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Parece-nos, contudo, que a interdis-
ciplinaridade, como modelo de in-
vestigação, deveria também transpa-
recer nos meios de divulgação e na
comunicação com o exterior. A nega-
ção desta perspectiva constitui um pa-
radoxo, quando, no caso da Arqueo-

logia e da Ecologia, por intermédio 
dessas abordagens interdisciplinares,
se percebeu que os respectivos objec-
tos de estudo são indissociáveis. De 
facto, o desenvolvimento das comuni-
nidades humanas e a evolução da pai-
sagem são processos inter-relaciona-

nados que se condicionaram mutua-
mente. 
Desta forma, a divulgação destas áre-
as científicas ganhará muito se incor-
porar a interdisciplinaridade que as 
caracteriza. Tal deve realizar-se no 
contacto com qualquer tipo de públi-
co, inclusive o infanto-juvenil. 
De seguida, apresentamos dois exem-
plos bem distintos de actividades nes-
te âmbito.

ACTIVIDADE DE EXTERIOR
As actividades de divulgação arqueo-
lógica em contextos de ar livre asso-
ciam-se, frequentemente, a sítios ar-
queológicos. Com excepção de jazi-
das de âmbito urbano, o espaço patri-
monial de índole arqueológica presta-
-se a uma articulação simples com ac-
tividades de sensibilização ambiental.
No concelho de Alcobaça, a ADEPA 
(Associação para a Defesa e Valoriza-
ção do Património Cultural da Região 
de Alcobaça) faz regularmente activi-
dades com diversas escolas do muni-
cípio, com o apoio da Câmara Mu-
nicipal. Nestas actividades é usual a 
organização de percursos pedestres 
nas áreas de maior valor paisagístico 

A Arqueologia e a Ecologia

A proficuidade das abordagens interdisciplinares nas ciências do património tem sido salientada 
por diversos autores1. Neste âmbito, o cruzamento entre a Arqueologia e a Ecologia surge tradu-
zido em disciplinas como a Arqueologia da Paisagem e, em especial, a Arqueologia Ambiental – 
compreendendo a Arqueobotânica, a Arqueozoologia e a Geoarqueologia – que têm melhorado o 
nível de conhecimento acerca das comunidades do passado e da história da paisagem. Ao mesmo 
tempo, cresce a convicção de que futuras estratégias de conservação e restauro ambiental sairão 
beneficiadas caso optem por um suporte de índole paleoambiental2.

Alunos do ensino básico de Alcobaça a observar material arqueológico. 

A interdisciplinaridade
como modelo de ciência e de divulgação
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do concelho, correspondendo a zo-
nas com alguns problemas de or-
dem ambiental – e.g. poluição indus-
trial e doméstica. Os percursos, em-
bora direccionados primordialmen-
te para questões ecológicas, cru-
zam-se com contextos patrimoniais 
relevantes – nos vales encaixados 
da bacia hidrográfica do rio Alcoa, 
encontram-se as conhecidas Grutas
de Alcobaça, ou Grutas do Carva-
lhal de Aljubarrota. A integração des-
tes contextos nos roteiros educati-
vos realizados com as crianças do 
ensino básico do concelho tem con-
tribuído não só para a sua divulga-
ção, mas também para a sua protec-
ção. Neste âmbito, aquando da inter-
venção arqueológica na Gruta do Rio 
Seco por parte dos autores, em 2004, 
com a colaboração da ADEPA, foi 
possível uma articulação com as acti-
vidades de divulgação ambiental des-
ta associação. Algumas turmas de es-
colas locais tiveram o seu primeiro con-
tacto directo com a Arqueologia atra-
vés das visitas de estudo realizadas 
à escavação arqueológica3, 4.

APRESENTAÇÕES NAS 
ESCOLAS
As actividades realizadas nas esco-
las podem assumir formas dinâmi-
cas (jogos, concursos, etc.) ou mais 
estáticas (posters ou palestras). São 
exemplos as actividades organiza-
das, em 2006, no município de Ma-
cedo de Cavaleiros, por um dos 
autores, numa colaboração entre a 
Câmara Municipal e a Associação 
Terras Quentes5.
Para além de jogos didácticos com 
as escolas do 1.º ciclo, foram efectu-
adas palestras, apoiadas por meios 
audiovisuais, às turmas do 7.º e 9.º 
anos, e foram colocados posters na 
escola secundária do município com 
o intuito de sensibilizar os alunos 
para o património da região e, ao 

mesmo tempo, permitir uma melhor 
compreensão da actividade arque-
ológica. Deste modo, deu-se espe-
cial enfoque à interdisciplinarida-
de desta ciência, salientando dois 
aspectos: 1) a produção de conheci-
mentos em arqueologia exige conhe-
cimentos de outras disciplinas, e 2) 
é possível contribuir para a investi-
gação arqueológica sem ser arqueó-
logo. Salientou-se, assim, o papel de 
outras ciências que constituem o cur-
rículo escolar do 3.º ciclo. Além da 
História, abordou-se o papel da Quí-
mica (e.g. datações radiométricas), da 
Matemática (estatística), das Tecno-
logias da Informação (inventários) e 
das Ciências Naturais (Paleobotâni-
ca e Petrografia).

NOTAS FINAIS 
A realização de actividades de divul-
gação que difundam uma mensa-
gem de interdisciplinaridade exige 
o cruzamento de conhecimentos de 
duas ou mais áreas, o que pode cons-
tituir uma dificuldade à partida. São
necessários comunicadores com co-
nhecimentos nas diferentes áreas, ou 
uma articulação com equipas inde-
pendentes com diferentes especiali-
zações. Embora se possa arguir que 
a noção de interdisciplinaridade di-
ficilmente é apreendida por parte do 
público mais jovem, a verdade é que, 
no mínimo, passará a ideia de uma 
riqueza e multiplicidade de realida-
des coexistindo no mesmo território, 
isto é, no espaço de identificação dos 
jovens, o seu concelho. Isto valoriza 
o território e ambos os patrimónios 
em questão.
Neste sentido, a crescente sensibili-
zação do público infanto-juvenil pa-
ra as questões ambientais, tão fo-
mentada na sociedade civil e presente 
diariamente nos grandes meios de 
divulgação, poderá ser rentabilizada 
para a protecção patrimonial numa 

perspectiva mais vasta e interdisci-
plinar. De facto, acreditamos que a 
visão do território que se divulga e 
protege deveria contemplar as suas 
componentes histórica e ambiental 
como elementos indissociáveis, apro-
ximando-se, cada vez mais, da visão 
que emerge da crescente interdisci-
plinaridade da prática científica. Só 
assim o público infanto-juvenil com-
preenderá o seu espaço de identida-
de em todo o seu dinamismo multi-
facetado. 

JOÃO PEDRO TERESO,
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