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a minha boca conta uma história:
abrasão dentária e a sua relação
com actividade e hábitos pessoais
numa amostra portuguesa
de época medieval/moderna
Liliana Matias de Carvalho1, Sofia N. Wasterlain2
Resumo

Quando se pretende conhecer as populações passadas, o estudo do desgaste dentário em amostras osteológicas
de origem arqueológica possui grande valor. Este estudo pretende analisar casos invulgares de desgaste dentário
em indivíduos da necrópole de São João de Almedina (Coimbra, Portugal, séculos XII a XVI). Observaram‑se
macroscopicamente todos os dentes disponíveis tanto nas suas faces oclusais como interproximais. Notaram
‑se padrões de desgaste pouco comuns (abrasão) nos dentes anteriores de três indivíduos. Os resultados serão
interpretados à luz das condições biológicas, socioeconómicas e comportamentais da época medieval/moderna usando‑se informações de outros estudos sobre desgaste extra‑mastigatório, dados históricos e paralelos
etnográficos. Pretende‑se averiguar se o desgaste dentário pode fornecer informações relevantes sobre actividades comportamentais dos indivíduos inumados em São João de Almedina.
Palavras‑chave: Desgaste parafuncional, Uso de cachimbo, Desgaste dentário, Actividades ocupacionais, Necrópole medieval/moderna.
Abstract

Dental wear is a parameter of great value in order to know more about past populations. The loss of dental
tissues may result from diet but also from intentionally or unintentionally putting objects into the mouth. In
this study, the cases of abrasion on the anterior teeth of three individuals from the São João de Almedina (SJA)
necropolis (Coimbra, Portugal, 12th-16th centuries) are presented. Teeth were observed macroscopically in both
the occlusal/interproximal facets. Results will be discussed at the light of the biological, socioeconomic and
behavioral conditions of the medieval/modern period using information from studies on extra-masticatory
wear, historical data and ethnographic parallels. It is intended to investigate if dental wear can provide relevant
information about the individuals recovered from SJA.
Keywords: Extra-masticatory wear, Use of pipe, Tooth wear, Occupational activities, Medieval/modern
necropolis.

1. INTRODUÇÃO
O desgaste dentário não é considerado por si só uma
condição patológica já que a perda progressiva de
tecido dentário é o resultado do stresse da mastigação ou uso tecnológico (Cunha, 1994; Hillson, 1986;

Molnar, 1972; Powell, 1985; Silva, 2012; Wasterlain,
2006), logo uma condição natural que começa depois da erupção dentária. Pode, contudo, tornar‑se
patológico se em grau excessivo ou se favorecer o
surgimento de outras patologias orais (Carvalho e
Wasterlain, 2017; Wasterlain, 2006).
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Uma vez que o esmalte dentário, após a sua formação,
não sofre regeneração, todo o período pós‑eruptivo
fica gravado no dente, podendo os investigadores
aceder a informações importantes – abrangendo a
idade, dieta ou a saúde – sobre o período funcional
dos dentes, o que enriquece o conhecimento sobre os
indivíduos e as comunidades onde estes se inseriam
(Hillson, 1996; Molnar, 1972; Molnar, 2011; Powell,
1985; Wasterlain, 2006). Embora provocado por movimentos mecânicos directamente relacionados com
o funcionamento mastigatório e oclusão da cavidade
oral, uma parte importante do desgaste deve‑se também à dieta e preparação dos alimentos (Forshaw,
2009; Marquez‑Grant, 2009; Molnar, 1972; Molnar,
2011; Waters‑Rist & alii, 2013). Para além dos hábitos
alimentares também outros hábitos culturais podem
ficar plasmados no desgaste dentário tais como os relacionados com actividades artesanais (Albashaireh
e Al‑Shorman, 2010; Bocquetin & alii, 2005; Erdal,
2008; Lorkiewicz; 2008; Monozzi & alii, 2003; Scott
e Jolie, 2009; Turner e Anderson, 2003; Waters
‑Rist & alii, 2013), de embelezamento (Mower, 1999;
Torres‑Rouff, 2003) ou medicinais (Araújo, 1996;
Bonfiglioli & alii, 2004; Cook & alii, 2015; Molnar,
1972, 2011; Ricci & alii, 2014; Wallace, 1974).
Podem‑se considerar três tipos diferentes de desgaste: a abrasão, o atrito e a erosão, que no decurso
da actividade da cavidade oral se camuflam entre si
(Albashaireh e Al‑Shorman, 2010; Hillson, 1996;
Holst e Coughlan, 2000; Mower, 1999; Powell, 1985;
Robb & alii, 1991). Na realidade, um dente raramente está sujeito a apenas uma das formas de desgaste
sendo usual a acumulação de factores de desgaste
(contacto com outros dentes, consistência e preparação da comida, componentes não alimentares da
dieta, erosão ácida, etc.) (Grmek, 1983 in Cunha,
1994; Hillson, 1996; Leek, 1972; Marquez‑Grant,
2009; Powel, 1985).
O destaste dentário pode influenciar ou ser influenciado por outras patologias orais como as cáries e a
osteoartrose temporomandibular ou mesmo a perda
dentária ante mortem desenhando‑se uma interação
que funciona de forma quase pendular (Cook & alii,
2015; Hodges, 1991; Lorkiewicz, 2013; Molnar, 2011;
Roberts e Manchester, 2005; Torres‑Rouff, 2003;
Wallace, 1974; Waters‑Rist & alii, 2013).
Uma das grandes vantagens do estudo do desgaste
em populações do passado é o registo do uso dos
dentes como ferramenta (3ª mão) associado a actividades culturais não alimentares ou de modificações

dentárias intencionais, vestígios de rituais/acções
de embelezamento das populações arqueológicas
(Domett & alii, 2011; Molnar, 2011, Mower, 1999;
Rufino, 2014; Wasterlain, 2006). Também os hábitos de higiene oral podem influenciar o desgaste
como é o caso do uso de palitos de madeira/osso
para limpar os espaços interdentários ou mesmo
para fins terapêuticos que deixem marcas de abrasão nos dentes (Bonfiglioli & alii, 2004; Cook & alii,
2015; Ricci & alii, 2014; Roberts e Manchester, 2005;
Wasterlain, 2006). O uso dos dentes em actividades
extra mastigatórias tem vindo a ser documentado
pela antropologia biológica em material arqueológico e pela antropologia social em recolhas etnográficas ao longo de mais de 100 anos e percorre desde
as comunidades paleolíticas ao homem contemporâneo (Albashaireh e Al‑Shorman, 2010; Bocquetin
& alii, 2005; Bonfiglioli & alii, 2004; Cook & alii,
2015; Deter, 2009; Erdal, 2008; Estalrrich e Rosas,
2015; Haour e Pearson, 2005; Lorkiewicz, 2013;
Minozzi & alii, 2003; Molnar, 1972; Mower, 1999;
Ricci & alii, 2014; Rossi‑Fedele, 2015; Scott e Jolie,
2009; Scoot e Winn, 2011; Turner e Anderson, 2003;
Wallace, 1974; Waters‑Rist & alii, 2013). Este registo é essencial a quem estuda o passado uma vez que
permite aceder a outros dados que não os disponibilizados pela cultura material ou fontes históricas.
Alguns investigadores têm tentado sistematizar o
estudo da abrasão que, embora sendo um tipo muito
particular de desgaste, permite uma abordagem única (Deter, 2009; Molnar, 2011; Mower, 1999; Scott e
Jolie, 2009). Ainda assim o mais comum é que estes
casos sejam referidos no âmbito de um estudo de patologia oral alargado e não alvo de uma pesquisa específica (Carvalho, 2013; Wasterlain, 2006). Assim,
mesmo que o isolamento total dos tipos de desgaste seja uma utopia pretende‑se analisar o desgaste
dentário atípico (abrasão), ou seja, o que não resulta directamente da actividade de mastigação/oclusão usualmente realacionadas com a alimentação e
normal funcionamento da cavidade oral. Espera‑se,
deste modo, que o desgaste forneça informações sobre os hábitos culturais ou atividades ocupacionais
dos indivíduos analisados. É fundamental a comparação com outras amostras populacionais mas também com registos históricos e etnográficos (Erdal,
2008; Molnar, 1972; Scott e Jolie, 2009).
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2. MATERIAL
O material a considerar neste estudo é proveniente da necrópole da igreja de São João de Almedina
(SJA), que se localizava em Coimbra, no sítio onde
atualmente se encontram tanto o pátio do Museu
Nacional de Machado de Castro (MNMC) como a
atual Igreja de São João de Almedina (Silva, 2016).
As escavações neste local decorrem em grande parte do interesse no criptopórtico e fórum romanos
(Carvalho, 1998; Silva, 2016). Em 1930, Virgílio Correia tornou pública a existência e localização destas
estruturas romanas, iniciando as sua escavação que
de certo modo durou até ao século XXI (Carvalho,
1998; Silva, 2016).
O material osteológico estudado foi entregue na
década de 1940 ao então Instituto de Antropologia
da Universidade de Coimbra (antiga designação da
atual Antropologia, pertencente ao Departamento
de Ciências da Vida), embora não se tenha conhecimento de nenhum técnico ou investigador ligado ao Instituto que tenha participado na escavação
que terá sido dirigida pelo Doutor Bairrão Oleiro
(Cunha, 1994; Silva, 2016). Não se possui qualquer
documento escrito sobre a escavação. No entanto, pela análise das fotos, Cunha (1994) pôde inferir que a tipologia das sepulturas se inseria na dos
enterramentos da Baixa Idade Média, o que vai ao
encontro da cronologia do cemitério sugerida pelas fontes documentais escritas. Os enterramentos
seriam em decúbito dorsal diretamente na terra, a
uma profundidade variável, e podiam ser parte de
uma sepultura individual ou reutilizada.
A partir de várias fontes e de alguns elementos indiretos, pôde‑se balizar com alguma certeza a utilização da antiga Igreja de SJA. Segundo Vasconcelos (1937), citado por Correia e Gonçalves (1947 in
Cunha, 1994), esta primeira igreja de SJA terá sido
mandada erigir entre 1129 e 1131 e, embora pronta
em 1138, apenas foi sagrada no final do séc. XII/inícios do séc. XIII. O claustro, no entanto, terá sido
construído num momento anterior, datando de cerca de 1087 (Pimentel, 2005 in Nogueira e Magalhães,
2008). Será menos seguro afirmar o término do seu
tempo útil. Coelho (1989) refere que a antiga igreja
terá sido abandonada nos finais do séc. XV a favor de
uma nova, com a mesma denominação, mas construída não exatamente sobre a antiga (Cunha, 1994;
Silva, 2016). A incerteza da data de encerramento
da antiga igreja prende‑se com o período de transi-
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ção para a nova, em que a primeira terá funcionado
pontualmente, razão pela qual terá sido referida nos
séculos XV e XVI (Cunha, 1994; Silva, 2016). Deste modo, a igreja original poderia estar ainda a ser
utilizada no séc. XVI, já que os registos nos livros
paroquiais da nova igreja apenas começam em 1538
(Cunha, 1994). Consegue‑se então datar o período
funcional da antiga igreja de São João de Almedina
e respetiva necrópole entre os séculos XII (1138) e
XVI (1538).
Em 1963, Xavier da Cunha assinou uma publicação
onde referia que uma parte do material havia sido
alvo de uma análise métrica por Maria Augusta Neto
(Cunha, 1963). Posteriormente a esta data, os ossos
apenas foram estudados em 1994 por Cunha (1994),
que procedeu a uma extensa caracterização paleodemográfica e paleopatológica no âmbito da sua dissertação de doutoramento, e por Carvalho (2013),
cuja investigação de Mestrado em torno da série se
centrou no estudo da paleopatologia dentária.
A amostra analisada é composta por 28 indivíduos
masculinos, 20 femininos e 10 de sexo indeterminado, divididos por três classes etárias – adultos
jovens, adultos e adultos idosos – num total de 58.
Apenas foram observados dentes permanentes e in
situ. Dos 1084 alvéolos disponíveis, somente 50,3%
(546/1084) continham dentes observáveis para o
desgaste oclusal.
3. METODOLOGIA
Para o registo do desgaste oclusal atípico (abrasão)
observaram‑se todos os dentes disponíveis tanto
nas suas faces oclusais como interproximais. Esta
observação macroscópica foi efectuada com recurso
a uma lupa e sob luz directa. Sempre que se detectaram zonas de desgaste com inclinações não relacionáveis com os usuais planos de desgaste por atrito ou explicáveis por oclusão anormal estes foram
apontados como abrasão.
4. RESULTADOS
Durante a observação do material foram identificados dois novos casos de desgaste atípico aos quais se
juntou um terceiro já identificado por Cunha (1994)
correspondendo a 5,1% dos indivíduos estudados
(N=58).

4.1. Caso 1
O primeiro caso, corresponde a um indivíduo adulto (Ind.3) do sexo masculino cujos incisivos centrais
superiores exibem um desgaste de aspecto polido
na superfície labial, imediatamente abaixo e paralelamente à linha da gengiva (Figura 1). Este desgaste
já tinha exposto parte da dentina. Dado que existe
a mandíbula deste indivíduo, foi possível experimentar a oclusão com o maxilar superior, sendo
esta normal. As superfícies afectadas não tocavam
noutros dentes.
4.2. Caso 2
O segundo caso de desgaste ocorre também num
indivíduo do sexo masculino com uma idade à morte entre os 45 e 60 anos (Ind.2). Os dentes afectados
foram os incisivos laterais superiores na face distal
e lingual (Figura 2). O desgaste é caracterizado por
dois sulcos, relativamente profundos, que se localizam na diagonal, dando um aspecto de “V”. O
esmalte foi atingindo mas não se consegue saber se
a dentina foi ou não afectada já que os sulcos estão
cobertos com o que parece ser cálculo dentário. Os
sulcos são semelhantes em ambos os dentes.
4.3. Caso 3
O terceiro caso foi mencionado por Cunha (1994)
ao observar um indivído adulto (nº54) de sexo indeterminado que exibe um desgaste semicircular nos
ângulos incisais de dois dentes inferiores esquerdos,
o 1º molar e o 2º pré‑molar. O maxilar superior está
ausente (Figuras 3 e 4). A nossa observação confirmou o caractér atípico deste desgaste.
5. DISCUSSÃO
Foram registados dois novos casos de abrasão que,
em conjunto com o possível caso de uso de cachimbo
notado por Cunha (1994), exprimem uma utilização
dos dentes como “terceira mão” ou envolvimento
em hábitos pessoais/culturais, aumentando a frequência deste tipo de evidências para 5,1% (3/58)
dos indivíduos desta amostra. Olhando atentamente para os dois novos casos, o caso um com duas
facetas de desgaste, com largura considerável e que
expõem a dentina, localizadas na superfície labial
dos incisivos centrais superiores, e um outro, caso 2,
em que as facetas se localizam na face lingual e distal
dos incisivos laterais superiores caracterizando‑se
por pequenos sulcos em “V”, podemos dizer que

por envolverem mais do que um dente e serem simétricos na sua manifestação colocam de parte uma
origem ligada com a dieta. Uma provável causa terapêutica ou paliativa também não parece aceitável
dada a localização e o padrão do desgaste. As facetas
observadas também não se coadunam com modificações dentárias intencionais de origem cultural e/
ou estética, além de estas não serem prováveis para
a época e sociedade em questão. Do mesmo modo
pode‑se desvalorizar uma causa como a erosão, que
deixaria um padrão facilmente reconhecível (desgaste em cúpula), ou o atrito, já que este costuma
atingir mais que dois dentes e nos casos em apreço
não existia qualquer contacto interdentário com as
zonas atingidas. Parece‑nos então que apenas podem ter sido provocados por abrasão, com um objecto estranho à cavidade oral.
O desgaste do caso 1 é bastante invulgar podendo ser
provocado por um objecto duro que fosse encostado aos incisivos centrais. Em termos bibliográficos
o que se assemelha mais a este padrão de desgaste
são os “labrets“ (elementos de adorno dos povos nativo americanos que se assemelham com os actuais
piercings ou “alargadores”) que também produzem
um desgaste bilateral nas faces labiais dos dentes
anteriores (Torres‑Rouff, 2003). Como não existem
registos deste procedimento cultural em Portugal à
época, somos levados a pensar que um mesmo procedimento (e não a mesma causa) estaria na origem
do desgaste. Assim os dentes poderiam ter sido
afectados por algo que frequentemente se lhes encostasse, como um instrumento musical de sopro
ou outro objecto ligado a uma actividade artesanal
que provocasse desgaste na superfície labial (soprador de vidro?) (Mower, 1999; Schiodt & alii, 1980).
No que concerne aos instrumentos de sopro são
várias as iluminuras medievais e gravuras modernas que representam músicos com instrumentos de
sopro atestando essa hipótese. No entanto, com a
informação disponível, será sempre uma possibilidade e não uma certeza (Almeida, 2010).
No caso 2 (figura 2) não se poderá excluir a possibilidade de as alterações observadas corresponderem
a características morfológicas (variação morfológica
ou caracteres discretos) dadas as semelhanças com
o caracter discreto conhecido como “interruption
grooves” (Turner & alii, 1991; Soto & alii, 2010).
Turner e colegas foram os primeiros a descrever
esta característica morfológica dentária, em 1967,
como sulcos que cruzam o cíngulo nos incisivos e

1472

frequentemente continuam até à raiz, sendo detectados ocasionalmente nos incisivos superiores
especialmente nos laterais. Os autores referem que
pode ser confundido com um dente afectado por
desgaste severo, o que será improvável já que no
vivo este caracter está sob a gengiva (Turner & alii,
1991; Soto & alii, 2010). Ainda que a sua caracterização como morfológica seja apelativa e digna de
discussão não nos parece a mais adequada. De facto,
os dentes em causa são incisivos laterais superiores
mas os sulcos não estão localizados na área mencionada, situando‑se acima da linha da gengiva, o que
pode ser confirmado pela presença de depósitos de
cálculo supra‑gengival bem mais próximos da linha
de gengiva do que o defeito em questão (figura 2).
A ser uma característica morfológica, também seria
de esperar que os bordos do sulco estivessem já um
pouco gastos e por isso arredondados, o que não se
passa neste caso, encontrando‑se os bordos bastante afiados, o que sugere terem sido produzidos até
próximo da altura da morte do indivíduo. Em Araújo (1996), é referido um caso de incisivos superiores
com desgaste lingual, avançando‑se a hipótese de
ser o “signe de cordonnier”, resultando do uso dos
dentes em tarefas não mastigatórias. De facto, dada
a sua localização, os dentes anteriores são muito
mais usados no auxílio de tarefas (3ª mão) do que os
posteriores, muito mais confinados apenas à mastigação (Lukacs e Pastor, 1998). O facto de o sulco
estar com o que parece ser tártaro (embora também
possa ser um preenchimento de origem tafonómica) levanta a possibilidade de a actividade que gerou
os sulcos ter sido interrompida, possibilitando que
a placa dentária se depositasse e mineralizasse posteriormente. Neste caso, o tipo de desgaste leva‑nos
a acreditar estar na presença de um indivíduo que
tem uma actividade ocupacional ligada à produção
artesanal como a cestaria, em que é necessário puxar
fibras com os dentes, ou a fiação/pescaria, em que
é usual segurar/passar/puxar a linha entre os dentes (Albashaireh e Al‑Shorman, 2010; Scott e Jolie,
2009; Waters‑Rist & alii, 2013). Infelizmente nem
sempre se consegue fazer a conexão entre os vestígios arqueológicos e as marcas do seu fabrico deixadas nos vestígios osteológicos das populações que
os manufacturava (Lernia & alii, 2012).
Finalmente no caso 3, embora apenas se tenha podido observar a mandíbula, o tipo de desgaste semi
‑circular que incide somente na zona interdentária,
é indicativo de um desgaste provocado pelo uso de
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cachimbo quando este é seguro entre os dentes (figuras 3 e 4). Alguma confusão pode surgir quando se
compara este desgaste ao produzido por pregos que
são seguros entre os dentes, uma evidência de algumas actividades manuais como carpinteiro (Turner
e Anderson, 2003). No entanto, este último tipo
de desgaste produz ângulos mais fechados, afecta
quase totalmente a parte mesial da coroa dentária e
tende a atingir múltiplos dentes numa mesma cavidade oral (Turner e Anderson, 2003). Já a descrição
que Molnar (2011: 683) faz das marcas deixadas pelo
uso do cachimbo aplica‑se totalmente ao padrão de
desgaste observado no caso 3 de SJA: “The common
denominator is a mark on the occlusal surface of the
tooth caused by a rounded object held between the
teeth”. O hábito de fumar tabaco usando cachimbo
foi assimilado com a chegada ao Novo Mundo no
final do século XV e disseminou‑se gradualmente
na Europa, África e Ásia sobretudo por via dos marinheiros e navegadores (Caldeira, 2008; Handler,
2008; Shaw, 2013). Aliás, este foi um hábito inicialmente muito associado ao “pessoal do mar” e escravos e mais tarde a classes menos favorecidas (Calado & alii, 2013; Hull, 2016; Shaw, 2013). As fontes
históricas referem que o tabaco passou a ser cultivado, em Portugal, a partir de 1558 (Shaw, 2013).
Até então, a planta teria que ser importada. Note‑se
que embora o tabaco tenha feito sucesso na Europa,
inicialmente a sua forma de consumo era na forma
de rapé, sendo cheirado e não fumado (Caldeira,
2008). No continente americano, o tabaco para além
de fumado era também frequentemente mascado, o
que produz um outro padrão de desgaste (Molnar,
1972; Mower, 1999). Os cachimbos usados, em Portugal, entre os séculos XVII e XIX, poderiam ser de
porcelana (muito raros) ou de caulino, um material
argiloso muito fácil de partir, o que contribui para
a sua relativa frequência em contextos arqueológicos (Calado & alii, 2003; Calado & alii, 2013). Estes
cachimbos, por se partirem facilmente com o calor
quando acessos, seriam quase descartáveis havendo
investigadores que mencionam uma durabilidade
de cerca de uma semana (Calado & alii, 2003). O
calor seria igualmente sentido pelo indivíduo ao
segurar o cachimbo entre os dentes, o que levaria a
que alguns utilizadores os “forrassem” com tecidos,
cortiça ou fibras naturais (Calado & alii, 2003). Por
outro lado, a pressão exercida sobre as boquilhas do
cachimbo era tal que algumas apresentam as marcas
dos dentes (Calado & alii, 2003). Sabemos que em

meados do século XVI já se teria instalado o hábito
de fumar cachimbo, inclusivamente com a presença
de importações e que, nos finais do mesmo século,
as producções de cachimbos de caulino (os mais baratos) se banalizaram (Calado & alii, 2003; Calado
& alii, 2013; Caldeira, 2008). No entanto, dada a delimitação temporal superior da necrópole estudada
– 1638 – e a sua localização geográfica, uma vez que
Coimbra não é uma cidade portuária, à luz do caso
identificado, esta disseminação teria que ser muito
rápida. Atendendo a que ao uso do cachimbo eram
inicialmente atribuídas propriedades terapêuticas e
que o indivíduo em causa apresentava uma quantidade significativa de cálculo dentário, sugestiva de
uma ineficaz autolimpeza oral, frequentemente associada a enfermidades, Cunha (1994), sugere, que
este caso possa reflectir um uso de cachimbo com
intuito terapêutico. Note‑se, no entanto, que alguns
estudos, incluindo em material arqueológico pós
‑medieval, referem que uma das consequências do
consumo de tabaco em cachimbo é uma maior presença de cálculo dentário nos fumadores (Albandar
& alii, 2000; Bánóczy e Squier, 2004; Renshaw e
Powers, 2016). A pesquisa efectuada parece‑nos, no
entanto, apoiar a tese avançada por Cunha (1994) já
que o uso do tabaco como terapêutica por parte de
navegadores portugueses está atestado documentalmente (Caldeira, 2008). Este indivíduo poderia
estar directamente relacionado com os navegadores
que exploravam o Novo Mundo tendo possibilidade
de adquirir o hábito, os cachimbos e o tabaco por via
das trocas entre os países europeus e o continente
Americano. Deste modo, estaríamos na presença da
evidência osteológica mais antiga de uso de cachimbo em Portugal e ao mesmo tempo de uma prova
razoavelmente sólida do fumo do tabaco usado com
intuito terapêutico. Com a democratização do consumo de tabaco, pelo menos dentro de alguns segmentos populacionais, a sua vertente terapêutica foi
perdendo importância (Caldeira, 2008). No entanto, apenas no século XIX surge a crítica social aos
efeitos negativos do consumo de tabaco (Walker e
Henderson, 2010).
Poder‑se‑á categorizar este desgaste atípico sob a definição de modificações dentárias não intencionais
ainda que as causas que lhes estão subjacentes sejam
diferentes: o uso dos dentes como terceira mão nos
casos 1 e 2 e hábitos individuais de natureza não ocupacional no caso 3, para segurar ou rasgar. Devido ao
seu grau marcado, indica um gesto repetido com fre-

quência, em alguns casos com uma origem laboral
e noutros ocupacional. Em amostras populacionais
mais numerosas e que revelam maior frequência de
casos de abrasão é importante analisar os resultados
sob o ponto de vista da divisão sexual do trabalho
(Estalrrich e Rosas, 2015; Molnar, 1972). No caso da
presente amostra, com apenas dois casos de sexo
identificado (ambos masculinos), essa interpretação
é ainda limitada.
Wasterlain (2006), que também reportou um caso
de abrasão acentuada e de forma invulgar em dentes anteriores, conseguiu, por o material estudado
ser identificado (sexo, idade à morte, local de nascimento e morte e ocupação, entre outros), relacioná
‑lo com a profissão do indivíduo (um pescador), notando o potencial informativo das marcas dentárias
tanto a nível individual como populacional. Araújo
(1996) também registou, para o seu material do Neolítico Final/Calcolítico, a prática do uso dos dentes
como 3ª mão. Ainda assim, são poucos os casos portugueses alvo de publicação.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A observação cuidadosa de todas as peças dentárias
de São João de Almedina permitiu identificar três
casos de indivíduos com uso de dentes em funções
não alimentares: um fumador de cachimbo, um
possível músico ou fabricante artesanal (soprador
de vidro?) e um possível artesão/ pescador.
Os casos de abrasão observados em peças osteológicas de origem arqueológica que, como vimos, são
uma fonte de informação riquíssima para o entendimento das populações do passado, são usualmente
registados como curiosidades de dada amostra (case
studies) e não alvo de uma procura programada e
exaustiva (Molnar, 2011). O estudo e registo do desgaste por abrasão ganharia muito se fossem guiados
por premissas acessíveis e aplicáveis por todos os
investigadores de modo a possibilitar uma comparação entre amostras osteológicas. Com este intuito,
Molnar (2011) deixa algumas recomendações que incluem, para cada caso de desgaste atípico, o registo do
tamanho, frequência, intensidade e localização assim
como uma detalhada documentação fotográfica.
O estudo dos remanescentes osteológicos das populações arqueológicas é apenas totalmente entendido
em complemento com a informação arqueológica
dos sítios intervencionados. No caso em apreço esse
cruzamento de dados não é infelizmente possível
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por se tratar de intervenções arqueológicas muito
antigas e assim temos que cruzar os dados com informações/fontes bibliográficas contemporâneas às
populações das necrópoles e também com amostras
osteológicas coevas.
Há que ter algum cuidado quando se estabelece uma
relação entre um defeito e uma única actividade sendo essencial ter presentes as limitações espaciais,
culturais e temporais das amostras (Molnar, 2011;
Mower, 1999).
Não obstante a amostra estudada apresentar limitações fruto da sua escavação antiga e registo pouco
pormenorizado, o estudo do desgaste dentário e, em
particular, do desgaste atípico, revelou informações
sobre actividades relacionadas com os comportamentos dos indivíduos, o que contribui para a obtenção de um retrato mais completo de parte da população medieval de Coimbra.
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Figura 1 – Maxilar superior do indivíduo 3 onde são visíveis as marcas invulgares de desgaste por abrasão presentes nos incisivos centrais. Fotografia de Liliana Matias de Carvalho.

Figura 2 – Maxilar superior do indivíduo 2 onde são visíveis os dois sulcos de abrasão que afectaram os incisivos
laterais. Fotografia de Liliana Matias de Carvalho.
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Figura 3 – Maxilar inferior do indivíduo 54 onde é visível, o padrão de desgaste atípico no 2º pré-molar e 1º molar esquerdos (vista lateral esquerda). Fotografia de Bruno M. Magalhães.

Figura 4 – Maxilar inferior do indivíduo 54 onde é visível o padrão de desgaste atípico no 2º pré-molar e 1º molar
esquerdos (vista superior). Fotografia de Bruno M. Magalhães.
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