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Investigador internacionalmente reconhecido pelos seus trabalhos sobre o Neolítico e o 
Megalitismo, Jean Arnal foi um médico e ilustre amador de arqueologia que ao longo de 50 anos 
(desde 1937) desenvolveu trabalhos sobretudo na região de Hérault-Aveyron, em França, mas 
se preocupou em através deles compreender o processo cultural de transição para os sistemas 
de economia produtiva. Com efeito, após a segunda guerra mundial, e seguindo o impulso 
iniciado por R. Vaufray, empenhou-se na revisão dos contextos associáveis ao Neolítico, 
estudando contextos como La Madeleine, no Hérault, e estabelecendo comparações com outros 
registos na Europa. Os seus interesses alargaram-se ao megalitismo (tendo elaborado uma tese, 
em 1963, sobre Les Dolmens du Département de l’Hérault), mas também a contextos 
posteriores, da Idade do Bronze à época medieval.  

A ele se devem as primeiras propostas de sequenciação cronológica, apoiadas nas estratigrafias 
dos locais que estudou, numa rigorosa metodologia de análise tecnomorfológica das cerâmicas 
e em datações absolutas pelo método de radiocarbono (cuja importância cedo reconheceu). Ao 
mesmo tempo, procurou identificar grandes complexos culturais, muitas vezes assumindo fortes 
polémicas. Nesse campo, identificou diversas culturas, definidas a partir da recorrência de 
associações de artefactos, como o Chasseense (complexo por ele identificado e nomeado), o 
que designou por Roucadouriense, ou a cultura de Fontbuisse. 

O foco nas pesquisas de campo e a detalhada atenção obre os pormenores da estratigrafia e da 
cultura material, combinados com o interesse pela cartografia e a macroescala, levaram-no a 
contrapor modelos sobre a neolitização que se opunham às interpretações de autores como G. 
D. Clark, O.G.S. Crawford, Gordon Childe ou Stuart Piggott, não hesitando em escrever que “La 
brillante culture universitaire qui jongle avec les parallélismes et les rapprochements les plus 
savants ne suffit pas à masquer, dans ces ouvrages, la méconnaissance du matériel et des 
travaux français, particulièrement en ce qui concerne le néolithique“ (comunicação apresentada 
na Société Préhistorique Française, em 1955, com o significativo título de France: réveille-toi, na 
qual clamava pela necessidade de renovar e aprofundar os estudos sobre contextos neolíticos 
em França).  

O interesse pela compreensão da circulação de conhecimentos, técnicas e tendências culturais, 
levou-o a interessar-se pelos monumentos megalíticos e pelas fortificações calcolíticas em 
Portugal, ocasião em que se correspondeu com o casal Leisner, tendo recorrido a esses 
paralelismos para reconhecer a natureza do complexo de fortificado de Lébous, em artigo 
publicado em 1961 (Le châteu préhistorique de Lébous).  
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