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Arqueologia Forense
Coordena&ccedil;&atilde;o

Dra. Ana Teresa Rodrigues

O que &eacute; a Arquelogia Forense?
A aplica&ccedil;&atilde;o dos m&eacute;todos utilizados em Arqueologia no contexto forense traduzem-se na emerg&ecirc;ncia
desta disciplina no contexto de investiga&ccedil;&atilde;o criminal. Deste modo, &eacute; importante determinar o que se entende
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por Arqueologia.
A arqueologia &eacute; uma ci&ecirc;ncia social que se ocupa do estudo das sociedades passadas atrav&eacute;s do estudo da sua
cultura material. Este estudo compreende a identifica&ccedil;&atilde;o, exame e a escava&ccedil;&atilde;o de locais
arqueol&oacute;gicos, em que &eacute; efetuado o registo sistem&aacute;tico segundo o princ&iacute;pio da estratigrafia, que por
sua vez estabelece as rela&ccedil;&otilde;es de contemporaneidade entre artefactos, estruturas arqueol&oacute;gicas e dados
paleoecol&oacute;gicos. O rigor com que estes procedimentos s&atilde;o feitos determina a efetiva fiabilidade dos resultados
obtidos.
Para al&eacute;m da escava&ccedil;&atilde;o arqueol&oacute;gica, a prospe&ccedil;&atilde;o que compreende a
localiza&ccedil;&atilde;o de vest&iacute;gios arqueol&oacute;gicos, &eacute; tamb&eacute;m parte importante, pois &eacute; feita
com recurso a v&aacute;rios m&eacute;todos, que tamb&eacute;m podem ser aplicados ao contexto forense: como por exemplo
Fotografia A&eacute;rea e Geof&iacute;sica.
A aplica&ccedil;&atilde;o da Arqueologia a contextos forenses emerge da necessidade de dotar todo o procedimento de recolha de
prova de um maior rigor cient&iacute;fico, tendo-se especial aten&ccedil;&atilde;o ao contexto em que a prova se insere. A
investiga&ccedil;&atilde;o de genoc&iacute;dios foi o ponto de partida para a utiliza&ccedil;&atilde;o desta disciplina no contexto
forense. Atualmente s&atilde;o v&aacute;rios os pa&iacute;ses em que os &oacute;rg&atilde;os de pol&iacute;cia criminal
reconhecem a mais-valia de se incorporar nas equipas de investiga&ccedil;&atilde;o criminal, arque&oacute;logos forenses ou
aplicar na recolha os m&eacute;todos da disciplina.

Como tal, como pode a Arqueologia ser &uacute;til em contextos de investiga&ccedil;&atilde;o criminal? S&oacute; podemos
compreender a inser&ccedil;&atilde;o de arqueologia num &acirc;mbito muldisicplinar no qual se deve encarar a
investiga&ccedil;&atilde;o criminal. Esta &uacute;ltima por sua vez est&aacute; sujeita a um rigoroso escrut&iacute;nio de todos os
procedimentos que envolvem a recolha de prova. Se tivermos em aten&ccedil;&atilde;o a manuten&ccedil;&atilde;o da cadeia de
cust&oacute;dia percebemos a utilidade da recolha segundo os m&eacute;todos arqueol&oacute;gicos, em que se contextualizam
todas as provas obtidas, podendo estas ser objectos que relacionem um suspeito com o local ou com uma v&iacute;tima, um
cad&aacute;ver fresco ou esqueletizado. A contextualiza&ccedil;&atilde;o &eacute; a chave para a valida&ccedil;&atilde;o em
tribunal dos elementos que podem ditar o sucesso ou falhan&ccedil;o de uma acusa&ccedil;&atilde;o.

Como pode a Arqueologia Forense pode ser utlizada em contexto de investiga&ccedil;&atilde;o criminal?

-Buscas e Localiza&ccedil;&atilde;o de Pessoas Desaparecidas e sepulturas clandestinas, ou de material relevante para uma
investiga&ccedil;&atilde;o criminal;
-Crimes de Guerra: Escava&ccedil;&atilde;o de Valas Comuns utilizadas para ocultar genoc&iacute;dios;
-Desastres de Massas: Utiliza&ccedil;&atilde;o de M&eacute;todos de Localiza&ccedil;&atilde;o e Recolha de Prova.

A metodologia e t&eacute;cnicas utilizadas para identificar provas e registar um local de crime, podem desempenhar um papel
crucial na reconstru&ccedil;&atilde;o de o que ocorreu em determinado local. Como por exemplo:
-Determina&ccedil;&atilde;o se o contexto &eacute; forense ou de natureza hist&oacute;rica ou arqueol&oacute;gica;
-Escava&ccedil;&atilde;o do local e levantamento do cad&aacute;ver fresco ou esqueletizado &agrave; superf&iacute;cie, de forma
a permitir uma integridade na recolha, prevenindo perdas de informa&ccedil;&atilde;o;
-Registo criterioso de todos os elementos;
-Identifica&ccedil;&atilde;o do tipo de ferramentas foram usadas para escavar determinado local, algo que s&oacute; pode ser
aferido com uma correcta escava&ccedil;&atilde;o do local;
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-Exame dos solos para recolha de prova e de amostra para an&aacute;lise;
- Interpreta&ccedil;&atilde;o de caracter&iacute;sticas particulares de uma sepultura e das altera&ccedil;&otilde;es
tafon&oacute;micas decorrentes da deposi&ccedil;&atilde;o de um corpo, que podem a contribuir para uma aferi&ccedil;&atilde;o
do Intervalo Post Mortem; &agrave; sepultura podem estar associados itens que podem permitir uma aferi&ccedil;&atilde;o da
cronologia da deposi&ccedil;&atilde;o ou relacionar um suspeito com o local, que mais tarde podem ser &uacute;teis para
produ&ccedil;&atilde;o de prova e formula&ccedil;&atilde;o de uma acusa&ccedil;&atilde;o;
-Aplica&ccedil;&atilde;o dos princ&iacute;pios da estratigrafia (que determinam a rela&ccedil;&atilde;o entre unidades
estratigr&aacute;ficas) de forma a estabelecer uma cronologia dos eventos;

Em suma a aplica&ccedil;&atilde;o da Arqueologia ao contexto forense faz sentido de forma a responder aos desafios da
investiga&ccedil;&atilde;o criminal do s&eacute;culo XXI, em que o rigor exigido no processo da recolha determina o sucesso ou
falhan&ccedil;o de um caso e num plano de interdisciplinaridade que sustenta a investiga&ccedil;&atilde;o criminal. A sua
inexist&ecirc;ncia como disciplina formalmente reconhecida &eacute; um facto e a sua inser&ccedil;&atilde;o nos contextos de
investiga&ccedil;&atilde;o criminal &eacute; um dos objetivos que se pretende com a sua representa&ccedil;&atilde;o na
Associa&ccedil;&atilde;o Portuguesa de Ci&ecirc;ncias Forenses, quer sejam arque&oacute;logos forenses chamados a intervir,
quer com a aplica&ccedil;&atilde;o dos m&eacute;todos por parte dos peritos de local de crime. Num outro plano que &eacute; o da
investiga&ccedil;&atilde;o e desenvolvimento de estudos experimentais aplicados &agrave; realidade do pa&iacute;s, &eacute;
fundamental a afirma&ccedil;&atilde;o da disciplina em conson&acirc;ncia com as necessidades que se v&atilde;o sentindo pelos
&Oacute;rg&atilde;os de Pol&iacute;cia Criminal.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 3/3 |

