia.

Fiquei curioso a respeito do inglês John Aubrey (1626–1697), 
que ia muitas vezes ao Stonehenge e descobriu outro cromeleque 
impressionante perto da cidade vizinha de  Avebury, quando por 
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lá passou a galope durante uma caça à raposa, em 1649. Aubrey 
ficou desconcertado tanto com o cromeleque de Avebury como 
com o Stonehenge, ambos supostamente construídos por « Bretões 
Antigos». Quem seriam aquelas pessoas selvagens que vestiam 
peles? Eram, presumiu Aubrey, «dois ou três graus menos selva-
gens do que os Ameríndios».

Aubrey e os seus sucessores sabiam pouco do passado da 
Europa antes dos Romanos. É certo que havia túmulos, cromele-
ques e outros monumentos para eles examinarem, assim como um 
roldão de ferramentas de pedra, cerâmica e objetos de metal que 
apareciam em campos arados e em escavações ocasionais de trin-
cheiras em elevações tumulares (ver Capítulo 9); mas estes tinham 
pertencido a povos completamente desconhecidos, não a romanos 
de uma cidade como  Pompeia, enterrada numa data exata regis-
tada em documentos históricos.

Em 1748, deu-se início a escavações sérias em Herculano. O rei 
Carlos II de Nápoles encarregou o engenheiro espanhol Roque 
Joaquín de Alcubierre de explorar as profundezas da cidade. 
 Alcubierre recorreu a pólvora e a mineiros profissionais para 
abrir túneis através da cinza, de modo a revelar edifícios intactos 
e estátuas magníficas. O rei exibiu as descobertas no seu palácio, 
mas, ainda assim, as escavações mantiveram-se um segredo bem 
guardado.

Um académico alemão chamado Johann Joachim Winckelmann 
(1717–1768) foi o primeiro investigador sério. Em 1755, tornou-
-se bibliotecário do cardeal Alessandro Albani, em Roma (o que 
exigia que se convertesse ao catolicismo, para horror dos seus 
amigos protestantes). Isto deu-lhe acesso a livros, bem como a 
objetos descobertos por Alcubierre. Passaram -se sete anos antes de 
 Winckelmann poder realmente visitar as escavações secretas. Nessa 
altura, ele tinha conhecimentos incomparáveis de arte romana — 
um conhecimento mais próximo do dos arqueólogos modernos do 
que o dos seus contemporâneos. Foi o primeiro estudioso a obser-
var os artefactos das cidades nas suas posições originais.
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Winckelmann realçou que esses objetos eram fontes vitais de 
informação sobre os proprietários e sobre a vida diária no tempo 
dos Romanos — sobre as pessoas do passado. Numa era de saque 
descontrolado, isto era uma ideia revolucionária. Infelizmente, 
Winckelmann nunca pôde testar as suas teorias nas suas próprias 
escavações: foi assassinado por ladrões por causa de umas moedas 
de ouro, enquanto esperava por um barco em Trieste em 1768. 
Este notável estudioso foi o primeiro a estabelecer um princípio 
básico da arqueologia: todos os artefactos, por mais humildes que 
sejam, têm uma história para contar.

As histórias são, por vezes, invulgares. Uma vez, visitei uma 
aldeia centro-africana abandonada da década de 1850. O lugar 
era uma confusão de cercas para gado em ruínas, mós e fragmen-
tos de vasos; não parecia haver nada de grande interesse. Depois, 
peguei num machado de pedra de 500 000 anos que se encon-
trava entre as peças de cerâmica e dei logo conta de que devia ter 
sido levado para a aldeia de outro lugar, uma vez que não havia 
outras ferramentas de pedra ou sinais de ocupação humana pri-
mitiva nas redondezas.

Esta foi, talvez, a primeira vez que pensei nas ferramentas do 
passado como contadoras de histórias. Imaginei um aldeão, por-
ventura uma criança, a pegar num belíssimo machado de um rio a 
cerca de oito quilómetros de distância e a levá-lo para casa. Aí, as 
pessoas olharam para o machado, encolheram os ombros e man-
daram-no fora. Talvez um ancião se recordasse de, na sua juven-
tude, se haver deparado com um machado semelhante, e por essa 
razão aquele que o encontrou tenha decidido guardá-lo durante 
anos. Havia aqui uma história; mas, infelizmente, perdera-se no 
tempo. Apenas restava o machado de pedra.

A história da arqueologia começa com a curiosidade de pro-
prietários de terras e de viajantes. Europeus endinheirados com 
um gosto por arte clássica costumavam levar a cabo uma viagem 
chamada Grand Tour por terras mediterrânicas, regressando car-
regados de obras de arte romanas, por vezes gregas. Os donos de 
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terras começaram a fazer escavações em mamoas (elevações tumu-
lares) nas suas propriedades e, em jantares nas suas casas, exibiam 
orgulhosamente «relíquias primitivas com 2000 anos». Os esca-
vadores eram amadores, gente sem qualquer formação arqueoló-
gica; os seus antepassados eram antiquários (pessoas interessadas 
na antiguidade) como John Aubrey, que ficara perplexo com o 
Stonehenge.

A arqueologia nasceu há cerca de 250 anos, numa época em 
que a maioria das pessoas acreditava na criação bíblica. As esca-
vações arqueológicas em larga escala começaram quando o diplo-
mata francês Paul-Émile Botta e o aventureiro inglês Austen Henry 
Layard procuraram e encontraram a cidade bíblica de Nínive, no 
norte do Iraque. Layard não era perito em escavações. Abriu um 
túnel nas grandes colinas de Nínive, seguiu as paredes esculpi-
das do palácio do rei assírio Senaqueribe no subsolo à procura 
de achados espetaculares para o British Museum e chegou até a 
descobrir os sulcos deixados por rodas de quadrigas em lajes de 
calcário nos portões do palácio.

Layard, John Lloyd Stephens, Heinrich Schliemann e muitos 
outros: eis os notáveis amadores que descobriram as mais antigas 
civilizações do mundo, descritas nos capítulos seguintes. Também 
havia outros amadores — pessoas que ficavam intrigadas com 
machados de pedra e ossadas de animais extintos, com o crânio 
de aspeto primitivo do homem de Neandertal. Eles mostraram 
que o passado humano se estendia muito mais do que 6000 anos 
para trás (um número que tinha sido calculado pela Igreja Cristã 
a partir da Bíblia — ver Capítulo 7). Os arqueólogos profissionais 
eram quase desconhecidos até ao século xix. E, de facto, o número 
de arqueólogos profissionais em todo o mundo permaneceu nas 
centenas até aos anos que precederam a Segunda Guerra Mundial.

A arqueologia gira em torno das vidas humanas. Nenhuma 
descoberta nos explica isto melhor do que a famosa abertura do 
túmulo do faraó Tutankhamon por Lord Carnarvon e Howard 
Carter, em 1922. A cuidadosa desobstrução do túmulo levada a 
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cabo por Carter pintou um retrato único de um jovem de há mais 
de 3000 anos. Carter demorou oito anos a completar o trabalho 
e morreu antes de o  publicar. Desde então, a vida deste pouco 
conhecido faraó continua a ser estudada por especialistas.

Uma história muito mais humilde surge de uma clareira arenosa 
perto de Meer, na Bélgica, onde um pequeno grupo de caçadores 
acampou em 7000 a.C. Um indivíduo dirigiu-se a um pedregulho, 
sentou-se e talhou umas ferramentas de pedra recorrendo a uma 
lasca que ele (ou ela) trazia consigo. Pouco tempo depois, uma 
segunda pessoa juntou-se ao pedreiro e fez também umas ferra-
mentas. O arqueólogo belga Daniel Cahen reconstituiu cuidadosa-
mente as lascas do fabrico de ferramentas, e a direção dos golpes 
de martelo revelou um pormenor extraordinariamente íntimo: 
o segundo pedreiro era canhoto!

A arqueologia moderna e científica não tem só que ver com 
encontrar sítios arqueológicos e com escavações. Desenvolve -se 
tanto no laboratório como no terreno. Tornámo-nos detetives que 
dependem de todo o género de pequenas pistas de fontes amiúde 
improváveis para estudar as pessoas do passado — seja um indiví-
duo como um faraó egípcio ou uma comunidade inteira.

Como veremos, a arqueologia começou na Europa e no mundo 
mediterrânico. Agora, tornou-se uma missão global. Há arqueó-
logos a trabalhar em África e na Mongólia, na Patagónia e na 
Austrália. As escavações rudimentares de há um século tornaram-
-se altamente controladas e cuidadosamente planeadas. Hoje em 
dia, não nos limitamos a focar-nos em sítios arqueológicos par-
ticulares, mas também em paisagens antigas inteiras. Depende-
mos bastante de deteção remota, recorrendo a lasers, imagens de 
satélite e georradares, para encontrar jazidas arqueológicas e pla-
near escavações muito limitadas. Movemos menos terra num mês 
do que muitas escavações antigas num dia. Em colaboração com 
investigadores profissionais, os arqueólogos amadores com dete-
tores de metais também fizeram descobertas extraordinárias em 
Inglaterra. Entre elas, um tesouro escondido de 3500 moedas de 
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ouro e prata pertencentes aos anglo-saxões, em  Staffordshire, no 
centro de Inglaterra, datadas de cerca de 700 d.C. Isto é arqueolo-
gia moderna, científica, que pesquisa e escava à procura de infor-
mação, não de coisas boas.

Por que razão é a arqueologia importante? É a única maneira 
que temos de estudar as mudanças em sociedades humanas 
durante períodos longuíssimos, durante centenas e milhares de 
anos. Acrescentamos pormenores fascinantes à história escrita, 
tais como os achados na lixeira de uma fábrica de molhos, des-
cobertos aquando de escavações no centro de Londres. A maior 
parte do nosso trabalho, no entanto, tem que ver com a história 
humana antes da escrita — isto é, a pré-história. Os arqueólogos 
andam a desenterrar o passado não escrito de sociedades africa-
nas que floresceram muito antes da chegada dos europeus. Anda-
mos a localizar os primeiros habitantes das distantes ilhas do 
Pacífico e a estudar a primeira povoação das Américas. Nalguns 
países, como o Quénia, estamos a escrever com a pá as histórias 
nacionais que ficaram por registar.

Acima de tudo, a arqueologia define-nos como seres huma-
nos. Revela a nossa ascendência comum em África e mostra quão 
diferentes e quão iguais todos somos. Estudamos pessoas de todo 
o lado, em toda a sua fascinante diversidade. A arqueologia trata 
de pessoas.

O desenvolvimento da arqueologia é um dos grandes triunfos da 
investigação oitocentista e novecentista. No começo da nossa his-
tória, todos presumiam que os seres humanos estavam na Terra há 
uns meros 6000 anos. Agora, o período é de três milhões de anos, no 
mínimo. Mas, apesar de todo o trabalho académico sério, ainda nos 
maravilhamos com descobertas arqueológicas espantosas, e muitas 
vezes inesperadas, que dão vida ao passado. O exército de terra-
cota do imperador chinês Qin Shih Huang-Ti, descoberto durante a 
escavação de um poço (Capítulo 31); uma aldeia de 3000 anos no 
Leste de Inglaterra, destruída tão rapidamente por um incêndio que 
ainda permanece num vaso uma refeição por comer (Capítulo 40); 

História da Arqueologia.indd   17História da Arqueologia.indd   17 04/06/21   12:2504/06/21   12:25



Brian Fagan

18

ou a descoberta de que, há dois milhões de anos, alguns seres huma-
nos eram canhotos. São estas as descobertas que nos aceleram o 
coração — e fazemos novas  descobertas todos os dias.

Assim sendo, os atores estão no palco e as cortinas estão prestes 
a ser erguidas. Que comece a peça histórica!
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