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INTRODUÇÃO: 

A elaboração de diferentes técnicas construtivas é datada de um tempo remoto. Os povos antigos 

já demonstravam engenhosidade e planejamento para criar construções que visavam durabilidade e, 

consequentemente, desenvolvimento de práticas construtivas. Ao longo da história, é possível ver o 

domínio das mais simples às mais complexas técnicas no desenvolvimento das civilizações e analisar 

como as construções transcenderam a noção de função prática e de necessidades básicas através da 

concepção de grandeza, beleza e estética (CUNHA, 2009). 

O aprendizado ocorria de forma empírica, aprendiam daqueles que detinham o saber-fazer, 

usufruindo de materiais e mão-de-obra disponíveis em cada lugar. Os avanços técnicos decorriam da 

observação e estudo daquilo já construído pelo homem, ousadia na experimentação de novas técnicas 

e métodos, investigação das formas estruturais da natureza, improvisos que por vezes obtinham 

resultados positivos e atrevimento dos homens em comprovar convicções próprias. Esse 

desenvolvimento ocorria simultaneamente ao redor do mundo, porém, devido a limitações geográficas, 

civilizações que não conviveram obtiveram muitas vezes resultados semelhantes decorrentes de uma 

necessidade em comum, e buscaram alternativas e soluções parecidas apesar de terem tido um 

desenvolvimento próprio.  

As civilizações peruanas pré-colombianas ilustram esses avanços na área de construção de 

centros religiosos ao longo de milhares de anos e, além disso, evidenciam a influência da localização 

geográfica na execução de obras. Uma análise plausível de comparação a respeito dos diferentes 

ambientes peruanos é a divisão entre regiões costeiras e altiplanos andinos. De modo geral, os povos 

próximos ao litoral construíram com adobe, enquanto aqueles em regiões montanhosas edificaram 

essencialmente a partir de pedregulhos e cantaria. O contexto de cada região oferecia diferentes 

materiais e mão-de-obra, o que implicou em desafios específicos e diferentes técnicas para superá-los. 
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METODOLOGIA: 

A presente pesquisa examina aspectos construtivos da arquitetura andina pré-colombiana 

baseando-se em fontes iconográficas, e pretende caracterizar e desenvolver um sistema de classificação 

de imagens que permita o registro das propriedades construtivas observadas na análise de quatro sítios 

arqueológicos: Caral-Supe, Chavín de Huántar, Huaca de La Luna e Machu Picchu.  

Inicialmente, foi necessário realizar uma extensa revisão da literatura sobre a história dos sítios 

e suas respectivas civilizações. Para isso, foram utilizados artigos científicos pesquisados em bases de 

dados como JSTOR e SciELO assim como livros impressos e eletrônicos relativos ao tema em estudo, 

e então alguns parágrafos foram escritos sobre a história de cada um dos quatro sítios arqueológicos. 

Com o levantamento histórico completo a respeito de Caral-Supe, Chavín de Huántar, Huaca de 

La Luna e Machu Picchu e uma vez familiarizado com as particularidades dos aspectos construtivos de 

cada um desses sítios, foi possível iniciar a busca por imagens no Wikimedia Commons que 

representassem aquilo que foi descrito nos textos.  

A seleção e a captura de imagens na Wikimedia Commons foram conduzidas com o auxílio do 

software de gerenciamento de dados de pesquisa Zotero. O programa Zotero é sensível aos dados de 

uma imagem na base Wikimedia Commons, o que permite capturar as informações de catalogação 

usando o esquema de metadados Dublin Core. Uma vez encontrada uma imagem no Wikimedia 

Commons, primeiro é feito o seu download para o formato JPEG, e em seguida, com a extensão Zotero 

Connector, é possível salvar a imagem do navegador para o Zotero, e então um item é criado no 

programa com seu respectivo url, tipo de item e data de acesso. Como o item daquela imagem foi criado, 

podemos então importar o arquivo JPEG baixado nos downloads do computador. Os metadados do 

Wikimedia Commons não são muito estruturados, então em seguida deve ser feito o web scraping 

manual, onde foi escrito o autor e a data da imagem, informações oferecidas pelo site porém não são 

adicionadas de maneira automática, e um título e um resumo condizentes com cada imagem, elaborados 

com base no levantamento bibliográfico realizado no início do projeto. 

Para a conclusão do projeto, a biblioteca de imagens do Zotero deve ser exportada para a versão 

clássica do Omeka, criando um site para poder gerenciar virtualmente a coleção das imagens, usando 

recursos diversificados e dinâmicos, como a geolocalização, linha do tempo (obtidos por meio dos 

plugins do programa). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 O levantamento bibliográfico inicial (presente no relatório final, não foi inserido neste resumo) foi 

fundamental para nortear a pesquisa, onde, compreendendo a formação e o desenvolvimento das 

sociedades que habitaram os sítios arqueológicos no presente estudo, assim como as condições 

geográficas específicas, podemos entender a totalidade das construções e como essas eram inseridas 

nas cidades e no cotidiano daquela população. Além disso, como foco principal dessa pesquisa, essa 

abordagem nos permite aplicar esse olhar para estudar as técnicas construtivas próprias de cada sítio, 
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atendendo às suas demandas e necessidades, o que configura uma compreensão mais ampla e 

interdisciplinar das civilizações peruanas pré-colombianas. 

 Alguns resultados preliminares referente à interface das informações pesquisadas e das imagens 

seguem abaixo nas figuras 1, 2, 3 e 4, ilustram dois exemplos das várias imagens estudadas por meio 

da metodologia descrita anteriormente, as duas primeiras de Huaca de La Luna e as últimas de Machu 

Picchu.  

           

Figura 1: Tijolos de adobe em Huaca de La Luna 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Filler_adobe_bricks_at_Huaca_de_la_Luna.JPG) 

Figura 2: Captura de tela do programa Omeka com as informações referentes à Figura 1. 

 

           

Figura 3: Parede “perfeita” construída com a técnica de silhar em Machu Picchu 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perfectwall.jpg) 

Figura 4: Captura de tela do programa Omeka com as informações referentes à Figura 3. 

 

O site no Omeka será anexado e detalhado junto do relatório final. 
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CONCLUSÕES: 

 Na concepção deste projeto durante um ano, surgiram desafios ao longo das diversas etapas. 

Na parte do levantamento bibliográfico, a maioria da literatura referente ao tema em questão é escrito 

em espanhol, o que resultou em alguns desafios e demandou uma maior dedicação na leitura e na 

compreensão dos textos. Além disso, uma outra dificuldade encontrada foi de natureza da programação, 

onde manusear o programa Omeka foi desafiador, visto que a familiaridade com softwares e ferramentas 

de programação não é uma realidade.  

 Ao longo da elaboração do projeto, foram feitas mudanças na metodologia por meio de tentativa 

e erro, visto que o mesmo surgiu do zero e então estava sujeito a mudanças. Assim, é notório que a 

elaboração do projeto ocorreu de forma mais livre, o que significa que, o mesmo foi sendo moldado e 

experimentado ao longo dos meses para ver o que se adequava e o que não cabia. Por um lado, esse 

foi um aspecto positivo que possibilitou certa liberdade para mudar e testar diferentes abordagens 

conforme as preferências pessoais dos autores, porém, às vezes, tal liberdade não se mostrou tão 

vantajosa e fez com que houvesse distrações e o foco foi perdido, pois havia diversos caminhos que 

poderiam ser seguidos. 
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