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RESUMO 

 

Nessa tese examino os processos de seleção e socialização do patrimônio arqueológico 

paulista, enfatizando o contexto contemporâneo. Em um território onde, frequentemente, 

desenvolvimento e preservação se chocam, a interface Arqueologia - Museologia é 

compreendida como eixo que dá sentido às práticas relacionadas à instituição do patrimônio 

arqueológico, potencializando sua função social. Para tanto, defendo a integração das 

perspectivas das Arqueologias Pós-Processuais e da Sociomuseologia como abordagem 

teórica, dialogando ainda com premissas da Educação Patrimonial e da Arqueologia 

Pública. Parto de uma análise histórica do contexto paulista, passando ao exame de um 

extenso corpus documental associado ao cenário atual, com o intuito de apresentar uma 

síntese da Arqueologia Musealizada Paulista. Trago à baila, então, experimentações e 

proposições onde busco estabelecer eixos de ação adequados ao cenário contemporâneo. 

O desenvolvimento de um programa de educação patrimonial continuado, associado ao 

licenciamento de áreas de expansão de cultivo, e a estruturação de um museu de 

Arqueologia, de vocação regional, são entendidos como lócus de construção de novas 

práticas onde uma Museologia crítica e libertadora atua em conjunto com uma Arqueologia 

também engajada e ativista. Por sua vez, as provocações, presentes ao longo do texto, 

visam inquietar àqueles que lidam cotidianamente com o patrimônio arqueológico paulista. 

 

PALAVRAS-CHAVE: São Paulo – Musealização da Arqueologia – Sociomuseologia – 

Arqueologias Pós-Processuais – Educação Patrimonial 

 

  



Patrimônio Arqueológico Paulista: proposições e provocações museológicas Camila Azevedo de Moraes Wichers 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 8 

 

 

ABSTRACT 

 

In this thesis I examine the selection and socialization processes of São Paulo’s 

archaeological heritage, emphasizing a contemporary context. In a territory where, often, 

development and preservation are in conflict, the interface between Archaeology and 

Museology can be understood as the axis that gives meaning to the construction practices of 

archaeological heritage, enhancing its social function. To achieve this purpose, I advocate 

the intertwining between Post-Processual Archaeologies and Sociomuseology as a 

theoretical approach, dialoging with Heritage Education and Public Archaeology premises. I 

start with an historical analysis of São Paulo’s context, following with the examination of an 

extensive corpus of documents associated with the current scenario, in order to provide a 

summary of São Paulo’s state Archaeological musealization. Afterwards I present some 

experimentations and propositions looking forward to establish appropriate lines of action for 

the contemporary scene. The development of a continued heritage education program 

associated with environmental licensing for the expansion of agricultural areas, and the 

structuring of a regional museum of archaeology, can be understood as a locus of new 

practices, where a critical and liberating Museology acts together with an engaged and 

activist archaeology. The provocations throughout the text intend to disturb those who daily 

deal with São Paulo’s archaeological heritage. 

 

KEY-WORDS: São Paulo State - Archaeology’s Musealization - Sociomuseology - Post-

Processual Archaeologies - Heritage Education 
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A construção de uma tese é iniciada a partir da escolha de um objeto de pesquisa. 

Essa escolha, como sabemos, não é aleatória. Desse modo, acredito ser relevante 

apresentar algumas considerações sobre a minha escolha. 

Meu primeiro contato com a Arqueologia Brasileira se deu no início do ano de 2000, 

quando fui selecionada para uma bolsa de estudos no âmbito do projeto de Organização e 

Gerenciamento do Acervo Arqueológico Pré-Histórico Brasileiro do MAE-USP, mais 

conhecido como projeto CAB1. Durante dois anos trabalhei com a curadoria de coleções 

arqueológicas coletadas em sambaquis do litoral do Estado. Esses acervos estão 

associados às ações preservacionistas realizadas por Paulo Duarte a partir do Instituto de 

Pré-História, as quais tiveram papel decisivo na Arqueologia Paulista2. O aprendizado 

adquirido neste projeto marcou para sempre meu exercício profissional, evidenciando o 

papel dos procedimentos museológicos na gestão da informação arqueológica3. 

O mesmo estágio possibilitou o contato com linhas de pesquisa diversificadas do 

MAE/ USP, por meio de disciplinas, trabalhos de campo e análises de laboratório. À época, 

escolhi direcionar minha formação para o estudo de grupos indígenas que habitaram as 

bacias dos rios Pardo e Mogi-Guaçu, no nordeste de São Paulo, desenvolvendo iniciação 

científica e mestrado na área (AFONSO & MORAES, 2006; MORAES, 2007). Naquele 

momento, tangenciei alguns caminhos interpretativos ligados às abordagens processualistas 

desses fenômenos. Demonstrei a insuficiência do conceito de tradição arqueológica para a 

compreensão dos grupos indígenas que ocuparam o atual território paulista, propondo a 

utilização dos conceitos de variabilidade artefatual e de estilo tecnológico para a apreensão 

da diversidade cultural desses contextos. Como veremos ao longo dessa tese e, 

especialmente nos estudos de caso apresentados, tal postura acerca da história indígena 

desse território - que chamamos de estado São Paulo - é política e socialmente relevante. 

Durante esse período, alguns processos foram decisivos para minha aproximação 

com as questões relativas à preservação do patrimônio arqueológico a partir de um olhar 

interdisciplinar, com especial atenção para a abordagem museológica. 

                                                 
1 O Projeto CAB havia sido implantado em 1996, sob a coordenação de Marisa Coutinho Afonso, José Luiz de 
Morais, Silvia Cristina Piedade e Marilúcia Botallo, possibilitando a organização, até o ano de 1999, de 109 
coleções arqueológicas. Em 2000, o trabalho foi retomado com os mesmos objetivos anteriores, sob a 
coordenação de Célia Maria Cristina Demartini. Nos anos de 2000 e 2001, trabalhei com o colega Carlos 
Eduardo Rovaron neste projeto. 
2 Esse projeto envolveu, por exemplo, a organização da coleção do sambaqui Maratuá, pesquisado em 1954, o 
primeiro sítio arqueológico trabalhado sistematicamente no estado. 
3 A importância dos procedimentos de salvaguarda museológica para a gestão da informação arqueológica foi 
evidenciada, à época, de forma muito clara nas considerações do relatório de estágio: “Há uma falta de diálogo 
muito grande entre curadores e arqueólogos, fundamental para a construção de um bom museu, de uma boa 
instituição de pesquisa. Este diálogo é importantíssimo para o arqueólogo que não quer ver o fruto de suas 
escavações perdidos e para o curador que quer manter uma reserva. técnica satisfatoriamente organizada para 
pesquisa” (MORAES & ROVARON, 2001, p.10). 
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No mestrado, o estudo de coleções Tupi, depositadas em unidades museológicas e 

coleções particulares no interior do estado de São Paulo, evidenciou, de forma bastante 

concreta, o abandono dos procedimentos museológicos devotados à socialização desse 

patrimônio. Não obstante, essa pesquisa evidenciou o potencial museológico dessas 

coleções. Diversas questões me inquietavam: A crítica então construída às abordagens 

estanques da história indígena do território paulista deveria ficar restrita aos ambientes 

acadêmicos? Como a Arqueologia poderia contribuir para uma visão mais democrática e 

plural acerca desses grupos? Como incrementar a função social desse patrimônio? 

Por outro lado, meu exercício profissional na equipe da Zanettini Arqueologia, cada 

vez mais atrelado à gestão do patrimônio e aos processos educativos e de comunicação 

museológica, trouxe desafios metodológicos constantes, me impulsionando também para a 

interface Arqueologia – Museologia. 

Por fim, a disciplina Patrimônio Arqueológico e Musealização - ministrada pela 

Profa. Dra. Maria Cristina Oliveira Bruno, que frequentei ainda durante o mestrado, foi de 

especial importância nesse caminho. Desde então, a interação com o referencial teórico-

metodológico da então linha de pesquisa Musealização da Arqueologia foi sendo 

aprofundada, culminando no ingresso no doutorado. 

O projeto, intitulado inicialmente A Interface Museologia – Arqueologia: um 

modelo para o interior paulista partia da seguinte hipótese: a interface entre essas áreas 

permite o desenvolvimento de processos onde o patrimônio arqueológico pode contribuir 

nos processos de construção de identidades e pertencimento. 

Essa hipótese continua a compor minha reflexão. Contudo, o estudo de tese teve seu 

contorno redefinido, intitulando-se atualmente Patrimônio Arqueológico Paulista: 

proposições e provocações museológicas. Destaca-se uma mudança na abrangência do 

projeto, que passou a integrar um escopo maior de propostas e, porque não, de 

provocações. As proposições constituem experimentações onde busco construir eixos de 

ação adequados aos diferentes contextos envolvidos. As provocações, presentes ao longo 

do texto, visam inquietar àqueles que lidam cotidianamente com a seleção e socialização do 

patrimônio arqueológico. 

A construção da tese em epígrafe tem como importante fonte de interlocução a tese 

defendida na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em Portugal, no 

âmbito da Sociomuseologia (MORAES WICHERS, 2010). 

Na tese, intitulada Museus e a antropofagia do patrimônio arqueológico: (des) 

caminhos da prática brasileira, busquei compreender os descaminhos e desencontros da 

díade Museus/ Museologia – Patrimônio Arqueológico/ Arqueologia no Brasil, mas, procurei, 

acima de tudo, identificar e construir caminhos e encontros. Parti de uma abordagem 
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histórica dessa relação, delineando as mentalidades que marcaram o distanciamento entre 

Museologia e Arqueologia no Brasil. Em um segundo momento, aprofundei a análise dessa 

relação na contemporaneidade, marcada por um aumento expressivo das pesquisas 

arqueológicas. Em um terceiro movimento, realizei uma análise de discursos expositivos de 

acervos arqueológicos, retomando também algumas experimentações museológicas 

desenvolvidas. Por fim, apliquei as perspectivas da Sociomuseologia na concepção de um 

programa de socialização dos recursos arqueológicos resgatados no âmbito da Ferrovia 

Transnordestina, uma das obras estratégicas do Governo Federal brasileiro. O programa 

delineado foi entendido enquanto síntese da complexa, mas necessária, teia de relações 

entre Museologia e Arqueologia no cenário brasileiro contemporâneo. Como caminho de 

superação dos obstáculos apresentados ao longo da tese, propus o entrelaçamento entre a 

Sociomuseologia e abordagens das Arqueologias Pós-Processuais. Entrelaçamento que 

continuo defendendo no presente trabalho. 

Acredito que a possibilidade em desenvolver uma tese de doutorado na Museologia 

forneceu insumos fundamentais para o incremento desta tese, inserida na Musealização da 

Arqueologia. Mais que isso, a tese defendida possibilitou a construção de um quadro 

interpretativo sobre a relação entre os campos arqueológico e museológico no Brasil, 

tomado como pano de fundo para a pesquisa aqui apresentada. 

Destarte, essa tese busca verticalizar a análise mencionada tomando como 

recorte o território paulista, examinando os processos de seleção e de musealização do 

patrimônio arqueológico no estado de São Paulo. A escolha desse estado se justifica por 

alguns fatores. 

Primeiramente, ao longo das últimas décadas, a consolidação da legislação 

ambiental impulsionou o crescimento de projetos de pesquisa no âmbito de 

empreendimentos de natureza diversa, configurando o campo de atuação da denominada 

Arqueologia Preventiva (MORAIS, 2006). Esses projetos correspondem à grande parte 

dos estudos arqueológicos realizados no país (98%), gerando acervos significativos, quer do 

ponto de vista quantitativo, quer qualitativo, os quais podem e devem ser alvo de 

musealização. Ainda que a legislação brasileira tenha proporcionado o incremento das 

pesquisas, a falta de processos museológicos voltados ao gerenciamento do patrimônio 

arqueológico pode perpetuar uma "estratigrafia do abandono" (BRUNO, 1995), 

culminando em ações pontuais e imediatistas que não resultarão na apropriação desses 

bens pelas sociedades envolventes. Cerca de 20% das pesquisas arqueológicas 

preventivas desenvolvidas no Brasil são efetuadas em São Paulo, o que demonstra uma 

dinâmica específica no cenário paulista, possibilitando uma discussão profícua acerca da 

musealização da Arqueologia Preventiva nesse Estado. Ou seja, defendo que uma 
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análise verticalizada do contexto paulista poderá iluminar alguns pontos a respeito da 

musealização da Arqueologia Preventiva, no Brasil como um todo, retroalimentando o 

trabalho concluído anteriormente. 

Em segundo lugar, essa escolha também está relacionada à percepção de que a 

historicidade dos processos de seleção, estudo e preservação do patrimônio arqueológico 

paulista tem configurado uma realidade arqueológica singular neste território, marcada por 

continuidades e rupturas, avanços e retrocessos. Tais processos não estão, 

obviamente, presentes apenas nesse estado. Contudo, ao retomar a trajetória das 

pesquisas arqueológicas realizadas em São Paulo, assim como seus respectivos processos 

de musealização, foi possível identificar uma tensão constante entre os conceitos de 

desenvolvimento e preservação. 

Na transição entre os séculos XIX e XX, esse Estado se afirmou como locomotiva do 

país, engendrando um novo modelo de desenvolvimento, pautado tanto na pujança da 

economia cafeeira quanto na industrialização, movimento que também imprimiu marcas nas 

mentalidades paulistas. 

“A glória do Paulista é ser ‘avançado’. Ele despreza os países ‘atrasados’: esses que 
somam menos trilhos, menos estações, menos mobiliário vienense em madeira 
recurvada, menos eletricidade nas luminárias das lojas, mais casas antigas cor-de-
rosa, azuis, marrons e brancas com arcada, mais caldeirões em jacarandá maciço e 
entalhado, mais igrejas azuis e brancas com dois sinos e com amplos pórticos em 
estilo jesuíta, mais passantes de ponchos, chapéus de feltro, lenços púrpura, botas 
de cano curto e pregueadas. Toda tradição e o que dela subsiste é uma injúria 
lembrar ao Paulista.” (Paul Adam, 1914 Apud BARBUY, 2001, p.33) 

 

Nesse contexto, os conceitos de preservação e desenvolvimento entraram, muitas 

vezes, em rotas irreconciliáveis, marcando a realidade paulista até os dias atuais. Em 

menos de uma década, acompanhamos a destruição de dois importantes sítios 

arqueológicos situados na cidade de São Paulo, evidenciando um patrimônio impotente ante 

o avanço da especulação imobiliária4. 

O mesmo território onde indígenas foram exterminados no começo do século XX, 

quando a Arqueologia andou de mãos dadas com um colonialismo interno (FERREIRA, 

2007), viu brotar nas décadas de 1950 e 1960, a Arqueologia humanista de Paulo Duarte 

(ALCÂNTARA, 2007), em um constante movimento de avanços e retrocessos. 

Por seu turno, os processos de socialização do patrimônio arqueológico paulista, 

embora em franca expansão no âmbito dos denominados programas de Educação 

Patrimonial, têm sido pontuais e não continuados. Muitas vezes, esses programas 

perpetuam de forma irreflexiva uma Arqueologia pouco afeita às questões sociais. Nesse 

sentido, faz-se necessário problematizar os conceitos de Educação Patrimonial e de 

Arqueologia Pública. 

                                                 
4 Sítio Lítico do Morumbi e Sítio Casa Bandeirista do Itaim Bibi. 
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Por fim, a pesquisa justifica-se diante do número restrito de trabalhos que 

abordam a construção de modelos de musealização do patrimônio arqueológico no contexto 

paulista (BRUNO, 1984; BRUNO, 1995; DEMARTINI, 1997; CHIARI, 1999; CURY, 2005). 

Embora aspectos relacionados à comunicação, gestão e preservação do patrimônio 

arqueológico venham sendo debatidos (CALI, 2005; MARQUES, 2005; ARAÚJO, 2006; 

FERNANDES, 2007), ainda carecemos de estratégias que visem à implantação de 

processos museológicos de médio e longo-prazos no estado. 

A escolha do território paulista está, também, diretamente associada à minha 

trajetória profissional e pessoal, uma vez que tenho desenvolvido pesquisas arqueológicas, 

sobretudo, nesse Estado. 

Igualmente, a concepção dessa tese está intrinsecamente associada ao desejo de 

democratização e inclusão social da Arqueologia, assim como a confiança de que o 

patrimônio arqueológico pode ter uma relevância social a partir do seu uso qualificado. 

Entendo que esse uso passa, muitas vezes, pelo julgamento dos critérios de verdade 

subjacentes à seleção do patrimônio, buscando uma musealização crítica da Arqueologia, 

no âmbito de uma multivocalidade histórica (GNECCO, 1999). 

Questões relacionadas ao caráter político do fazer arqueológico, suas implicações 

éticas e relevância para a sociedade contemporânea têm sido intensamente debatidas no 

seio da comunidade arqueológica brasileira e internacional. Tais reflexões adquirem 

especial importância nessa tese. 

As pesquisas arqueológicas são “práticas de colecionamento” (ABREU, 2007) uma 

vez que os vestígios materiais recuperados transformam-se em patrimônio, em bens da 

União. Claro está que essas pesquisas operam seleções. Desse modo, se por um lado urge 

refletirmos sobre os interesses subjacentes a essas seleções, enquanto práticas de 

colecionamento, por outro lado a dimensão aplicada da Museologia (BRUNO, 1997, 2000) 

nos aponta caminhos profícuos para o tratamento e questionamento desses vestígios. 

Tomo como hipótese que a musealização potencializa a função social do patrimônio, 

chave para o equilíbrio entre desenvolvimento (integral e humano) e preservação (uso 

qualificado). Inserido nos debates contemporâneos acerca da instituição do patrimônio, esse 

estudo toma a musealização como fenômeno que dá sentido às práticas patrimoniais, 

partindo da premissa, já detalhada em trabalho anterior (MORAES WICHERS, 2010), de 

que propostas museológicas solidárias com os referenciais da Sociomuseologia e das 

correntes pós-processuais da Arqueologia podem colaborar para democratização da 

Arqueologia, sob uma perspectiva relacional. 

Dessa forma o presente estudo congrega os seguintes objetivos, que se desdobram 

em capítulos específicos do trabalho: 
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 Conceituar a Interface Arqueologia - Museologia, detalhando sua engrenagem 

metodológica, defendendo a integração entre abordagens pós-processuais da 

Arqueologia e da Sociomuseologia (Nova Museologia; Museologia Social) e 

desvelando os pontos tangenciais com a Educação Patrimonial e com a Arqueologia 

Pública (Capítulo 1); 

 Esboçar aspectos relevantes da história das pesquisas arqueológicas no Estado de 

São Paulo e seus correspondentes processos de musealização, com o objetivo de 

compreender os processos de seleção e de socialização do patrimônio arqueológico 

paulista (Capítulo 2); 

 Caracterizar o Estado de São Paulo como um território patrimonial, tendo como base 

o levantamento histórico mencionado, bem como as pesquisas desenvolvidas no 

século XXI e os processos de musealização correlatos (Capítulo 3); 

 Apresentar experimentações desenvolvidas no estado de São Paulo, 

compreendendo-as como ponte entre as análises efetuadas nos capítulos anteriores 

e as proposições do último capítulo, uma vez que cada experimentação evidenciou 

alguns desafios inerentes à musealização da Arqueologia no contexto paulista 

(Capítulo 4); 

 Construir proposições (conceituais e metodológicas) de musealização do patrimônio 

arqueológico paulista, contemplando as particularidades patrimoniais e institucionais 

de cada contexto (Capítulo 5). 

 

Os estudos de caso que compõem o último capítulo procuram trazer caminhos de 

superação das problemáticas evidenciadas nos capítulos precedentes. Dessa forma trago à 

baila: 

 O Programa De Bem com o Passado, programa de Educação Patrimonial, 

associado ao Programa Guarani de Gestão dos Recursos Arqueológicos, 

desenvolvido entre 2007 e 2011, no âmbito do licenciamento de áreas de expansão 

de cultivo de cana-de-açúcar no norte paulista, mais especificamente, nos municípios 

de Olímpia, Colina, Tanabi, Pedranópolis e Barretos; 

 O Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (MAPA), um museu em 

processo de consolidação, que tem se colocado como polo regional de pesquisa e 

socialização, contribuindo para a descentralização da musealização da Arqueologia 

Paulista. O diagnóstico das coleções arqueológicas do MAPA suscitou discussões 

acerca do Plano Museológico da instituição, bem como a elaboração de sua primeira 

exposição de longa duração, intitulada MAPA: Múltiplos Olhares, onde busquei 

construir um discurso expositivo inovador. 
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Essas propostas se entrelaçam na medida em que os acervos das pesquisas 

relacionadas ao programa de Educação Patrimonial De Bem com o Passado estão sob a 

guarda do MAPA. Mais que isso, ambas as propostas, inseridas no norte de São Paulo, 

estão intrinsecamente associadas à construção de uma história indígena para o interior 

paulista. Nesse sentido, busco evidenciar como a seleção do patrimônio arqueológico e a 

construção das narrativas arqueológicas, levadas a cabo pelas equipes de Arqueologia – 

carregadas de conotações políticas e sociais - podem impulsionar ou cercear processos de 

musealização devotados a construir um olhar mais dinâmico a respeito dessas populações 

indígenas. 

A construção de uma musealização crítica e libertadora deve partir de uma 

Arqueologia também engajada e ativista. Arqueólogos, museólogos e demais profissionais 

envolvidos devem trabalhar juntos na construção desses caminhos. Essa tese pretende ser 

um contributo a esse trabalho social. 
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CAPÍTULO 1. 

A INTERFACE ARQUEOLOGIA-MUSEOLOGIA
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Nas últimas décadas, a relação da Arqueologia com a sociedade tem sido abordada 

sob diversos ângulos constituindo um cenário multifacetado. Reflexões sobre a natureza do 

conhecimento arqueológico, sua inserção na sociedade, o caráter público da Arqueologia e, 

no Brasil, um amplo mosaico de programas de Educação Patrimonial, têm marcado o 

cenário contemporâneo. Nesse capítulo apresento a abordagem escolhida nessa tese, onde 

a interface Arqueologia – Museologia é entendida como eixo conceitual e metodológico 

para o desenvolvimento de processos de socialização e democratização das coleções e 

narrativas arqueológicas, que compõe o patrimônio arqueológico paulista. Aponto ainda as 

interlocuções dessa proposta com as reflexões geradas no âmbito da Educação Patrimonial 

e da Arqueologia Pública. 

 

 

1.1. Museologia e Pedagogia Museológica 

 

A interface entre Arqueologia e Museologia nos remete às relações entre homens e 

objetos, relações que antecedem o surgimento da Arqueologia e dos Museus. 

Parto da premissa de Bruno (2006, pp.3-4) de que existe uma “Pedagogia 

Museológica” que tem envolvido, de diferentes maneiras, as sociedades ao longo dos 

tempos. Não falamos da Pedagogia como campo consolidado cujo objetivo é a reflexão, 

ordenação, sistematização e crítica do processo educativo. Também não tratamos da 

Museologia como área do conhecimento voltada ao cuidado e ao uso do patrimônio cultural. 

Esse conceito recupera marcas de uma trajetória bem mais longa. A Pedagogia 

Museológica antecede, do mesmo modo, o conceito moderno de patrimônio. 

A observação, seleção, valorização, exposição e guarda de objetos, que distinguem 

as sociedades humanas desde milênios de anos, estariam na origem das ações de 

colecionismo que levaram ao surgimento dos museus (BRUNO, 2006). Desse modo, a 

Pedagogia Museológica seria inerente às sociedades humanas. Nesse sentido, Bruno 

(2006) dialoga com a reflexão postulada por Pomian (1984), que distingue os objetos úteis 

dos semióforos: 

 “De um lado estão as coisas, os objetos úteis, tais como podem ser consumidos ou 
servir para obter bens de subsistência, ou transformar matérias brutas de modo a 
torná-las consumíveis, ou ainda proteger contra as variações do ambiente. (...) De 
um outro lado estão os semióforos, objetos que não tem utilidade, no sentido que 
acaba de ser precisado, mas que representam o invisível, são dotados de um 
significado, não sendo manipulados, mas expostos ao olhar, não sofrem usura.” 
(POMIAN, 1984, p. 71). 
 

A pesquisa arqueológica como prática de colecionamento seleciona parcelas da 

história humana transformando-as em patrimônio. Alguns objetos recuperados nas 



Patrimônio Arqueológico Paulista: proposições e provocações museológicas Camila Azevedo de Moraes Wichers 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 29 

pesquisas arqueológicas desempenharam esse intercâmbio entre o visível e o invisível nas 

sociedades do passado. Outros teriam desempenhado funções associadas à sobrevivência 

material do grupo. Contudo, todos eles transformam-se em objetos semióforos, desvelados 

no presente. 

A Pedagogia Museológica pode ser entendida como Pedagogia da Memória voltada 

à percepção desses objetos semióforos, que “participam no intercâmbio que une o mundo 

visível e o invisível” (POMIAN, 1984, p. 66). 

Na contemporaneidade essa pedagogia tem sido decodificada pelos estudos e 

práticas da Museologia, 

 “Trata-se de uma pedagogia direcionada para a educação da memória a partir das 
referências patrimoniais que, por um lado, busca amparar do ponto de vista técnico 
os procedimentos museológicos e, por outro, procura ampliar as perspectivas de 
acessibilidade e problematizar as noções de pertencimento” (BRUNO, 2006, grifo 
meu). 
 

A educação da memória surge como processo fundamental em contextos marcados 

por amnésias e/ou memórias subterrâneas - conceito de Michel Pollack (1989), para 

descrever as memórias proibidas, vergonhosas e inconfessáveis. A presença indígena em 

São Paulo, por exemplo, é desconhecida e/ou desprezada por grande parte da sociedade5. 

Nesse sentido, a musealização das evidências arqueológicas é um processo profícuo de 

reconhecimento dos grupos indígenas, da sua importância no passado, presente e futuro. 

O conceito de Pedagogia Museológica está vinculado à ideia de que a Museologia 

estuda a relação entre homem e sua realidade, sendo essa uma das possibilidades de 

compreendermos o objeto de estudo da Museologia. No importante artigo de Peter Van 

Mensch temos as seguintes tendências do pensamento museológico: 

“a. A Museologia como estudo da finalidade e organização dos museus; b. A 
Museologia como o estudo da implementação e integração de um certo conjunto de 
atividades, visando a preservação e o uso da herança cultural e natural: 1. dentro do 
contexto da instituição museu 2. independente de qualquer instituição; c. A 
Museologia como o estudo: 1.dos objetos museológicos 2. da musealidade como 
uma qualidade distintiva dos objetos do museu; d. a Museologia como o estudo de 
uma relação específica entre homem e realidade” (MENSCH, 1994, p.3, grifo meu). 

 

Embora as abordagens apresentadas por Mensch (1994) não sejam excludentes, a 

última perspectiva é a que particularmente nos interessa. Cabe situarmos algumas ideias 

que construíram o conceito de Museologia como estudo da relação específica do homem 

com a realidade. 

                                                 
5 Como afirma o cacique Adolfo Timóteo da aldeia Rio Silveira “Muitas vezes pessoal, autoridade, às vezes eu 
encontro ‘mas existe a comunidade indígena em São Paulo? Eu pensava que os índios só viviam na Amazônia, 
lá em Mato Grosso, lá em Roraima, norte do país’. Então acho que está na hora de divulgar mais que existem 
comunidades indígenas, algumas pessoas estão mal informadas...” (Comissão Pró-Índio de São Paulo, 
http://www.cpisp.org.br/indios/ Acessado em 12 de Outubro de 2011). 
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Para Anna Gregorová, que propôs inicialmente essa abordagem (BRUNO, 1997, 

p.17), nem as instituições museus podem ser objeto de estudo da Museologia – dado que 

podem confundir-se como uma arquitetura ou um edifício – nem as coleções podem ser 

objeto da Museologia posto que são objeto de estudo de outras disciplinas (HERNÁNDEZ, 

2006, p.121) – como por exemplo, a Arqueologia. 

Stransky (1980 Apud BRUNO, 1996, p.16) defende que Museologia refere-se à 

abordagem do homem frente à realidade cuja expressão é o fato de que ele seleciona 

alguns objetos originais da realidade, inserindo-os numa nova realidade para que sejam 

preservados. Nesse sentido, a Arqueologia é uma das áreas que configuram essas 

seleções. 

No Brasil essa perspectiva foi aprimorada por Waldisa Rússio Camargo Guarnieri, 

por meio do conceito de fato museológico, influenciando também outros museólogos 

como Marcelo Araújo, Heloisa Barbuy e Cristina Bruno (BRUNO, 1996, p.16). 

Cabe nos determos com mais profundidade no pensamento dessa museóloga 

paulista, dada sua importância na Museologia nacional e sua projeção internacional. Para a 

autora, a “museologia é uma disciplina científica e é uma ciência em construção” (RÚSSIO, 

1984, p.50), seu objeto de estudo seria o fato museológico, cuja definição expomos a seguir: 

“Fato museológico é uma relação profunda entre o homem, sujeito que conhece, e 
o objeto, testemunho da realidade. Uma realidade da qual o homem também 
participa e sobre a qual ele tem o poder de agir, de exercer a sua ação 
modificadora” (RÚSSIO, 1984, p.60, grifo meu). 

 

Examinemos então os componentes desse fato. 

A relação em si mesma pressupõe percepção, envolvimento e memória 

(GUARNIERI, s/d, p.1). Cabe apontar que essa percepção, base da relação, envolve razão 

e emoção, o que nos aponta desde já um problema para a sociedade ocidental, a qual 

valorizou sobremaneira a razão negando a emoção, como nos adverte Santos (1999/2008). 

Devemos, pois, estimular a emoção como fator fundamental dessa relação. 

O homem deve ser considerado em si mesmo e para isso devemos estudá-lo em um 

nível psicológico, sociológico, político, histórico, etc. (GUARNIERI, s/d, p.2). Esse homem é 

aqui entendido como indivíduo, grupo, comunidade, sociedade e população. Nessa relação 

com a realidade, o homem cria a cultura como resultado de seu trabalho. Ele estabelece 

significados e atribui valores à suas criações. Na medida em que esses significados entram 

para sua hierarquia de valores, passando de coisas a bens, transfiguram-se em patrimônio. 

O objeto é um testemunho do homem e depende de diferentes disciplinas científicas 

para ser corretamente identificado, estudado e comunicado (GUARNIERI, s/d, p.2). Por 

objeto entende-se tudo que existe fora do homem [paisagem física, os artefatos imóveis, os 
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bens móveis e a criação imaterial]. A hierarquia de valores apontada anteriormente é que 

define quais desses objetos se tornarão patrimônio, envolvendo sempre uma seleção. 

Cabe aqui refletirmos na relação entre objeto arqueológico e objeto museológico: 

quais seriam os limites e as reciprocidades entre esses domínios? 

Certamente todo objeto arqueológico tem uma potência para compor o fato 

museológico. Para adentrar ao mundo dos museus os objetos arqueológicos passaram por 

uma seleção (a antropofagia arqueológica), realizada por uma ‘ótica científica’ baseada na 

hierarquia de valores do pesquisador. Entretanto, para que o fato museal ocorra é 

necessário uma argumentação museal, uma antropofagia museológica (MORAES 

WICHERS, 2010). 

Nessa antropofagia museológica, o museu é entendido como um lócus, como agente 

de troca museológica (GUARNIERI, s/d, p.2). Nesse sentido, o Museu é uma “base 

institucional necessária”, que permite ao Homem a “leitura do mundo”. Sua grande tarefa 

seria permitir e aprimorar essa leitura possibilitando “a emergência (onde ela não existir) de 

uma consciência crítica, de tal sorte que a informação passada pelo museu facilite a ação 

transformadora do homem” (GUARNIERI, 1990a, p.8). 

A partir dessa perspectiva, a pesquisa em Museologia envolve o estudo de todas as 

dimensões desse fato. Mesmo que uma delas seja priorizada, não temos como tratá-la de 

modo isolado, posto que o caráter relacional de nosso objeto de estudo está sempre 

presente. Isso nos leva a concluir que a Musealização da Arqueologia envolve o exame 

crítico da hierarquia de valores presente na pesquisa arqueológica, uma vez que é aí que 

ocorre a aquisição do objeto arqueológico-museológico. 

A amplitude dos objetos passíveis de musealização nos aponta o caráter 

interdisciplinar da Museologia. Assim: 

“Quando o museu e a Museologia, no senso global do termo, estudam o ambiente, o 
homem, ou a vida, são obrigados a recorrer às disciplinas que a exagerada 
especialização atual separou por completo. A interdisciplinaridade deve ser o 
método de pesquisa e de ação da Museologia e, portanto, o método de trabalho nos 
museus e cursos de formação de museólogos e funcionários de museu” 
(GUARNIERI, s/d, p.4, grifo meu). 

 

Essas considerações têm especial importância nesse estudo. Ao buscar delinear e 

aprimorar a função social do patrimônio arqueológico, deparei-me com desafios cujo 

referencial teórico e metodológico da Arqueologia não poderia sustentar. A Museologia 

oferece as ferramentas necessárias para o aprimoramento da percepção, registro e 

memória do patrimônio construído a partir da práxis arqueológica, pois o aborda sob uma 

perspectiva relacional. É o fato museológico que “permite o reconhecimento, a renovação, a 

preservação e a comunicação, quer dizer, a permanência e a reconstrução da identidade 

dos povos, grupos ou nações” (GUARNIERI, 1990b, p.45). Temos como premissa que esse 



Patrimônio Arqueológico Paulista: proposições e provocações museológicas Camila Azevedo de Moraes Wichers 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 32 

processo permite a apropriação e a releitura do patrimônio arqueológico, incorporando-o à 

dinâmica do processo social. Daí a importância da interface Arqueologia – Museologia. 

A refinada elaboração de Waldisa Rússio Camargo Guarnieri nos mostra seu 

pioneirismo em articular a organização epistemológica da Museologia aos movimentos 

sociais. Essa elaboração a coloca como uma das precursoras, no Brasil, da 

Sociomuseologia (BRUNO, FONSECA & NEVES, 2008, pp.22-23). Hernández (2006) 

classifica como cognitiva a orientação oferecida pelos museólogos do centro-leste europeu 

(por ex, Stransky, Gregorová) e como pragmática a contribuição dos museólogos franceses 

e canadenses, esses últimos associados à emergência do movimento pela Nova 

Museologia. Nesse sentido, advogamos que Waldisa Rússio Camargo Guarnieri articulou 

essas duas orientações – cognitiva e pragmática, de maneira inédita. 

Bruno (1997, p.17) pondera sobre a necessidade de delimitação do fato museológico 

para a relação do Homem com seu universo patrimonial. A autora sintetiza o fato museal 

como a relação entre homem (público, audiência, grupos especiais, comunidade...) e objeto 

(coleção/acervo, referência patrimonial, indicadores da memória) em um cenário 

(edifício/instituição, espaço aberto, múltiplos espaços, território de intervenção...) (BRUNO, 

2000, p. 88). 

Por sua vez, Judite Primo (2007) afirma que os cenários podem ser entendidos como 

 “locais onde o relato é levado à cena podendo o espaço museal ser entendido como 
um desses cenários. Entender o museu como cenário nos leva a percebê-lo como 
espaço de reestruturação, encenação e reencarnação, no qual os processos de 
hibridação das representações do social e do cultural são elaborados como sentidos 
simbólicos” (PRIMO, 2007, p.23). 

 

Essa conceituação do cenário é fundamental para este trabalho, uma vez que parto 

da premissa de que a musealização da Arqueologia pode ocorrer em espaços outros que 

não os museus institucionalizados. Nesse sentido, cabe destacar que a Musealização “como 

prática social específica, derramou-se para fora dos museus institucionalizados” (CHAGAS, 

2003, p.53). Isso não quer dizer que as instituições museológicas não sejam o cerne dessa 

reflexão, contudo a diversificação dos cenários também se coloca como eixo de 

aproximação entre Arqueologia e Sociedade, a partir de um fazer museológico 

descentralizado. 

Nesse sentido salientamos que a tendência que aborda a Museologia como estudo 

do fato museal aborda a essência do conhecimento museológico, voltado não ao estudo 

compartimentado do homem, do objeto ou do cenário mais da relação entre eles. Essa 

definição dá conta dos processos patrimoniais os quais envolvem homem (que seleciona o 

que preservar), objeto (patrimônio a ser preservado) e cenário (contexto no qual se dá esse 

processo). 
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A experimentação e promoção do fato museológico dá à Museologia um caráter 

aplicado, envolvendo a “adequação do cenário onde a relação ‘homem/ objeto’ se torna 

viável em plenitude. O que equivale a dizer – onde o Homem não apenas ‘OLHE’ os objetos, 

mas possa ‘VÊ-LOS’, senti-los, dir-se-ía mesmo, dialogar com eles” (RÚSSIO, 1977, p.139, 

grifo meu). 

Nesse sentido, na contemporaneidade, a Pedagogia Museológica tem como objetivo 

potencializar o fato museológico, ou seja, essa relação entre homem e suas referências 

patrimoniais, propondo formas, provocando sensações. 

A pesquisa arqueológica, enquanto prática de colecionamento (MORAES WICHERS, 

2010) e a pedagogia museológica, enquanto pedagogia da memória (BRUNO, 2006) 

deveriam trilhar os caminhos da democratização da seleção e da socialização do patrimônio, 

perspectiva possível a partir da Sociomuseologia e das Arqueologias pós-processuais, como 

veremos adiante. A seguir, são trazidos conceitos próprios da Musealização da Arqueologia, 

componentes fundamentais para os processos da pedagogia museológica. 

 

 

1.2. Musealização da Arqueologia: conceitos e métodos 

 

Os estudos arqueológicos, têm a peculiaridade de resultar, via de regra, na coleta de 

vestígios materiais cuja guarda é realizada por instituições museológicas. 

No cenário contemporâneo temos o aumento exponencial das pesquisas 

arqueológicas no país, assim como dos acervos gerados por esses estudos. Entre os anos 

de 2003 e 2010, mais de 3.700 portarias de pesquisa arqueológica foram emitidas pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), segundo dados consultados 

no Diário Oficial da União6. Dentre as portarias mencionadas 772 pesquisas envolveram o 

estado de São Paulo. Essas pesquisas, maciçamente relacionadas à Arqueologia 

Preventiva, trazem avanços e desafios específicos para as universidades, centros de 

pesquisa, empresas, arqueólogos autônomos, órgãos gestores e instituições museológicas. 

Como avanço destaca-se a pluralidade de experiências. Salientamos também as 

possibilidades de profissionalização da Arqueologia, que mesmo ainda não reconhecida 

como profissão, oferece atualmente uma gama maior de possibilidades de exercício 

profissional. Esse aumento das pesquisas tem sido acompanhado por discussões acerca do 

papel social do arqueólogo e pela proliferação de programas de Educação Patrimonial e de 

Arqueologia Pública. 

                                                 
6 As portarias de pesquisa são publicadas no Diário Oficial da União mediante envio e aprovação de projeto de 
pesquisa ao IPHAN. O Capítulo 3 detalha esse assunto. 
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Os desafios têm sido inúmeros, sobretudo no que concerne às discussões éticas 

relacionadas aos critérios de seleção adotados. No caso específico das pesquisas 

arqueológicas realizadas por arqueólogos autônomos ou empresas de Arqueologia, esses 

programas não são deflagrados a partir de instituições que garantam uma abordagem 

continuada desse fenômeno. Ao contrário, estão sujeitos às regras do mercado e fluxos do 

capital que nos remetem de um a outro projeto, sem possibilidade de nos determos em 

processos duradouros. 

O relacionamento com as instituições museológicas muitas vezes não ultrapassa a 

troca de cartas de endosso7 (COSTA, 2007), agravando o quadro delineado por Bruno 

(1995) no que concerne ao distanciamento entre Arqueologia e Museologia.  

Finalizada a pesquisa e o correspondente programa de Educação Patrimonial, o que 

realmente tem permanecido? Relatórios técnicos? Um acervo muitas vezes deslocado do 

território de origem? Alguns membros da comunidade ‘capacitados’ por programas de 

educação patrimonial? 

O abandono dos processos museológicos surge como uma armadilha uma vez 

que a parceria com instituições locais e/ou regionais poderia garantir a continuidade das 

ações deflagradas pelo programa de pesquisa. 

Como apresentado, a pedagogia museológica lança um olhar amplo acerca da 

relação entre sociedades e referências culturais, preocupando-se com aspectos que vão 

desde a percepção, seleção, valorização até a comunicação e a guarda de referências, 

tratando ainda de questões relativas às memórias exiladas e subterrâneas e a 

reversibilidade dos olhares, ou seja, a necessária interação entre memória social e 

patrimônio cultural (BRUNO, 2006). 

Bruno (2005) aponta que a musealização da Arqueologia está consolidada, nos dias 

de hoje, a partir das seguintes características: 

“a) inserção patrimonial em museus de distintas tipologias; 
b) musealização das áreas de pesquisa in loco, por meio da constituição de museus 
de sítio, da reconstituição de vestígios construídos e do salvamento arqueológico de 
áreas vulneráveis aos processos de desenvolvimento; 
c) implantação de depósitos de pesquisa, como estruturas de apoio tanto das 
pesquisas quanto dos museus; 
d) gerenciamento informatizado dos acervos e da documentação primária dos 
trabalhos de campo e laboratório; 
e) apresentação de discursos expositivos embasados na contextualização dos 
objetos arqueológicos no tempo e no espaço, como também, a divulgação 
simultânea dos processos de trabalho e da análise sobre os resultados; 
f) vinculação entre os princípios da Educação Patrimonial e da Arqueologia 
Experimental para a sensibilização e apropriação dos bens arqueológicos em 
relação ao grande público, a partir de museus e monumentos.” (BRUNO, 2005, 
p.242). 

 

                                                 
7 O projeto de pesquisa enviado ao IPHAN, para obtenção de portaria, deve ser acompanhado de um Endosso 
Institucional fornecido por uma instituição que possa se responsabilizar pela guarda dos acervos gerados pela 
pesquisa. O Capítulo 3 detalha esse assunto. 



Patrimônio Arqueológico Paulista: proposições e provocações museológicas Camila Azevedo de Moraes Wichers 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 35 

As características delineadas pela autora evidenciam os desafios da Musealização 

da Arqueologia, mas apontam, também, para as inúmeras possibilidades de trabalho dessa 

linha de atuação. Destarte, neste item, pretendo explicitar alguns conceitos da Musealização 

da Arqueologia, sintetizando também sua engrenagem metodológica. 

Segundo Bruno (1996) a musealização é um “processo constituído por um conjunto 

de fatores e diversos procedimentos que possibilitam que parcelas do patrimônio cultural se 

transformem em herança, na medida em que são alvo de preservação e comunicação” 

(BRUNO 1996, pp.67/68). A Musealização da Arqueologia, a qual se vincula essa tese 

“Organiza-se a partir de estudos relativos à cadeia operatória de procedimentos 
museológicos de salvaguarda (conservação e documentação) e comunicação 
(exposição e ação educativo-cultural), aplicados à realidade arqueológica, 
constituída a partir de referências patrimoniais, coleções e acervos. Por um lado, 
estes estudos buscam o gerenciamento e preservação destes bens patrimoniais e, 
por outro, têm a potencialidade de cultivar as noções de identidade e pertencimento” 
(BRUNO, 2007a, p.1, grifo meu) 

 

Ao lidar com coleções advindas de áreas diferenciadas do conhecimento, a 

Museologia adquire um caráter necessariamente interdisciplinar, pois a seleção (coleta/ 

aquisição) desses acervos e coleções é condicionada por esses campos científicos. No caso 

da Arqueologia, a etapa inicial da cadeia operatória da Musealização da Arqueologia, a 

coleta/ aquisição, é realizada no bojo da própria pesquisa de campo, estando atrelada às 

posturas teóricas e metodológicas assumidas pela equipe de pesquisa. Defendo, como 

explicitado adiante, a necessária integração de uma Museologia renovada com novas 

formas de conceber a pesquisa arqueológica, integração que vai permitir que essa cadeia 

seja construída a partir dos mesmos paradigmas teóricos. 

Destarte, a Musealização da Arqueologia busca, primeiramente, compreender o 

território patrimonial e a realidade arqueológica a ser musealizada. A realidade 

arqueológica, inserida em um determinado território, é composta por: 

 Coleções herdadas do passado, de trabalhos desenvolvidos anteriormente por 

pesquisadores, de estudos efetuados pelos denominados arqueólogos ‘amadores’ ou 

de coletas realizadas pelos membros da comunidade;  

 Coleções e acervos gerados na contemporaneidade, no âmbito da pesquisa 

arqueológica, os quais crescem exponencialmente, conforme mencionado e por 

 Sítios arqueológicos passíveis de musealização. 

Chamo a atenção para o fato de que as narrativas a respeito dos vestígios 

arqueológicos também compõem a realidade arqueológica. Entendo a história como um 

“artefato literário” (WHITE, 2011) e a Arqueologia como um campo de construção de 

discursos e narrativas, em diálogo aberto com a História e demais ciências sociais. As 

narrativas, como constituintes das identidades e construtoras da memória social, são 
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matérias primas fundamentais da musealização da Arqueologia. Nesse sentido, as 

narrativas alternativas sobre o patrimônio arqueológico, construídas pelas comunidades, e 

as reapropriações desses vestígios no presente, são componentes fundamentais da 

pedagogia museológica da Arqueologia. 



PRANCHA 01. Esquema explicativo do processo de Musealização da
Arqueologia relacionado ao território patrimonial e à realidade arqueológica.
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A realidade arqueológica é compreendida por meio do levantamento de projetos de 

pesquisa, acervos, coleções e memórias, assim como a partir do exame dos procedimentos 

de salvaguarda e comunicação existentes (ou ausentes).  

Devemos estar atentos para o fato de que a musealização da Arqueologia é um 

enquadramento do objeto, mas, deve integrar outras vertentes e indicadores patrimoniais, 

uma vez que os objetos arqueológicos estão imersos em uma teia de significados. A 

realidade arqueológica associada à compreensão do perfil sociocultural do território 

abordado, bem como aos bens materiais (móveis e imóveis) e imateriais, referências 

culturais e indicadores da memória configuram o território patrimonial. Assim, um 

movimento de peculiar importância na musealização da Arqueologia é voltado à 

caracterização do território patrimonial, resultando no conhecimento dos limites e 

potencialidades de cada contexto.  

A musealização da Arqueologia, ao lidar com os conceitos de memória social, 

identidades e pertencimento atua em um determinado espaço. Meneses (1987) aponta essa 

ligação com o espaço como vetor imprescindível para preservação do patrimônio 

arqueológico: 

 “O homem não é um ser abstrato, que vive em levitação, mas se enraíza em 
determinados espaços, que vêm assim funcionar como suporte de comunicação, de 
inter-relação, de organização de sentido e, enfim, de fecundidade: terra matriz e 
motriz. O homem ‘pertence’ a um espaço. ‘Ser de um certo lugar’ não expressa 
vínculo de propriedade, mas uma rede de relações. (...) Se com a memória se 
explora a dimensão temporal do homem, com a ‘pertença’ está em cena o conteúdo 
espacial da existência. Ora, sou o que sou num espaço ocupado, habitado e, numa 
palavra, apropriado por muitos outros, muito antes de mim. Nessa linha, a 
informação arqueológica, dando-me a medida da ação e do trabalho humano, 
confere uma espécie de selo de dignidade ao espaço em que estou presente. 
Independentemente, portanto, da diferença e da distância, há uma trilha de 
identificação, que introduz qualidade na existência.” (MENESES, 1987, pp.188-189, 
grifo meu). 

 

Essa ligação com o espaço também deve envolver a compreensão das tensões 

inerentes aos processos de apropriação do espaço, perspectiva não pontuada pelo autor.  

Cabe aqui uma pequena digressão sobre o conceito de território. Milton Santos 

propôs que o território fosse compreendido como uma mediação entre o mundo e a 

sociedade, como categoria de análise social “O território são formas, mas o território usado 

são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado”. (SANTOS, 2005, 

p.255).  

Como aponta Suertegaray (2001), sob o conceito de Território, tratamos o espaço 

geográfico a partir de uma concepção que privilegia o político ou a dominação-apropriação. 

Historicamente, o território na Geografia foi pensado, definido e delimitado a partir de 

relações de poder. Para Cabral (2007) sob a noção de território, deve-se privilegiar a 

reflexão sobre o poder referenciado ao controle e à gestão do espaço.  
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Saquet (2007), ao fazer um estudo detalhado de como esse conceito tem sido 

construído e reconstruído na geografia, defende que a abordagem territorial é uma forma de 

compreensão dos processos sociais, podendo 

“contribuir na superação de dicotomias como natureza/ sociedade e ideia/matéria e 
subsidiar a elaboração de propostas de desenvolvimento, valorizando as relações 
sociais entre os sujeitos, destes com os seus lugares e destes com outros lugares, 
(i) materialmente” (SAQUET, 2007, p.177). 

 

A ênfase ao conceito de desenvolvimento no âmbito da abordagem territorial 

aproxima essa proposta das ideias da Sociomuseologia. 

A divisão política, seja municipal e estadual, é um dos recortes possíveis para a 

análise do território patrimonial. No presente estudo, um determinado recorte territorial 

(político) foi adotado como lócus de análise: o estado de São Paulo. 

Contudo, existem atualmente diversas territorialidades, o que complexifica essa 

questão. Mais uma vez, temos na obra de Milton Santos (2005) uma conceituação potente 

dessas diferentes territorialidades, que ele denominou de horizontalidades e verticalidades: 

“... encontramos no território, hoje, novos recortes, além da velha categoria região; e 
isso é um resultado da nova construção do espaço e do novo funcionamento do 
território, através daquilo que estou chamando de horizontalidades e verticalidades. 
As horizontalidades serão os domínios da contigüidade, daqueles lugares vizinhos 
reunidos por uma continuidade territorial, enquanto as verticalidades seriam 
formadas por pontos distantes uns dos outros, ligados por todas as formas e 
processos sociais.” (SANTOS, 2005, p.256, grifo meu). 

 

Dessa forma, embora a Musealização da Arqueologia se atrele em um primeiro nível 

às horizontalidades, também se integra aos fenômenos associados às verticalidades, 

pulsantes no mundo contemporâneo. 

Da mesma forma, como bem acentua Suertegaray (2001), as fronteiras entre 

paisagem, ambiente, território e lugar são tênues. Importante lembrar que esses conceitos 

geográficos estão ligados a espaços de abstração diversificados, com potencialidades 

operacionais também diferenciadas. A paisagem enfatiza a apropriação econômica e 

cultural do espaço; o território, como já mencionado, a política e o poder; o ambiente a 

transfiguração da natureza e o lugar, a existência objetiva e subjetiva dos indivíduos. 

Destarte, embora a delimitação do espaço onde atua a musealização da Arqueologia seja 

dada a partir do território, os processos desenvolvidos poderão dialogar com os demais 

conceitos explicitados, em especial com o conceito de lugar, uma vez que o uso do território 

se dá pela dinâmica do lugar, sendo esse o espaço do acontecer solidário. Para Milton 

Santos a 

“ordem global busca impor uma racionalidade única, mas os lugares respondem 
segundo os modos de sua própria racionalidade. Enquanto a ordem global funda as 
escalas superiores e externas, a ordem local funda a escala do cotidiano – em que 
prima a comunicação – e seus parâmetros são a co-presença, a vizinhança, a 
intimidade, a emoção, a cooperação e a socialização com base na contigüidade. 
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Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, 
convivendo dialeticamente” (SANTOS, 1999 Apud CABRAL, 2007, p.149). 

 

O lugar é espaço da socialização, das construções identitárias e da resistência 

(SANTOS, 2005). Os processos de musealização devem integrar assim, território e lugar. O 

primeiro como quadro, painel, base a ser diagnosticada e o segundo como espaço de ação, 

de ativismo social. Dessa forma, um primeiro movimento a ser efetuado no âmbito da 

musealização da Arqueologia é o diagnóstico do território patrimonial e da realidade 

arqueológica existente, onde poderão ser projetados novos recortes patrimoniais e as 

evidências arqueológicas geradas no presente. 

Um segundo movimento consiste na proposição de procedimentos museológicos de 

salvaguarda e comunicação devotados ao aprimoramento do uso qualificado 

(preservação) dos bens patrimoniais. A cadeia operatória museológica busca estabelecer o 

equilíbrio entre esses procedimentos. Enquanto as ações de salvaguarda estão associadas 

aos problemas de conservação e documentação, as questões expositivas e de ação 

educativo-cultural ficam entrelaçadas nas ações de comunicação. Ambos os domínios 

devem ser sempre amparados pelas ações de planejamento e avaliação. Desse modo, a 

cadeia operatória museológica é formada por: planejamento institucional, recortes 

patrimoniais, salvaguarda (documentação, conservação e armazenamento), comunicação 

(exposição e ação sócio-educativo cultural) e, por fim avaliação (quantitativa e qualitativa). 

Apenas o gerenciamento museológico dos acervos e documentações gerados pela 

pesquisa arqueológica possibilitará a releitura, no futuro, dessa seleção por outros agentes 

sociais. Daí deriva a importância da salvaguarda, da construção de uma documentação 

apropriada. Os procedimentos de documentação dos acervos pela equipe de Arqueologia 

devem estar em consonância com os critérios da instituição que irá ‘herdar’ aqueles 

acervos, há que se criar uma ponte entre documentação arqueológica (gerada em campo e 

em laboratório) e documentação museológica. No Capítulo 5, aprofundo essa ideia a partir 

do trabalho realizado no Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (MAPA). 

Por sua vez, os procedimentos de comunicação museológica estão, atualmente, 

associados aos Programas de Educação Patrimonial deflagrados pelas equipes de 

pesquisa, muitas vezes sem vinculação com instituições locais ou regionais. Para além 

dessas ações pontuais, seria profícuo o estímulo de processos continuados, submetidos a 

avaliações sistemáticas, conforme apresentarei no Capítulo 5. 

Convém explicitar a relação da cadeia operatória museológica no âmbito da cadeia 

produtiva da Arqueologia, sobretudo no que concerne à Arqueologia Preventiva, uma vez 

que parte considerável da Arqueologia Paulista contemporânea a ser musealizada está 

enquadrada nesse domínio. Mais que a necessidade de conservação física desses 
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vestígios, o alinhamento da cadeia produtiva da Arqueologia (ZANETTINI, 2007) com a 

cadeia operatória museológica pode estimular novas apropriações do patrimônio 

arqueológico. 

Como aponta Zanettini (2007), a “cadeia produtiva” da Arqueologia apresenta, na 

atualidade, elos desconectados. Segundo o autor essa cadeia seria formada por: órgãos de 

gestão e fiscalização, instituições, órgãos de fomento, entidades e associações, 

empreendedores, arqueólogos e sociedade. Para o autor, é necessário gerar instrumentos 

que incentivem e promovam a conexão, bem como a disseminação da informação entre os 

elos da cadeia produtiva. A cadeia operatória museológica consistiria em um desses 

instrumentos, operando em conjunto com os demais elos da cadeia produtiva da 

Arqueologia. 

A interlocução entre cadeia produtiva e cadeia operatória museológica, pode 

aprimorar o próprio fazer arqueológico, sobretudo quando falamos de perspectivas 

contemporâneas da Arqueologia e da Museologia, a seguir esboçadas. Nesse sentido, a 

formação de equipes vocacionadas para as questões da salvaguarda e comunicação no 

âmbito das instituições e/ou empresas de Arqueologia é um caminho a ser trilhado. 



CADEIA OPERATÓRIA DA MUSEALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA

PRANCHA 02. Esquema explicativo da relação entre cadeia produtiva da
Arqueologia e cadeia operatória museológica
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1.3. Sociomuseologia e Arqueologias Pós-Processuais: um diálogo profícuo 

 

A interface Arqueologia – Museologia no Brasil tem sido marcada por caminhos de 

aproximação, rotas de afastamento e pontos de colisão (MORAES WICHERS, 2010). 

Advogo que a interface entre esses campos é fundamental para o aprimoramento do 

uso do patrimônio arqueológico como recurso cultural. Contudo, falo aqui da interação de 

vertentes específicas desses campos, implicadas com o questionamento dos usos políticos 

e sociais dos museus e do patrimônio arqueológico: a Sociomuseologia/ Nova Museologia/ 

Museologia Social e as Arqueologias Pós-processuais. Dessa forma, esse item busca 

explicitar essa interação, profícua para a Musealização da Arqueologia. 

Desde a segunda metade do século passado, expectativas e desafios presentes em 

diversos documentos produzidos por segmentos dos campos museológico e arqueológico 

vêm convergindo para uma mesma preocupação: qual o papel social do patrimônio no 

mundo contemporâneo? 

Nas últimas décadas a Museologia tem passado por mudanças teórico-

metodológicas significativas: a abertura do Museu à sociedade, a descentralização das 

ações museológicas, o alargamento da noção de patrimônio e sua utilização como fator de 

desenvolvimento integrado, entre outras. Museus comunitários, Ecomuseus, Museus de 

Território, Museus escolares, enfim, espaços diversificados passam a ser cenários do fato 

museológico num esforço constante de democratização não apenas do acesso, mas 

também da seleção e produção do patrimônio cultural. 

Uma análise dessas transformações nos leva obrigatoriamente a dois documentos 

chave da Nova Museologia: a Declaração da Mesa-Redonda de Santiago do Chile (1972) e 

a Declaração de Quebec (1984)8. 

Na Mesa-Redonda de Santiago apareceu pela primeira vez o conceito de Museu 

Integral, apontando a necessidade de que essa instituição passasse a considerar a 

totalidade dos problemas da sociedade. Outro ponto destacado residia na noção do museu 

enquanto ação, um museu como ferramenta de transformação social. 

Na década de 1990, Hugues de Varine-Bohan (1995) ao avaliar o papel da Mesa de 

Santiago, apontou que, à parte os museus tradicionais, os museus viviam alguns fenômenos 

que estavam no embrião do movimento de Santiago, como, por exemplo, a proliferação de 

museus locais. 

                                                 
8 Vale salientar outro documento importante, sobretudo no cenário brasileiro: as conclusões do Seminário 
Regional da UNESCO sobre a Função Educativa dos Museus (Rio de Janeiro, 1958). Esse encontro abordou a 
função educativa dos Museus, ressaltando o papel da exposição enquanto veículo de comunicação com a 
sociedade. Contudo, nesse documento ainda vemos a noção de Museologia como o estudo dos museus 
(ARAÚJO & BRUNO, 1995). 
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 À época de sua avaliação, Varine-Bohan destacava que o museu estava “pronto 

para desempenhar seu papel libertador das forças criativas da sociedade, para a qual o 

patrimônio não é apenas um objeto de deleite, mas antes de tudo uma fonte maior de 

desenvolvimento” (VARINE-BOHAN, 1995, p.19). No cenário museológico contemporâneo 

as assertivas do intelectual francês continuam atuais e a noção de museu como instrumento 

de desenvolvimento integrado tem, cada vez mais, um peso maior nos processos 

museológicos em curso e já se fazem notar também nos museus tradicionais. 

Moutinho, por sua vez, destaca a contribuição da Mesa-Redonda de Santiago sob 

um ponto de vista processual, destacando que ela “representa hoje em dia um passo muito 

importante no processo de transformação da Museologia. Ao por em evidência a prioridade 

da acção museal no campo da intervenção social, abriu efetivamente as portas para um 

repensar global da museologia” (MOUTINHO, 1989, p.30). 

No universo museal, as ideias contidas em Santiago representam, de fato, um passo 

fundamental em um longo caminho em busca de uma nova prática museológica, mas cabe 

aqui lembrar que em muitos países ainda temos a exclusão de imensas camadas da 

sociedade dos Museus, para as quais esses continuam sendo, no senso-comum, o ‘lugar 

das coisas velhas e sem vida’. 

Em 1984, a Declaração de Quebec aparece como outro momento importante de 

afirmação das ideias presentes em Santiago. O Ateliê Internacional Ecomuseus – Nova 

Museologia, ocorrido em Quebec em Outubro de 1984, pretendia aprofundar e rever 

conceitos, além de reunir ações pulverizadas no âmbito das práticas museológicas. Nesse 

ateliê, a constatação da existência de uma nova postura museológica, renovadora, criativa e 

militante mais ampla que a ecomuseologia9 gerou, em um primeiro momento, embates 

(MOUTINHO, 1995). Contudo, para entendermos tais embates temos que apresentar os 

pontos centrais sobre o surgimento dos ecomuseus. 

Os ecomuseus surgiram na França na década de 1960, ligados às tendências de 

autogestão, posturas contra-culturais e protestos ecológicos. Esse conceito foi gestado nas 

jornadas de Lurs em 1966 (CÂNDIDO, 2008) e, em sua elaboração e consolidação, destaca-

se a atuação de Georges Henri Rivière e Hugues de Varine-Bohan. A conceituação 

elaborada por Rivière nos mostra claramente a ideia de um museu como instrumento da 

população, em relação profunda com a identidade e ligado ao auge do turismo que se via à 

época: 

“Um ecomuseu é um instrumento que um poder público e uma população concebem, 
fabricam e exploram conjuntamente (...). Um espelho no qual essa população se 
observa, para reconhecer-se nele, onde busca a explicação do território a que está 
unida. Um espelho que essa população apresenta a seus hóspedes para fazer-se 

                                                 
9 Além dos ecomuseus, tínhamos ações museológicas inovadoras em museus de vizinhança e museus de 
arqueologia industrial, por exemplo. 
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compreender melhor; em respeito ao seu trabalho; seus comportamentos; sua 
intimidade” (RIVIÈRE Apud PRIMO & MOUTINHO, 2002, p.1). 

 

Bolanõs (2002, p.282) ressalta que o conceito de ecomuseu fundamentava-se em 

noções que poderiam ser reconhecidas como “anti-museísticas” como, por exemplo, a 

atenção voltada ao mutável e não ao permanente, a conservação da natureza como obra de 

arte e a noção antropológica de cultura. 

Em Quebec ficou clara a multiplicidade das formas que essas experiências tinham 

adquirido e reconhecia-se a existência do Ecomuseu Tradicional, que consistia em um 

museu tradicional polinucleado e do Ecomuseu de Desenvolvimento. Cabe destacarmos 

algumas das preocupações desse último, segundo Primo e Moutinho (2002): a articulação 

da tríade Território-Patrimônio-Comunidade, o desenvolvimento integrado como meta, a 

sustentabilidade do projeto, a valorização das identidades locais e a consolidação do 

exercício da cidadania. 

Desse modo, um dos pontos importantes do Ateliê de Quebec foi o reconhecimento 

de um movimento que ocorria de forma isolada em diversos países, com diferentes 

denominações - Ecomuseologia, Museologia Comunitária, Museologia Social, mas que não 

podia deixar de ser considerado como uma mudança no seio da Museologia. Esse 

movimento viria ser consolidado com a criação do MINOM (Movimento Internacional para 

uma Nova Museologia), no ano seguinte, em Portugal. 

Em termos metodológicos, compreendeu-se a necessidade de uma nova 

museografia para o desenvolvimento concreto desses conceitos, pautada no “acervo de 

problemas” e preocupada em “dar forma às ideias” (PRIMO, 2006). 

Consolidou-se a certeza de que o objetivo da Museologia já não era o estudo da 

organização e das funções dos museus, mas “deveria ser o desenvolvimento comunitário, 

promotor de postos de trabalho pela revitalização artesanal, agrícola e industrial” 

(MOUTINHO, 1995, p.27). 

Podemos destacar alguns pontos específicos da Nova Museologia segundo Quebec: 

a memória coletiva deveria ser considerada como patrimônio primordial, assim, a atenção 

estaria voltada, sobretudo, aos sujeitos sociais e não aos objetos de coleção, resultando em 

um fazer museológico voltado ao desenvolvimento comunitário. Nesse processo, a 

interdisciplinaridade teria papel de destaque, assim como a interpretação e a participação 

comunitárias como métodos museográficos (MOUTINHO, 1989). 

À guisa de conclusão, transcrevo uma avaliação sintética de Moutinho sobre a 

Declaração: 

“Para concluir, o que mais nos parece ser de realçar na Declaração de Quebec não 
é de certa forma qualquer novidade conceitual no texto em si, pois desse ponto de 
vista retoma, com as devidas atualizações, o essencial da declaração de Santiago, 
mas sim o fato de ter confrontado a comunidade museal com uma realidade 
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museológica profundamente alterada desde 1972, por práticas que revelavam uma 
museologia ativa, aberta ao diálogo e dotada agora de uma forte estrutura 
internacional autônoma” (MOUTINHO, 1995, p.28). 

 

De importante papel nesse processo foi também a Declaração de Caracas, em 

1992. Esse documento faz uma releitura do documento de Santiago e ao salientar o papel 

do Museu como canal de comunicação, dá mais um passo nesse movimento de 

renovação da Museologia (CÂNDIDO, 2000). O que me parece importante de ressaltar é a 

historicidade desses fenômenos, sendo a Museologia uma área de conhecimento em 

construção, fruto de contextos econômicos, sociais e culturais específicos. 

Moutinho aponta que a designação terminológica da Sociomuseologia ou 

Museologia Social procura sintetizar o esforço de adequação das instituições museológicas 

à sociedade contemporânea (MOUTINHO, 1993, p.6). O autor apresenta dois pontos que 

adquirem importância para a Musealização da Arqueologia Paulista:  

“o que caracteriza a Sociomuseologia não é propriamente a natureza de seus 
pressupostos e dos seus objetivos (...) mas a interdisciplinaridade com que apela a 
áreas do conhecimento perfeitamente consolidadas e as relaciona com a 
Museologia propriamente dita (...) e que cultura e desenvolvimento são cada vez 
mais elementos de uma responsabilidade social onde assenta a intervenção museal” 
(MOUTINHO, 2007, p.2, grifo meu). 

 

O papel de destaque dado ao caráter interdisciplinar do trabalho museológico, a 

partir da Sociomuseologia, favorece a relação com outras áreas do saber. Desse modo, ao 

abordar a relação entre Museologia e Arqueologia, optei pelo referencial da 

Sociomuseologia, buscando a construção de bases teórico-metodológicas que venham 

aprimorar a interface entre tais campos do conhecimento. 

Além disso, a Arqueologia Paulista encontra-se fortemente relacionada a projetos de 

licenciamento de empreendimentos, estando, portanto associada a questões do 

desenvolvimento. Arqueólogos e instituições museológicas devem estar cientes das 

tensões inerentes a esses contextos10. Nesse sentido, processos de Musealização da 

Arqueologia, deflagrados a partir do olhar sociomuseológico podem contribuir para o 

empoderamento das sociedades envolventes. 

A interdisciplinaridade, como integração entre campos do saber para a construção do 

conhecimento, aparece como ponto chave. Como aponta Canclini (1989/2000), as 

oposições entre tradicional e moderno e entre popular e massivo não dão conta de um 

entendimento da cultura nos dias de hoje. Há uma mistura desses elementos sendo 

                                                 
10 Por vezes, os empreendimentos que dão origem aos processos de licenciamento ambiental e, 
consequentemente, às pesquisas arqueológicas, estão relacionados a interesses econômicos que vêm atingir de 
forma negativa às comunidades envolvidas. Daí emerge uma questão fundamental: é possível a realização de 
processos de musealização desse patrimônio de forma participativa, considerando os pressupostos aventados 
pela Sociomuseologia? Não seria uma contradição? Como superar esse dilema? São algumas das questões que 
emergem desse cenário, questões que procurei problematizar em trabalho anterior (MORAES WICHERS, 2010) 
e que ora me proponho a aprofundar para o cenário paulista. 
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necessário averiguar sua hibridação, “precisamos de ciências sociais nômades, capazes de 

circular pelas escadas que ligam esses pavimentos” (CANCLINI, 1989/2000, p.19). A 

Sociomuseologia ao se colocar necessariamente como uma abordagem interdisciplinar do 

patrimônio cultural, pode desempenhar esse papel de “ciência social nômade”, segundo 

conceito fornecido pelo autor. Assim, a opção pelo referencial teórico da Sociomuseologia 

está articulada ao interesse em compreender o cenário contemporâneo, onde uma 

Museologia voltada ao desenvolvimento integrado da sociedade pode refletir em conjunto 

com as Arqueologias pós-processuais, cujas indagações também se voltam cada vez mais 

para as sociedades nas quais atuam. 

Convém esmiuçarmos algumas características dessas Arqueologias pós-

processuais. O “pós” que caracteriza essas Arqueologias está associado tanto ao fato 

dessas posturas se colocarem como críticas ao paradigma processual, que as antecedeu, 

como a sua aproximação às filosofias pós-modernas e à crítica pós-colonial. 

O arqueólogo inglês Ian Hodder (HODDER, 1988, 1992, 2001), empregou, em 1985, 

pela primeira vez, a expressão pós-processual em assuntos arqueológicos (FAGAN, 1996 

Apud REIS, 2004, p.70). 

Como aponta Reis (2004), longe de ser homogênea, a Arqueologia pós-processual 

“É um saco de gatos. Esta Arqueologia tem sido provocativa, inquietante, instigadora e 

ousada em suas propostas” (REIS, 2004, p. 69). Optei pela designação Arqueologias pós-

processuais, devido à pluralidade de abordagens mencionadas. Tais abordagens são 

influenciadas por distintas tendências teóricas contemporâneas, associadas à história, 

sociologia, teoria crítica, filosofia, semiótica, entre outros campos científicos. 

Uma das principais questões colocadas pelas Arqueologias pós-processuais reside 

nos significados simbólicos dos vestígios arqueológicos, que variam de contexto para 

contexto. Os arqueólogos pós-processualistas colocam o indivíduo como ator social, cujo 

contexto dará o significado ao registro arqueológico. Essas abordagens aceitam, assim, a 

falta de consenso nas interpretações do passado. É justamente nessa abertura, conclamada 

por Pearson e Shanks (2001 Apud REIS, 2004), que reside o entrelaçamento com a 

Sociomuseologia, pois tal abertura possibilita novas leituras e ressignificações do 

contexto arqueológico. 

A palavra do arqueólogo é uma, dentre outras opiniões sobre o passado, pois há 

muitas e plausíveis interpretações sobre o registro arqueológico. As perspectivas pós-

processuais defendem que o registro arqueológico é um texto polissêmico, podendo ser lido 

de diversas maneiras (GNECCO, 1999). No mundo contemporâneo, cada vez mais, 

narrativas multivocais tem conquistado espaços antes reservados aos especialistas, donos 

de um pretenso conhecimento e verdade. 
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“El pasado es un artefacto cultural con muchas versiones, apenas una de las cuales 
es la que producen los arqueólogos. Em los últimos tiempos otras versiones, otras 
voces históricas, han reclamado e encontrado crecientes espacios de legitimidad. A 
la existencia simultánea de esas voces llamaré mulvocalidad histórica”(GNECCO, 
1999, p.IX, grifo meu) 

 

Os arqueólogos são, portanto, entendidos como construtores e intérpretes do 

passado (SHANKS & TILLEY, 1988; 1987/1992). Diversos segmentos das Arqueologias 

pós-processuais, como a Arqueologia Colaborativa (MOSER, 2003; PANICH, 2007), a 

Arqueologia Comunitária (TULLY, 2007), a Arqueologia Simétrica (GONZÁLEZ-RUIBAL, 

2007; SHANKS, 2004), a Arqueologia Pós-Colonial (GNECCO, 1999), a Arqueologia 

Reacionária (GNECCO, 2008) e as Arqueologias Cosmopolitas (MESKELL, 2009), dentre 

outras, conclamam o envolvimento das comunidades locais na investigação e análise do 

contexto arqueológico. 

Robrahn-González (2005) afirma que a Arqueologia vem sofrendo uma mudança 

essencial de foco, deixando de ser uma ciência com olhar voltado ao passado, para assumir 

sua responsabilidade na compreensão do presente e na promoção do futuro. 

Gnecco (2008) aponta a necessidade de que os indivíduos representados também 

atuem como indivíduos representadores no novo cenário arqueológico contemporâneo, 

como agentes que questionem e discutam as representações construídas pelos arqueólogos 

ou, ainda, como membros de grupos que, mesmo não identificados com as narrativas 

arqueológicas construídas, outorgam novos sentidos e usos a essas narrativas. 

“El individuo representado/ representador ahora aparece en el paisaje arqueológico 
de muchas maneras: como um sujeto que produce textos (que representa); como un 
sujeto que es representado, sabiendo conscientemente que está siendo 
representado y conociendo plenamente (pero también cuestionando y discutiendo) 
los médios de representación; como miembro de grupos de interés que otorgan 
múltiples sentidos y usos a las representaciones producidas” (GNECCO, 2008, 
p.99). 

 
Dessa forma, as Arqueologias pós-processuais têm salientado a subjetividade do 

conhecimento arqueológico, construído no presente, a partir de contextos sociais, políticos, 

econômicos e culturais que influenciam a produção científica (SHANKS, 2004). Trata-se se 

uma Arqueologia realizada com o Outro, uma Arqueologia que nos desafia cotidianamente a 

construir novas formas de trabalho e inserção na sociedade: 

“... fazer uma arqueologia quadrada, cientificamente amparada e encerrada apenas 
nos parâmetros acadêmicos, é fácil. Difícil é fazer uma arqueologia redonda, aberta 
e suscetível a multivocalidade advinda de pessoas simples, iletradas, do povo e que 
também querem falar e serem ouvidas em relação ao que a voz ciência da 
Arqueologia alarde como detentora da reconstrução do passado. Juntar as coisas 
quebradas dos passados. Pode ser feito pelo mesmo, de forma quadrada, encerrada 
nos ditames acadêmicos e científicos. sem autoria e sem compromisso social. Pode 
ser feito através do outro, de forma espiralada, labiríntica, inclusiva, reflexiva. 
explicitamente com autoria, com compromisso social e político e, também, com 
teorias e métodos do âmbito científico e acadêmico..”(REIS, 2007, p.35, grifo meu) 
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Outro ponto importante é que as Arqueologias pós-processuais devotam especial 

atenção aos cuidados e responsabilidades referentes ao conteúdo das mensagens 

construídas sobre o passado, no âmbito da denominada Arqueologia Pública (MERRIMAN, 

2004). Desde a criação do Congresso Mundial de Arqueologia (World Archaeological 

Congress – WAC), em 1986, a disciplina tem tratado de forma mais sistemática o 

relacionamento entre a pesquisa e sociedade. Aprofundarei no item adiante a análise da 

Arqueologia Pública. 

Dessa forma, os fenômenos sociais e culturais contemporâneos revelam o 

surgimento de arqueologias que procuram debater aspectos que contribuem para criticar as 

desigualdades da sociedade onde vivemos (ZARANKIN, 2002, p.27). 

No Brasil, essas ideias vêm sendo, pouco a pouco, inseridas na agenda das 

pesquisas arqueológicas. Alguns estudos têm buscado salientar a diversidade cultural das 

populações indígenas com a participação ativa das mesmas (HECKENBERGER, 2001), 

outros estão ressaltando as diversas interpretações de um mesmo contexto arqueológico no 

âmbito de Arqueologias híbridas (CABRAL & SALDANHA, 2007). Diversos trabalhos têm 

encaminhado reflexões acerca do desenvolvimento da Arqueologia Pública no Brasil 

(FUNARI, 2001; FUNARI, OLIVERA & TAMANINI, 2008; CARVALHO & FUNARI, 2009). 

Destaca-se o potencial da Arqueologia Histórica (FUNARI, HALL & JONES, 1999) 

em construir a história de segmentos da sociedade que em raras ocasiões têm condições de 

deixar registros escritos sobre si próprios (ORSER, 1996; FUNARI 2002). Algumas 

pesquisas arqueológicas vêm buscando construir narrativas polifônicas acerca do passado, 

em seus múltiplos contextos, desde o estudo de populações quilombolas (ORSER & 

FUNARI, 1992; SYMANSKI & SOUZA, 2007), passando por vestígios associados a revoltas 

populares (ZANETTINI, 1988), a valorização dos conhecimentos tradicionais na construção 

de identidades historicamente marginalizadas (AMARAL, 2008), o exame do cotidiano fabril 

(SOUZA, 2010), a Arqueologia dos desaparecidos durante o regime militar (BASTOS, 2010), 

a questão da repatriação dos objetos arqueológicos (FERREIRA, 2008), entre outros. Essas 

perspectivas configuram um campo de atuação profícuo para a construção de processos 

museológicos alinhados à Sociomuseologia. 

As perspectivas aventadas no âmbito das Arqueologias Pós-processuais vêm de 

encontro às propostas da Sociomuseologia uma vez que em ambos os campos as 

discussões salientam o papel das sociedades envolvidas. Tanto a Sociomuseologia como as 

perspectivas contemporâneas da Arqueologia, expressam um esforço de adequação dessas 

disciplinas às demandas da sociedade contemporânea, apresentando tanto o “campo” 

(BOURDIEU, 1989/ 2007, p. 60) da Arqueologia (FUNARI et al, 2005; FERREIRA & 

FUNARI, 2009) como o da Museologia como arena política (CHAGAS, 2003). 
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Dessa maneira, defendo que a interface entre Sociomuseologia e as Arqueologias 

Pós-Processuais surge como caminho para a superação dos dilemas contemporâneos. 

Ainda que, no Brasil, grande parte da pesquisa arqueológica esteja associada à 

prática de especialistas no âmbito do licenciamento ambiental de empreendimentos diversos 

– a Arqueologia Preventiva, a premissa de que o conhecimento construído é subjetivo, abre 

possibilidades de releitura das coleções e narrativas arqueológicas pelas comunidades. A 

Sociomuseologia aparece como área que aprimora essa leitura. 

Ademais, o exame do que Shanks & McGuire (1996) denominaram de “economia 

política da Arqueologia”, envolvendo a análise dos processos de produção, circulação e 

consumo do conhecimento arqueológico, poderia embasar críticas contundentes à lógica de 

mercado imposta à prática arqueológica, expondo as contradições inerentes a esses 

processos e abrindo caminhos para sua transformação. 

Por fim, cabe lembrar que esse campo de interface é marcado por relações 

dialéticas, pois tanto a Museologia como a Arqueologia se influenciam a todo o momento, 

ambas produzem narrativas, rompendo com uma possível dicotomia entre produção e 

socialização do conhecimento. 
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1.4. Olhares tangenciais: Educação Patrimonial e Arqueologia Pública 

 

As relações entre Arqueologia e Sociedade têm sido abordadas por diferentes linhas 

de atuação, como a Educação Patrimonial e a Arqueologia Pública, que trazem reflexões 

semelhantes às inquietações apresentadas no escopo da Musealização da Arqueologia. 

Primeiramente, gostaria de pontuar que a Educação Patrimonial e a Arqueologia 

Pública – e, obviamente, a Musealização da Arqueologia – também são abordagens 

permeadas de relações de poder, onde a memória do poder e o poder da memória se 

tencionam cotidianamente (CHAGAS, 2002). 

Infelizmente, no Brasil, proliferam-se trabalhos onde as linhas de atuação da 

Educação Patrimonial e da Arqueologia Pública são essencializadas, sem uma discussão 

mais aprofundada sobre as teorias do conhecimento, teorias de aprendizagem, 

posicionamentos políticos e funções sociais subjacentes aos processos desenvolvidos, 

sobretudo, no que concerne à Educação Patrimonial. Essas abordagens são apresentadas 

como panaceias para o contexto contemporâneo, sendo recorrente o abandono dos 

avanços e retrocessos já experimentados anteriormente, a partir de outras abordagens 

devotadas à relação Sociedade – Patrimônio - Arqueologia. 

Faz-se então necessário um delineamento das diferenças e reciprocidades entre a 

Musealização da Arqueologia e, mais especificamente da interface Sociomuseologia e 

Arqueologias Pós-Processuais defendida nessa tese, com as abordagens da Educação 

Patrimonial e da Arqueologia Pública. Esse item é dedicado a esse delineamento. 

 

 

1.4.1. Educação Patrimonial: por uma análise da estratigrafia da relação educação – 

museus - patrimônio 

 

Durante as últimas décadas, a expansão da Arqueologia Preventiva no Brasil tem 

possibilitado o desenvolvimento de uma ampla gama de ações devotadas à divulgação, 

extroversão e comunicação do patrimônio arqueológico. Essas ações passaram a ser 

obrigatórias a partir da Portaria 230/2002, sob a rubrica de Programas de Educação 

Patrimonial. A partir de então, vivenciamos a expansão das ações educativas associadas à 

Arqueologia, tornando necessária a discussão sobre a abrangência e escala desses 

programas. 

O termo Educação Patrimonial, utilizado no país desde a década de 1980 e ratificado 

no campo arqueológico a partir da referida portaria, nos insere em uma encruzilhada de 

possibilidades, visto que essa expressão constitui um campo de trabalho, de reflexão e de 
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ação que pode abrigar tendências e orientações educacionais diversas, divergentes e até 

mesmo conflitantes (CHAGAS, 2004). 

Essas ações se instalaram sobre processos historicamente construídos, voltados à 

percepção, seleção, guarda e comunicação de objetos semióforos. Dessa forma, julgo 

importante retomarmos alguns traços da relação entre educação e museus, visto que 

foram nesses espaços que os processos educativos centrados no patrimônio emergiram, 

como a própria Educação Patrimonial, aplicada no Brasil a partir das ações do Museu 

Imperial de Petrópolis. 

No século XIX os museus eram entendidos como instituições educacionais, contudo 

essa educação revestia-se de um caráter filantrópico, destinado a formar e uniformizar os 

cidadãos. Cabe lembrar que a abertura dos museus ao público no século XIX esteve 

relacionada à afirmação dos Estados-Nação, servindo como aparelho ideológico do Estado. 

Havia uma clara preocupação em formar e uniformizar os cidadãos através de ideias de 

natureza humana universal, de educabilidade e emancipação humana pela razão e de 

libertação da ignorância e do obscurantismo pelo saber (FARIA, 2000, p.5). 

Para Roberts (1997 Apud MELO 2007, p.19) a história dos museus modernos tem 

girado em torno da tensão entre abertura e isolamento, entre generalismo e especialização, 

entre massificação e elitismo. Contudo, as ações educativas teriam se firmado, ao longo do 

tempo, como missão museal por excelência. 

No Brasil, diversos estudos foram dedicados à questão da relação entre educação e 

museus, já na primeira metade do século XX. 

Em 1932, temos o Relatório apresentado ao então diretor do Museu Nacional, 

Roquette Pinto, sobre O Papel Educativo dos Museus Americanos, elaborado por Bertha 

Lutz, pesquisadora do referido museu, com base na viagem realizada, em 1932, para os 

Estados Unidos - a convite da American Association of Museums e da Pan-American Union. 

Embora não publicado na época, o referido material ganhou uma edição em 2008, sob o 

título de A função educativa dos museus (MIRANDA et al, 2008). Para Martins (2011, 

p.54), Bertha Lutz, além de pesquisadora e feminista, foi a “pioneira da educação em 

museus no Brasil”. 

As ideias apresentadas nesse Relatório expressam o interesse, existente já naquele 

período, na relação museus – educação. Bertha havia viajado outras vezes para os Estados 

Unidos, realizando inclusive estudos de museus, contudo, a viagem de 1932 foi 

“exclusivamente voltada para o papel desempenhado pelos museus norte-americanos no 

que diz respeito ao processo socioeducativo e de como ele atinge diferentes segmentos da 

sociedade” (MIRANDA et al, 2008, p.15). Bertha permaneceu nos EUA por dois meses e 

meio, visitando 58 museus em 20 cidades. 
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Ao refletir sobre a metodologia educativa do museu, Bertha Lutz destacava que 

“O campo essencial do museu no domínio da instrução pública é o da educação 
visual. Nenhum outro estabelecimento poderá disputar-lhe a primazia nesse 
particular. É um fato que eleva ao cêntuplo o valor do museu como instituição de 
cultura nos países de alta percentagem de analfabetos como o Brasil.” (LUTZ, 1932/ 
2008, p.57, grifo meu) 

 

A pesquisadora dedicou atenção aos princípios orientadores das exposições: “a 

evolução, a distribuição geográfica, a ordem cronológica, o progresso cultural, etc.” (LUTZ, 

1932/ 2008, p.58). Ainda no que tange às exposições, pontuou a importância de “exposições 

transitórias” e “star exhibits”, essas últimas elaboradas apenas com uma peça de particular 

interesse do público11. A autora detalhou ainda aspectos das exposições, como rótulos, 

fundos, transparências, árvores da vida e dioramas12. No que concerne à metodologia para 

o trabalho com o patrimônio, acentuou a importância do tato, do contato direto com os 

bens patrimoniais. Bertha finaliza o relatório sintetizando o caráter dinâmico dos museus: o 

papel de programas educativos para os diversos públicos, da educação visual, do contato 

direto com os objetos e espécimes, em um processo onde “despertando, como o palácio da 

Bela Adormecida, transforma-se o museu moderno em fonte propulsora de sabedoria, 

beleza e de civilização” (LUTZ, 2008/ 1932, p.104). 

Ainda na década de 1930, no contexto paulista, Leontina Silva Busch, que trabalhava 

como assistente da Seção de Educação do Curso de Formação Profissional de Professores 

da Escola Normal Padre Anchieta, em São Paulo, lançava Organização de museus 

escolares: uma experiência realizada pela autora durante o curso de prática de 

ensino, dado às professorandas de 1936. 

A legislação paulista havia criado um Serviço de Bibliotecas e Museus Escolares 

junto à Diretoria de Ensino, estabelecendo que cada instituição escolar deveria ter um 

museu, sendo três os tipos de museus: o de classe, o de escola e o central, cada um com 

sua função especifica. Contudo, Busch (1937, p.11) aponta que nada teria passado de 

assunto teórico, não tendo sido colocadas em prática tais ideias. A autora buscou então, 

com um grupo de 206 alunas, construir um museu didático durante um ano letivo. 

Para Busch (1937, p.31) o museu escolar era um órgão “destinado a tornar o ensino 

intuitivo, prático e experimental no sentido de facilitar a comprehensão de todas as matérias 

do programa escolar (...) um optimo elemento de activação do aprendizado” (BUSCH, 1937, 

p.31). Mesmo direcionada a uma tipologia específica de museu, essa obra nos aponta 

                                                 
11 Interessante notar que Bertha Lutz indicou a dama de Takushit, da coleção de estatuária egípcia do Museu 
Nacional como peça adequada para esse tipo de exposição, uma peça arqueológica, mas da Arqueologia 
Egípcia. 
12 Sobre o uso desse recurso, a pesquisadora pondera, salvo “para dar a noção de um conjunto biológico, não 
sei se os habitat-groups compensam o tempo, a despesa e o esforço que representam, computados no período 
de atenção que lhes dedica o público, problema que compete aos psicólogos resolver” (LUTZ, 2008/ 1932, p.61) 
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algumas características da relação museu-escola ainda presentes nos dias atuais, 

salientando-se, sobretudo, o papel complementar do museu à educação formal. 

No que concerne ao patrimônio arqueológico paulista, não temos indicativos diretos 

no texto de Busch, mas, podemos, em dois momentos do livro, rastrear as mentalidades 

existentes a respeito dos grupos indígenas (objeto de estudo por excelência da Arqueologia 

da época). Nos assuntos de história e geografia, são indicados “armas e utensílios 

indígenas” como componentes “úteis” ao museu, os quais deveriam ser obtidos pelos alunos 

em cada região. No conjunto de jogos produzidos para o museu didático, chama atenção o 

jogo denominado “A grandeza de São Paulo”, cujo trecho apresento a seguir: 

“Vemos no 6º quadro, em plena selva, à beira de um rio, a figura de dois indígenas, 
em atitude de espreita, com suas flexas promptas para atirar sobre o seu indomável 
inimigo e conquistador de seus domínios: os invencíveis paulistas! Apresenta, o 7º 
quadro, o desenho de uma bella caravella com suas velas ao vento, ostentando o 
signal symbolico da Santa Cruz, como portadora da civilização a estas paragens 
bravias, que vai conquistando e transformando aos poucos” (BUSCH, 1937, p.130, 
grifo meu) 

 

Essa visão, construída acerca dos grupos indígenas e do papel civilizacional das 

bandeiras ainda marca as mentalidades no contexto paulista (FUNARI, 1995), estando 

assentada em processos de longa-duração. 

Em 1939 foi publicada a conferência A função educadora dos museus, realizada 

por Venâncio Filho, no Museu Imperial, onde são esboçadas as condições elementares para 

a organização de museus ativos com a pretensão de se tornarem escolas populares: 

roteiros claros e visíveis com percursos econômicos, materiais de apoio (plantas, gráficos, 

esquemas), catálogos adequados, uso de recursos modernos de visualidade e auditividade. 

Assim como em Lutz (1937), há uma atenção no que concerne à construção de uma 

expografia didática. 

Em 1946, temos dois trabalhos a serem mencionados: o estudo de Mendonça (1946) 

sobre A extensão cultural nos Museus e o relatório de Valladares (1946) intitulado 

Museus para o povo. Um estudo sobre os museus americanos. 

O trabalho de Edgar S. de Mendonça (1946) é uma monografia, apresentada ao 

Museu Nacional quando da transferência do autor do Ministério da Agricultura para o 

Ministério da Educação e referido museu, a convite de Heloísa Alberto Torres, diretora da 

instituição. O autor passou a ser, então, responsável pela recém-criada Seção de Extensão 

Cultural do Museu Nacional. 

Mendonça (1946) aponta que tanto a educação quanto os museus estavam 

passando por profundas transformações, a escola se exteriorizando, adaptando-se ao 

ambiente social e os museus deixando de ser “hospitais ou cemitérios de coisas” 

(MENDONÇA, 1946, p.11). Para o autor, os museus percorreriam sempre as mesmas 
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etapas, começando pelo museu onde as coleções são unicamente para os iniciados, 

passando ao museu que tem na escola seu principal agente de ligação com a vida real, 

chegando à criação da extensão cultural, não dispensando a escola, mas excedendo-a, 

transformando-se em museu dinâmico, com enriquecida função social (MENDONÇA, 1946, 

pp.12-13). O museu seria um agente da educação, mas de uma educação integral, indo 

além da escola. Não obstante, Mendonça (1946) pontua algumas ideias para a construção 

da relação museu-escola, marcada por uma influência recíproca, pontuadas a seguir. 

 

Tabela 01. A relação museu – escola segundo Mendonça (1946) 

Os museus devem a escola: A escola deve aos museus: 

Comunicabilidade crescente entre o material exposto e 
o público; 

Documentação objetiva intensificada; 

Ampliação da coleta de exemplares, do raro e 
maravilhoso para o comum e familiar; 

Visualização do ensino; 

Unificação do material pertencente a um mesmo 
conjunto natural ou social; 

Enriquecimento da exemplificação; 

Ecologia dominando taxonomia; Sistematização das matérias de ensino; 

Renovação dos temas de visitas escolares; Método histórico de ensino; 

Psicopedagogia aplicada aos museus. Cultura primitiva e popular integrada ao ensino. 

 

O autor destaca, em suas considerações finais, que os museus deveriam 

desempenhar um papel preponderante na “educação nacional”, como órgão de educação 

sistemática e assistemática, sem prejuízo das ações de pesquisa e preservação. Essa 

função pedagógica seria desempenhada a partir de um corpo de funcionários especializados 

em um campo, denominado pelo autor de pedagogia de museus. Para tanto, a extensão 

cultural dos museus deveria realizar inquéritos e demais pesquisas para orientação de 

suas atividades, atingindo-se assim o maior objetivo da extensão cultural dos museus: a 

democratização da cultura (MENDONÇA, 1946, pp.69-70). Cabe apontar que Martins (2011) 

indica que o trabalho de Mendonça (1946) teve grande influência nos museus brasileiros. 

Por sua vez, a obra de Valladares (1946), então diretor do Museu do Estado da 

Bahia, foi baseada nos anos em que o autor fez estágio nos Estados Unidos. Dividido em 

três partes: Museu e Educação Popular; Condições para o Trabalho Educacional e O 

Museu para serviço da comunidade, o trabalho destaca aspectos dos museus 

americanos, entendidos como centros de aprendizagem e divulgação. Cabe nos determos 

no conceito de educação para o povo, que deu nome a obra: 

“Quando se fala em museu a serviço da educação do povo, é importante reparar que 
não se trata, apenas, do proveito que alguém poderá auferir da contemplação, 
embora entusiasmada, de obras de arte, ou da inspeção, embora cuidadosa, de 
objetos com significação histórica ou valor científico; na realidade trata-se de um 
esforço consciente e orientado no sentido de atrair o público e, uma vez com o 
público dentro das galerias, proporcionar entretenimento que o prenda, ao lado das 
informações que se vão acrescentar à soma de conhecimentos com que transpôs as 
portas da instituição.” (VALADARES, 1946, p.23, grifo meu). 
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Dessa forma, as ideias de Valadares convergem para alguns pontos também 

assinalados em trabalhos já mencionados, onde se destaca o conceito de educação 

permanente. 

 A partir dos estudos apresentados até o momento, fica patente a existência no 

Brasil, na primeira metade do século XX, de um conjunto de reflexões devotadas à relação 

museu – educação. Há uma pedagogia de museu, associada às ideias de educação 

permanente e educação escolar. Não obstante, as ações educativas partiam, nesses 

contextos, da premissa de que existia um conhecimento/ verdade a ser transmitido, no 

âmbito de uma teoria de aprendizagem que considerava o indivíduo de forma passiva. 

No período pós Segunda Guerra essa missão educativa dos museus foi acentuada. 

Os seminários promovidos pela UNESCO merecem papel de destaque, uma vez que os três 

seminários ocorridos na década de 1950 deram ênfase à discussão da função educativa dos 

museus, assim temos: 

 1952: Nova Iorque/ EUA: I Seminário Internacional da UNESCO sobre a função 

educativa dos museus; 

 1954: Atenas/ Grécia: II Seminário Internacional da UNESCO sobre a função 

educativa dos museus; 

 1958: Rio de Janeiro/ Brasil: Seminário Regional da UNESCO sobre a função 

educativa dos museus. 

Esses seminários foram, ao mesmo tempo, vetores e produtos do estreitamento 

crescente entre práticas educativas e museus, consolidando a ideia do museu como recurso 

educativo, enquanto locus inspirador de aprendizagens (MELO, 2007). 

Em 1958, ano do seminário da UNESCO no Rio de Janeiro, temos mais três 

trabalhos publicados no Brasil: O Museu e a Criança de Sigrid Porto de Barros, do Museu 

Histórico Nacional; Museu e Educação de Trigueiros e Recursos Educativos dos Museus 

Brasileiros de Guy de Holanda. 

Sigrid Porto de Barros (1958) apresenta as relações museu–escola de acordo com o 

grau escolar das crianças (escolas maternais, jardins de infância, curso pré-primário, 

curso primário), trazendo também métodos direcionados às diversas séries do curso 

primário. Tais métodos tiveram como base a orientação da visita de 1290 alunos, entre os 

anos de 1953 e 1957, ao Museu Histórico Nacional. Nesse trabalho os museus aparecem 

como instituições ‘cheias de respostas’ e ‘verdades’: “Ligados que estejam a qualquer ramo 

do conhecimento humano, preparam o acesso do povo à noção da sua própria classificação 

nacional e dão a informação exata sobre o seu lugar e função na grande comunidade 



Patrimônio Arqueológico Paulista: proposições e provocações museológicas Camila Azevedo de Moraes Wichers 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 57 

humana” (BARROS, 1958, p.46, grifo meu). É enfatizado o papel educativo complementar 

dos museus em relação à escola: 

“é recomendável um planejamento sistemático de visitas guiadas e palestras 
especiais para grupos de professores, tudo isto secundado pelo envio às escolas, ou 
mesmo Departamentos Educacionais, de listas de objetos das coleções 
museológicas, que tenham qualquer relação com as unidades dos programas 
escolares vigentes. (...). Com isto, fica facilitada, aos professores, a localização, nos 
museus, dos objetos que possam ilustrar a matéria dada em aula” (BARROS, 1958, 
p.72, grifo meu). 

 

A publicação de Trigueiros (1958), por sua vez, é dividida em duas partes: uma 

primeira dedicada às questões de documentação e uma segunda onde são apresentadas as 

funções do museu enquanto “órgão documentador de capital importância no sistema 

educativo”. Segundo o autor, o título do livro é fruto do “desejo de mostrar a importância que 

os museus adquiriram na última década, decorrente de total modificação de sua maneira de 

ser, passando a influir no processo educativo e a exercer papel relevante na vida da 

comunidade” (TRIGUEIROS, 1958, p.15). Contudo, ao pontuar as finalidades básicas dos 

museus o mesmo autor salienta: “a) recolher, classificar, colecionar, conservar e expor os 

objetos ou documentos; b) promover estudos, pesquisas, cursos, conferências e 

divulgação.” (TRIGUEIROS, 1958, p.60), ou seja, a missão educacional do museu não 

aparece salientada. A obra só se detém em dois itens específicos da relação museu–

educação: museus escolares e museus e as pequenas comunidades, no primeiro item 

salienta a diferença entre museu pedagógico e museu escolar e no segundo traz exemplos 

de exposições itinerantes, museus móveis extensíveis e museus ônibus. Trigueiros também 

apresenta um panorama dos museus no Brasil, trazendo ainda exemplos internacionais. 

Por fim, a publicação de Hollanda (1958), decorreu do próprio seminário e do estágio 

latino-americano de estudos sobre o papel educativo dos museus (HOLLANDA, 1958). Essa 

obra reuniu, na realidade, um repertório dos museus existentes no país, organizada a 

pedido da UNESCO, não se detendo na relação museu–educação, ou ainda nos 

desdobramentos metodológicos dessa relação. Não obstante, o autor enumera as ações 

educativas desenvolvidas em cada museu levantado, sendo destacadas as visitas guiadas. 

Para o contexto paulista, Hollanda (1958) indica 27 museus: 7 estaduais, 9 

municipais, 1 eclesiástico, 6 de entidades civis, 2 de propriedade individual e 1 de tutela não 

definida. Ao analisarmos as finalidades, tipologias de acervo e a ações de divulgação 

nessas instituições vemos que os museus de arte e eclesiásticos dedicavam maior destaque 

aos acervos ao definirem sua finalidade, enquanto os museus de ciências apresentavam, 

com mais frequência, a importância de suas ações educativas. Diversos museus da capital 

mencionam visitas guiadas: no Museu Florestal Octavio Vecchi existiam “indicadores” e no 

Museu do Departamento de Zoologia da Secretaria de Agricultura de São Paulo eram os 
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próprios “biologistas” que atendiam ao público. Nos museus de arte haviam cursos de 

desenho, exceção feita à Pinacoteca do Estado que, à época, não oferecia nem mesmo 

visitas guiadas (HOLLANDA, 1958). Cabe pontuar que no Museu Paulista, onde a 

Arqueologia encontrava-se em posição coadjuvante, não existia um setor educativo ou 

ações direcionadas ao público, embora esse museu recebesse 280 mil visitantes, em média, 

por ano (HOLLANDA, 1958). 

À parte as críticas contemporâneas dirigidas aos estudos aqui apresentados, a 

existência de processos devotados ao aprimoramento da relação educação – museus – 

patrimônio demonstra que a estratigrafia onde se assentou a Educação Patrimonial tem 

diversas camadas, as quais influenciaram, certamente, a aplicação dessa metodologia no 

Brasil e os posteriores contornos da mesma. 

Em 1963 destacou-se a criação de um comitê específico dedicado à educação no 

âmbito da Comissão Internacional de Museus (ICOM), o Comitê de Educação e Ação 

Cultural (CECA). No Brasil, temos em 1969 a criação de uma comissão para o levantamento 

da situação dos museus nacionais e para a criação de serviços educativos (SANTOS, 

2004/2008). À época, somente o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, possuía setor 

educativo organizado13. 

Carneiro (2009), ao analisar os primeiros serviços educativos de museus brasileiros 

e o início das discussões acerca da Educação Patrimonial, aponta que 

“Os museus brasileiros envolveram-se menos com as práticas de educação popular 
e mais com projetos e propostas europeias ligadas às discussões acerca da 
educação permanente e com forte vinculo às ideias escolanovistas, estes mais 
relacionados ao campo da educação escolar” (CARNEIRO, 2009, p.39).  

 

A associação dos museus ao movimento escolanovista fica patente quando 

observamos, por exemplo, que o único brasileiro presente no I Seminário Internacional da 

UNESCO sobre a função educativa dos museus, já mencionado, foi Fernando Tude de 

Souza, amigo de Anísio Teixeira. Importante destacar a importância desse movimento na 

educação brasileira e o fato desses educadores terem colocado os museus na ordem do dia 

do processo educacional (LOPES, 1991 Apud CARNEIRO, 2009, p.38). 

Não obstante, essa aproximação teria acarretado o processo de escolarização dos 

museus, pontuado por Lopes (1988) 

“Chamamos de escolarização a esse processo de incorporação pelos museus das 
finalidades e métodos do ensino escolar cujas manifestações iniciais (...) 
detectamos, no Brasil, com os movimentos escolanovistas e que vêm se 
aprofundando no bojo das propostas de educação permanente para os museus” 
(LOPES, 1988, p.54) 

 

                                                 
13 Para uma análise dos setores educativos dos museus brasileiros ver Seibel-Machado (2009). A autora 
apresenta ainda uma análise pormenorizada dos Seminários Internacionais da UNESCO sobre a função 
educativa dos museus 
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Para a pesquisadora, embora no discurso teórico os museus sejam tratados no plano 

da educação não escolar, suas práticas estariam impregnadas de metodologias do ensino 

escolar, passando a assumir um papel complementar a educação formal, gerando, na 

opinião de Lopes (1988), um círculo vicioso na relação museu – escola. 

Bruno (1984), por sua vez, apontou que o papel educativo assumido pelos museus 

brasileiros se deveria também à situação deficitária das escolas no país. 

Martins (2011), afirma que o movimento de escolarização dos museus teria marcado 

uma separação entre pesquisadores/ curadores e educadores/ mediadores, sendo os 

primeiros os responsáveis pela construção do conhecimento e os segundos pelo trabalho 

com o público, enquanto receptores de conhecimento14. Para Lopes (1988) o trabalho 

educacional nos museus passa pelo “enfrentamento da separação que se dá no processo 

de separação de produção e disseminação do conhecimento” (LOPES, 1988, p.61). A 

autora chega ao cerne da questão com relação à escolarização dos museus ao expor que o 

problema decorre das posturas políticas e escolhas teóricas que embasam as ações 

educativas desenvolvidas tanto nas escolas quanto nos museus “Os problemas básicos que 

os museus enfrentam hoje são decorrentes de sua condição de saber oficializado que assim 

como a escola integra sistemas educacionais e culturais empenhados na manutenção da 

ordem social vigente” (LOPES, 1988, p.57, grifo meu). Faz uma crítica, ainda, o fato de que 

essas crianças e jovens são consideradas de forma passiva no processo educacional. 

Ao retomar, ainda que de forma sucinta, a relação entre museus – educação - 

patrimônio, busco demonstrar como os programas de Educação Patrimonial desenvolvidos 

no contexto contemporâneo carregam marcas dessa longa trajetória. Ainda que afastados, 

na maior parte das vezes, das instituições museológicas, esses programas, no âmbito da 

Arqueologia, são marcados pela mesma escolarização, assim como reafirmam, muitas 

vezes, a ordem social vigente, se omitindo a discutir o caráter polissêmico do patrimônio. Da 

mesma forma, julgo que o enfrentamento apontado por Lopes (1988) entre produção e 

socialização do conhecimento não tem sido abordado de forma satisfatória. 

A interface Sociomuseologia e Arqueologias Pós-Processuais na construção desses 

programas é aqui defendida como caminho a ser trilhado, contribuindo para uma 

‘musealização da escola’ ao contrário de uma ‘escolarização dos museus’, caminho que 

pretendo problematizar no Capítulo 5. 

Ainda dialogando com as ideias de Lopes (1988), o museu deveria contribuir para o 

processo de construção do conhecimento em nossa realidade, a partir da participação ativa 

dos envolvidos no processo museológico educativo (LOPES, 1988, p.62). 

                                                 
14 No contexto contemporâneo da Musealização da Arqueologia, assistimos, muitas vezes, à mesma divisão nas 
equipes de Arqueologia Preventiva, entre Arqueólogos que produzem conhecimento e Arqueólogos ou 
Educadores que fazem os denominados Programas de Educação Patrimonial. 
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Passando propriamente à discussão acerca da Educação Patrimonial, ressalto que a 

expressão se instalou em contextos influenciados pelos processos acima sumarizados. 

Desse modo, discordo da ideia de que a Educação Patrimonial teria inaugurado as ações 

educativas centradas no patrimônio em solo brasileiro. A Educação Patrimonial como 

metodologia de trabalho foi aplicada a partir das ações alavancadas no Museu Imperial, 

conforme trecho abaixo, mas isso não quer dizer que outras práticas não existissem 

anteriormente. 

 “A proposta metodológica para o desenvolvimento das ações educacionais voltadas 
para o uso e apropriação dos bens culturais foi introduzida, em termos conceituais e 
práticos, a partir do primeiro seminário realizado em 1983, no Museu Imperial, em 
Petrópolis, RJ, inspirando-se no trabalho pedagógico desenvolvido na Inglaterra sob 
a designação de Heritage Education” (HORTA, 1999, p.5, grifo meu). 

 

Nesse sentido há uma estratigrafia a ser considerada quando pensamos na 

transposição do termo para o Brasil. Essa estratigrafia está associada, sobretudo, ao campo 

da educação em museus, considerada aqui como tipologia educacional especifica 

(MARTINS, 2011, p.22). 

Como afirmam Durbin, Morris & Wilkinson (1990), a Heritage Education, como 

metodologia que surgiu na década de 1970 na Inglaterra e Estados Unidos da América, era 

destinada a formar professores para o uso de objetos patrimoniais no ensino escolar. 

Fica clara, ao menos em suas propostas iniciais, a associação dessa metodologia com a 

educação formal, o que explicaria a tendência de escolarização verificada nos programas de 

educação patrimonial desenvolvidos no bojo da Arqueologia Preventiva. Entretanto, esses 

programas se propõem a fazer ações aliadas à educação formal, mas em um tempo 

diametralmente oposto ao do processo educativo formal, uma vez que atuam de forma 

pontual e não continuada. 

Martins (2011) defende que Educação Patrimonial se aproxima das propostas das 

pedagogias renovadas que marcaram a transição dos séculos XIX – XX, em particular da 

“lição das coisas” enquanto método de ensino que previa passeios, conversas, visitas às 

exposições e o “contato direto com os objetos” (MARTINS, 2011, pp.73-77). A observação 

da autora é de suma importância para o entendimento de que essa metodologia dialogou, 

dentro e fora do Brasil, com experiências anteriores. 

Cabe fazermos uma pequena digressão sobre os documentos que deram início à 

aplicação dessa metodologia no Brasil, assim como sobre a integração dessas ideias com 

outras práticas em andamento no país. 

Dois textos difundiram as ideias apresentadas em 1983, por Maria de Lourdes 

Parreiras Horta, no Seminário já mencionado, realizado no Museu Imperial de Petrópolis. 

No texto Educação Patrimonial I, publicado no Boletim do Programa Nacional de 

Museus, da Fundação Pró-Memória a autora traz a seguinte questão: como atrair a atenção 
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das crianças, que estão imersas em experiências de seu tempo, para questões do passado? 

(HORTA, 1984). 

Nesse momento, a Educação Patrimonial é apresentada como o ensino centrado na 

evidência material da cultura: os objetos culturais. O objeto deixa de ser recurso e passa a 

ser realidade. Outro diferencial seria que enquanto na escola o ensino teria um sentido 

explicativo (efeito-causa), o ensino por meio da evidência teria um sentido indutivo (causa-

efeito). Esses objetos teriam o poder de despertar outras realidades na mente do indivíduo, 

sendo que a criança seria mais “capaz” de criar essas realidades do que o adulto. Estaria 

então respondida a questão inicial, a criança estaria mais próxima que o adulto da narrativa 

do objeto. 

Para Horta (1984) “a função educacional dos museus é dar aos indivíduos a 

consciência do patrimônio cultural de que é herdeiro e da sua capacidade de utilizá-lo e criá-

lo”. Cabe ressaltar que, reside aí uma visão metafórica e essencialista do patrimônio, algo 

que herdamos e que mesmo sem saber o porquê temos que preservar. No quadro dos 

imaginários da preservação, Canclini (1994) denomina essa visão de tradicionalismo 

substancialista. 

Existem diversos olhares no que concerne ao patrimônio cultural: este pode ser 

entendido como herança de um passado concluído ou como uma seleção arbitrada no 

presente, cabendo nesse caso questionarmos as origens, significados e os agentes que se 

encarregaram dessa seleção (MERILLAS, 2003). A proposta de Horta (1984) se insere no 

primeiro grupo. Contudo, acredito que um bem ou referência só se torna herança a partir de 

processos de socialização onde as origens e seleções desse patrimônio também são 

problematizadas. 

No texto Educação Patrimonial II, publicado pelo mesmo boletim, Horta apresentou 

a metodologia da Educação Patrimonial, cujas bases teóricas eram a psicologia do 

aprendizado e da percepção. Teríamos os seguintes elementos: percepção (visual e de 

significado), motivação, memória, emoção e níveis de desenvolvimento do pensamento 

(HORTA, 1985). 

Alencar (1987) apresentou o primeiro trabalho acadêmico devotado à Educação 

Patrimonial, a dissertação de mestrado Museu – Educação: se faz caminho ao andar, 

defendida na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Nesse trabalho a autora 

afirmou que “os museus brasileiros desenvolvem suas atividades educativas sem que haja 

uma filosofia, uma política, e muito menos uma metodologia definida para a área de 

museus” (ALENCAR, 1987, p.4, grifo meu). Notamos, mais uma vez, um esforço em marcar 

um lugar primevo da educação patrimonial como metodologia de educação centrada no 

patrimônio, também visualizado no trabalho de Magaly Cabral Santos (1997), onde a 
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educação patrimonial foi apontada como a “única metodologia adotada em museus 

brasileiros” (CABRAL SANTOS, 1997, p.31). 

A meu ver, existiam diferentes filosofias, políticas e metodologias devotadas ao 

campo da educação nos museus. Como vimos, essas propostas eram marcadas pela ideia 

de uma pedagogia de museus – para usar o termo de Mendonça (1946) - entendidos a um 

só tempo como complementares à educação escolar e promotores de uma educação 

permanente. 

Importante pontuar que, em 1987, Maria Célia T. M. Santos publicou o livro Museu, 

escola e comunidade, obra que apresentava uma série de projetos desenvolvidos pela 

autora a partir do Museu de Arte Sacra de Salvador. A referida obra marca um momento 

importante do pensamento museológico brasileiro devotado à relação museu – educação – 

patrimônio, uma vez que traz os princípios da educação libertadora de Paulo Freire para o 

campo dos museus (SANTOS, 1987). 

Dessa forma, concordo com Chagas (2004), que a expressão Educação Patrimonial 

estabeleceu-se no Brasil como desejo de constituir-se em marco zero, em gesto inaugural 

de uma metodologia, de uma prática e de uma reflexão vinculadas ao campo do patrimônio 

cultural. Segundo o autor, esse posicionamento não teria levado em conta os trabalhos de 

Paulo Freire, assim como as práticas deflagradas por Gustavo Barroso, Mário de Andrade, 

Rodrigo de Melo Franco, Anísio Teixeira, Nise da Silveira e, no campo museológico, Waldisa 

Rússio, Maria Célia Teixeira Santos, Cristina Bruno, entre outros (CHAGAS, 2004, p.144). 

No campo das ações educativas centradas no patrimônio arqueológico, só para citar 

um exemplo paulista, temos as ações desenvolvidas por Paulo Duarte ainda na década de 

1960, quando o Instituto de Pré-História já mantinha uma exposição de Arqueologia, 

promovia visitas aos sítios arqueológicos e inúmeras palestras proferidas pelo pesquisador. 

Nessa mesma instituição, Bruno (1984) construiu um extenso programa de comunicação 

museológica, entre 1979 e 1984, no que concerne à construção de processos educativos 

centrados no patrimônio arqueológico paulista15. 

Não obstante, concordo que, os autores associados à Educação Patrimonial, 

trouxeram para o contexto brasileiro do último quartel do século XX uma metodologia 

inovadora, inspirada na experiência inglesa, onde a mudança de atitude no trabalho 

educacional dos museus e das próprias escolas decorreu da emergência dos estudos de 

cultural material, conforme indicado no próprio estudo de Alencar (1987). É a mudança 

destacada por Horta da direção efeito  causa para a relação causa  efeito. 

                                                 
15 Voltaremos a essa experiência no Capítulo 2, devotado a explicitar aspectos históricos importantes da 
musealização da arqueologia paulista. 
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Tenho como hipótese que essa ligação tão profunda da Educação Patrimonial com 

os estudos de Cultura Material foi um elo imprescindível para a adoção, às vezes 

mecânica, da Educação Patrimonial entre arqueólogos e arqueólogas no Brasil. Os estudos 

de cultura material colocam-se com o propósito de identificar e interpretar objetos feitos pelo 

homem, se aproximando do fazer arqueológico. Mais que isso, foi a partir da Arqueologia 

que esses estudos surgiram. Não obstante, é o contexto arqueológico que dá especificidade 

ao fazer arqueológico em relação aos estudos de cultura material. 

Vera Alencar (1987) defende uma complementaridade e convergência entre a 

Educação Permanente e a Educação Patrimonial, sendo a última uma das áreas de 

atuação da primeira. Dessa forma, a autora dialoga com uma postura presente 

anteriormente no contexto brasileiro, associada à valorização da relação entre museus e 

educação permanente. 

Outra discussão de suma importância trazida pela autora reside no domínio afetivo 

da educação patrimonial. Esse domínio afetivo, formado por preferências, atitudes e 

valores, seria, por excelência um campo de ação dos museus, posto que foi ignorado pela 

educação escolar. Esse domínio teria particular importância para a internalização de 

conceitos e ideias, para a sensibilização dos indivíduos em relação ao objeto, dada a 

seguinte contradição: 

“Por que o museu coleciona? Qual é o sentido de suas coleções? Poderia se supor, 
numa lógica coerente, que se o indivíduo coleciona porque há uma identidade 
sujeito/objeto, o museu representaria a identidade sociedade/ patrimônio cultural. 
Mas o que se constata é que o museu coleciona a identidade de alguns e não de 
toda a sociedade. Chega-se então a conclusão de que o museu não responderá 
jamais a todos da mesma maneira. O nível do envolvimento sujeito/ objeto continua 
a ser individual.” (ALENCAR, 1987, p.39) 

 

Embora considere a reflexão da autora de especial importância, qual seja, a 

constatação do caráter seletivo das coleções museológicas, acredito que nem sempre 

trabalharemos com uma sensibilização no sentido de criar uma identificação, por meio do 

que a autora chama de “pontos de referência” entre sujeito e objeto. Essa sensibilização 

pode se dar também a partir da constatação da diferença, do exame crítico do contexto em 

pauta, a partir do questionamento do status quo e dos próprios processos seletivos do 

patrimônio. De uma forma ou de outra, é necessário nos colocarmos de forma clara nos 

processos educativos deflagrados a partir do patrimônio selecionado, explicitando as 

relações de poder e as autorias envolvidas no discurso arqueológico, patrimonial, 

museológico e educativo. 

A autora traz ainda uma síntese das implicações da Educação Patrimonial para o 

trabalho educativo em museus, apresentando as seguintes considerações: a necessidade 

de melhores exposições; a importância do objeto como foco do processo educativo que 



Patrimônio Arqueológico Paulista: proposições e provocações museológicas Camila Azevedo de Moraes Wichers 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 64 

deveria ser realizado por mediação; a necessária formação de equipes preparadas para a 

ação educativa nos museus; o domínio afetivo anteriormente ao conhecimento e a 

participação dos educandos (ALENCAR, 1987). 

Magaly Cabral Santos (1997), por sua vez, procura em sua pesquisa evidenciar as 

mudanças conceituais sofridas no campo da Educação Patrimonial, a saber: 

 Uma mudança de foco da cultura material para a cultura como um todo, fazendo com 

que qualquer manifestação cultural pudesse ser alvo da metodologia; 

 O fato de que a Educação Patrimonial não pretende ensinar, como apresentado em 

alguns dos textos que difundiram essa metodologia. Assim, as mudanças ocorridas 

no seio da Museologia e do domínio patrimonial teriam atingido também a Educação 

Patrimonial, agora voltada a favorecer a aprendizagem; 

 Também teriam ocorrido mudanças de interpretação nas etapas de desenvolvimento 

da metodologia, conforme o quadro que segue: 

 

Tabela 02. Etapas da Educação Patrimonial – baseada em Cabral Santos (1997)16 

1983 1993 1994 

Etapas Objetivos Etapas Objetivos Etapas Objetivos 

Observação 
Identificação do 

significado 
Observação 

Revelar o 
processo cultural 

que está no 
objeto 

Identificação 
do Bem 
Cultural 

Observação e 
análise 

Registro 

Interpretação do 
significado. 
Análise e 

julgamento crítico. 
Extrapolação do 

significado 

Análise 
Revelar os 
processos 
mentais 

Registro do 
Bem Cultural 

Registro e 
identificação 

Participação 

Compreensão 
empatética 

(envolvimento 
afetivo) 

Extrapolação 
Ir até os limites do 

objeto e além 
deles 

Valorização e 
Resgate 

Interpretação e 
comunicação do 

significado 

 

Essas primeiras propostas metodológicas da Educação Patrimonial são raramente 

mencionadas nos programas vinculados à Arqueologia, sendo mais frequente a adoção das 

etapas indicadas no Guia Básico de Educação Patrimonial, publicado em 1999 pelo Museu 

Imperial e IPHAN, onde temos: 

 

  

                                                 
16 Santos (1997) seguiu em seu trabalho a proposta de 1993. 
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Tabela 03. Etapas da Educação Patrimonial – baseada em Horta, Grunberg & Monteiro (1999) 

1999 

Etapas Objetivos 

Observação 
Identificação do objeto/ função/ significado; desenvolvimento de percepção 

visual e simbólica. 

Registro 
Fixação do conhecimento, aprofundamento da observação, análise crítica, 

desenvolvimento da memória. 

Exploração Desenvolvimento das capacidades de análise e julgamento crítico, interpretação. 

Apropriação Envolvimento afetivo, internalização.  

 

Como vemos, nessa última proposta, a terceira etapa desdobra-se em duas etapas, 

dando maior ênfase ao domínio afetivo da Educação Patrimonial, o que consideramos de 

vital importância. Contudo, no mesmo Guia a apresentação da Arqueologia como “ciência 

que nos permite conhecer o passado do homem, antes dos registros históricos” (HORTA, 

GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p.32), evidencia o desconhecimento do campo 

arqueológico17. 

Cabe lembrar que própria conceituação da educação patrimonial se transformou ao 

longo do tempo, conforme notamos nas definições apresentadas por Horta em 1983, 1991 e 

1995: 

“O que vem a ser a Educação Patrimonial? Poderíamos defini-la, em termos 
objetivos, como o ensino centrado no objeto cultural, na evidência material da 
cultura. Ou ainda como o processo educacional que considera o objeto como fonte 
primária de ensino” (HORTA, 1983, p.3 Apud CABRAL SANTOS, 1997, p32, grifo 
meu).  
 
“O conhecimento dessa herança que recebemos e sobre a qual construímos o nosso 
presente e o nosso futuro, do Patrimônio visto como fundo contra o qual podemos 
traçar o perfil da nossa identidade, individual e coletiva, é o objeto do que chamamos 
de educação patrimonial” (HORTA, 1991, p.66, grifo meu).  
 
“Poderia definir Educação Patrimonial como uma proposta educacional centrada na 
matéria da cultura como fonte primária de conhecimento do mundo, da realidade; 
como fonte primária de aprendizado (HORTA, 1995 Apud CABRAL SANTOS, 1997, 
p.33, grifo meu) 

 

Embora notemos uma ampliação do campo de atuação da educação patrimonial, dos 

objetos culturais para a cultura como um todo, as propostas parecem-me ainda marcadas 

por uma perspectiva educativa de tom mais unilateral. 

 “O objetivo dos museus e do trabalho sobre o patrimônio cultural em todas as suas 
manifestações é o de investigar as relações e as emoções humanas presentes 
nesses objetos e artefatos, e de ensinar as pessoas como fazer o mesmo” (HORTA, 
1991, p.70, grifo meu). 
 
“O trabalho fundamental que nos desafia é o de fazer com que as pessoas – adultos 
e crianças – despertem para a consciência de que por trás desses espelhos do 
passado estamos nós mesmos” (HORTA, 1991, p.72, grifo meu). 

 

                                                 
17 Marques (2005) traz uma crítica acerca da desse guia, sobretudo no que concerne a forma como o patrimônio 
arqueológico aparece indicado. 
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Se bem que traga reflexões inéditas no país, acerca da relação entre museu – 

educação - patrimônio, a Educação Patrimonial se assentou sobre processos aqui 

sumarizados, agregando conceitos e práticas tanto positivas quanto negativas. Quando 

Alencar (1987) afirma que a Educação Patrimonial seria um campo da Educação 

Permanente está dialogando com propostas anteriores, conforme pontuado. Quando o 

patrimônio aparece como uma herança concluída nos textos de Horta (1984, 1985, 1991), 

acredito que tal ideia vem dos próprios contornos da instituição patrimônio no Brasil. 

Outro ponto a ser destacado é que a Heritage Education tem suas raízes em um 

contexto patrimonial bastante diferenciado do Brasil. Essa metodologia foi criada, na 

Inglaterra, para o incremento das atividades educativas centradas em um patrimônio já 

inserido em uma cadeia operatória de procedimentos museológicos devotados à coleta, 

documentação, conservação e comunicação desse patrimônio (BRUNO, 1997). Sua 

inserção em um contexto onde essa cadeia operatória museológica não está estabelecida 

torna-se complexa. 

Não obstante, o termo Educação Patrimonial foi antropofagizado, conforme pontua 

Chagas (2004), sendo utilizado hoje de múltiplas formas. No Brasil, essa metodologia tem 

se transformado em um campo de reflexão autônomo, assim, a expressão Educação 

Patrimonial 

“foi devorada e agora está sendo regurgitada com novas significações. O campo da 
educação patrimonial não é tranqüilo e não é pacífico; ao contrário, é território em 
litígio, aberto para trânsitos, negociações e disputas de sentidos. Orientações, 
tendências e metodologias diversas estão em jogo nesse território” (CHAGAS, 2004, 
pp.144-145, grifo meu).  

 

Ao examinarmos a própria produção brasileira do Comitê de Educação e Ação 

Cultural (CECA) do ICOM, que tem representação no país desde 1995, notamos a 

existência de diversas linhas de atuação no campo da educação em museus, apontando 

outros caminhos conceituais e metodológicos18. Em São Paulo, trabalhos como do Núcleo 

de Ação Educativa da Pinacoteca do Estado (AIDAR, 2006) e do Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Educação Não-formal e Divulgação em Ciência da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (GEENF) (MARANDINO et al, 2008), entre outros, evidenciam 

outros caminhos metodológicos para o aprimoramento da relação museus - educação – 

patrimônio, pouco conhecidos do campo arqueológico. 

Nesse sentido, enfatizo que a escolha da metodologia da Educação Patrimonial não 

é em si apanágio nem maldição. O problema é que a inserção do termo na Portaria 230/ 

2002 levou a sua aplicação mecânica no contexto arqueológico. Nesse sentido, 

                                                 
18 Esses textos foram recentemente reunidos e publicados em dois volumes: “O ICOM-Brasil e o Pensamento 
Museológico Brasileiro – documentos selecionados”, com organização de Cristina Bruno (2010). No que 
concerne ao CECA-Brasil, foram publicados 13 textos, produzidos originalmente entre 1996 e 2010.  
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compreender a historicidade desse e de outros modos de lidar com a relação educação – 

museus – patrimônio faz-se premente. Ainda que grande parte dos programas de 

educação patrimonial do campo arqueológico seja desenvolvida à mercê das instituições 

museológicas, os mesmos deveriam considerar essa estratigrafia, assim como o potencial 

da Museologia - enquanto campo que estuda o fato museológico - nesses processos. 

A definição de Educação Patrimonial atualmente apresentada pelo IPHAN também 

nos aponta a metamorfose do termo: 

“Toda vez que as pessoas se reúnem para construir e dividir novos conhecimentos, 
investigam para conhecer melhor, entender e transformar a realidade que nos cerca, 
estamos falando de uma ação educativa. Quando fazemos tudo isso levando em 
conta alguma coisa que tenha relação com nosso patrimônio cultural, então estamos 
falando de Educação Patrimonial” (Fonte: http://portal.iphan.gov.br/ portal/ montar 
PaginaSecao.do? id=15481 &retorno =paginaIphan Consultado em 22 de Outubro 
de 2011, grifo meu) 

 

Atualmente, o IPHAN possui uma Gerência de Projetos e Educação Patrimonial – 

GEDUC, que busca formas de implantar uma postura educativa em todas as ações 

institucionais do órgão. Essa política objetiva que representações do IPHAN funcionem 

como centros de diálogo e construção conjunta com a sociedade de políticas de 

identificação, reconhecimento, proteção e promoção do patrimônio cultural. O projeto Casas 

do Patrimônio tem sido a principal iniciativa da instituição nesse sentido. 

Em 2011, foi realizado em Ouro Preto, o II Encontro Nacional de Educação 

Patrimonial, resultando em um texto base para uma política nacional no âmbito da 

Educação Patrimonial, a partir dos seguintes eixos temáticos:  

 

1) Perspectivas teóricas em educação, patrimônio cultural e memória; 

2) Educação Patrimonial, participação social e sustentabilidade; 

3) Educação Patrimonial, espaços educativos e cooperação; 

4) Educação Patrimonial, marcos legais, gestão e avaliação; 

De particular interesse para as reflexões aqui esboçadas são as diretrizes inseridas 

no eixo temático 2: 

“Diretriz 1. Garantir que ações educativas antecedam e permeiem as ações 
reguladoras e de gestão;  
Diretriz 2. Fomentar a participação social como lócus efetivo na área da Educação 
Patrimonial para a elaboração de estratégias de sustentabilidade, tendo em vista a 
construção e aplicação de políticas em prol da justiça social, correção ecológica, 
viabilidade econômica e aceitação da diversidade;  
Diretriz 3. Potencializar os espaços educativos, considerando como legítimos todos 
aqueles que propiciem práticas de aprendizagens coletivas reconhecidas pela 
comunidade local, assim como a ação educativa dos seus diversos agentes;  
Diretriz 4. Garantir a constante capilaridade e gestão compartilhada dos espaços 
educativos entre governo e sociedade civil na implantação e no desenvolvimento da 
PNEP;  
Diretriz 5. Propor e garantir estratégias e mecanismos que promovam o intercâmbio 
e a articulação entre os diversos atores envolvidos na construção das ações e na 
implementação das políticas de Educação Patrimonial.” (II ENEP, 2011, grifo meu) 
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Entra em cena a problematização da seleção dos bens patrimoniais, a partir da 

ideia de que as ações educativas devem anteceder a gestão, preocupação que não estava 

expressa no inicio da aplicação da Educação Patrimonial no país. 

Outra questão de particular interesse para essa tese é que tais diretrizes 

abandonam, por completo, a referência aos Museus e à Museologia, os quais não são 

apontados em nenhuma parte do documento. Implantada no Brasil a partir do contexto 

museológico, no Museu Imperial de Petrópolis, a Educação Patrimonial foi antropofagizada 

(CHAGAS, 2004), como já mencionamos anteriormente, ganhando contornos próprios e 

novos usos. 

A criação do Instituto Brasileiro de Museus, em janeiro de 2009, foi um fator decisivo 

para o efetivo desligamento da Educação Patrimonial do cenário museológico. O IBRAM 

possui uma Coordenação de Museologia Social e Educação – COMUSE, que agrega as 

diversas tendências e ações associadas à divulgação, extroversão e socialização do 

patrimônio musealizado, sem fazer menção à referida metodologia. 

Dessa forma, no contexto brasileiro contemporâneo, Educação Patrimonial é 

‘assunto’ do IPHAN. E nesse quadro, os programas de Arqueologia associados ao 

licenciamento ambiental têm crescido exponencialmente. E a Arqueologia também é 

‘assunto’ do IPHAN. Esse cenário tem trazido consequências específicas no que concerne 

ao afastamento Arqueologia – Museologia. 

Para o contexto paulista temos um Termo de Referência específico da 

Superintendência Regional do IPHAN em São Paulo, sobre os Programas de Educação 

Patrimonial e Inclusão Social. Esse termo se coaduna com a conceituação 

contemporânea IPHAN, já mencionada anteriormente, sobre a educação patrimonial, quanto 

processo dialógico e fundamental para seleção e gestão do patrimônio (IPHAN/ SP, 2009). 

A tese de Carneiro (2009), já mencionada anteriormente, discorre, de forma inédita e 

aprofundada, sobre as ações educativas efetuadas a partir da Arqueologia Preventiva, 

apresentando a seguinte crítica: 

 “Acredito neste processo, como já afirmei, em um sentido dialógico e dialético, ou 
seja, à medida que se desenvolvem ações junto aos mais diversos contextos 
culturais (diferentes visões de mundo, tensões, conflitos) podem estabelecer-se 
novos contornos e direcionamentos tanto para os processos comunicativos quanto, 
idealmente, para a produção do conhecimento, neste caso específico, arqueológico. 
A ação educativa é vista, nesse sentido, não como uma mera tradutora de conceitos 
e conteúdos científicos, mas na sua dimensão social e política; desempenhando o 
papel provocador de reflexões aprofundadas e críticas sobre a produção e 
socialização do conhecimento numa dimensão transformadora da realidade” 
(CARNEIRO, 2009, p.11, grifo meu) 

 

Assim, a autora propõe um processo dialógico onde a ação educativa também é 

motor de transformação do processo de seleção e produção do patrimônio, assumindo o 



Patrimônio Arqueológico Paulista: proposições e provocações museológicas Camila Azevedo de Moraes Wichers 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 69 

enfrentamento proposto por Lopes (1988), no que concerne a separação de produção e 

disseminação do conhecimento, enfrentamento que acredito ser urgente. 

Nesse sentido, buscarei nos Capítulos 4 e 5 delinear algumas ideias e engrenagens 

metodológicas no que concerne ao desenvolvimento de processos educativos no contexto 

da Arqueologia Preventiva. Embora rotulados como Programas de Educação Patrimonial, as 

propostas delineadas estão fortemente influenciadas pelas teorias críticas e pós-criticas, 

preocupadas com as conexões entre saber, identidade e poder, onde as heranças culturais 

são problematizadas e o processo educativo é compreendido como terreno de 

enfrentamentos. 

 

 

1.4.2. Arqueologia Pública: de todos, para todos ou com todos? 

 

A primeira reflexão a ser feita a respeito da denominada Arqueologia Pública diz 

respeito ao próprio conceito de público. O entendimento de público enquanto relativo ao 

Estado ou sua compreensão como de interesse de todos, podem levar a interpretações 

diferenciadas desse campo de atuação. Merriman (2004) ao pontuar essa distinção, chama 

atenção para a tensão existente entre essas noções 

“the two notions of ‘the public’ – the state and the people – have always been 
potentially in tension. At its starkest, this tension can be reflected in a distant, largely 
unaccountable state apparatus for archaeology which does not reflect the diversity of 
views and interests held by the public, and a public which is disenchanted with the 
archaeology provided by the state, feeling that it does not reflect their interests, and 
preferring to explore other ways of understanding the past. At best, this tension can 
be embraced as an inevitable and positive quality of people’s relationships with the 
past.” (MERRIMAN, 2004, p.2, grifo meu) 

 

Almeida (2002, p.16) argumenta que, no Brasil, em decorrência da relação entre 

população e Estado, o conceito de público, frequentemente, não é entendido como aquilo 

que é de todos, mas o que é propriedade do Estado, assim, “um sítio arqueológico ou uma 

coleção exposta em um museu pode não ter, para a população, o sentido (...) de pertencer a 

todo Mundo” (ALMEIDA, 2002, p.16). Para a autora, no Brasil, as relações pessoais de 

favor, clientela e tutela teriam construído uma visão equivocada do conceito de público, visto 

apenas como aquilo que é do Estado (ALMEIDA, 2002), dificultando a ação efetiva de uma 

Arqueologia Pública multivocal. 

Bastos (2006), por sua vez, afirma que no Brasil todo patrimônio arqueológico é Bem 

da União, ou seja, a Arqueologia exercida no país sempre está relacionada a um patrimônio 

público, por isso é sempre Pública. 

Para Funari (2001) a principal questão a ser abordada na Arqueologia Pública está 

associada ao fato de quem se beneficia da Arqueologia, das suas práticas, teorias e 
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discursos, postura com a qual concordo. Uma Arqueologia Pública inserida nos debates 

contemporâneos acerca dos patrimônios culturais deveria envolver, antes de tudo, uma 

avaliação pública das formas de verdade construídas pela prática arqueológica. No 

entanto, antes de enveredar por autores brasileiros que têm abordado essa temática, 

discorrerei sobre as origens do termo, em contexto norte-americano. 

A obra Public Archaeology (1972), do arqueólogo norte-americano McGimsey, é 

considerada um marco na inauguração deste campo da Arqueologia. Essa obra discorre 

sobre as ferramentas jurídicas e estratégias devotadas à preservação do patrimônio 

arqueológico inserido em terras estatais norte-americanas, elencando algumas ameaças a 

esse patrimônio, como a urbanização/ industrialização, o comércio ilícito e a escavação por 

amadores. Importante destacar que o contexto norte-americano já contava, à época, com 

diversos instrumentos legais de proteção ao patrimônio, cujo início remontava a 1906, com o 

Antiquities Act. 

Não obstante, se no início a participação da sociedade havia sido um elemento 

fundamental para a contenção da destruição e promulgação de leis de regulação e proteção 

do patrimônio, durante a década de 1970, a crescente profissionalização da Arqueologia 

resultou no afastamento dessa mesma sociedade. A partir de então, arqueólogos e Estado 

passaram a definir a agenda ‘pública’ da Arqueologia. Nesse sentido, a preservação 

dessas referências para as sociedades futuras passou a ser o mote justificador da 

preservação do patrimônio (MERRIMAN, 2004). 

Fowler (1982), por exemplo, indica que são quatro os princípios básicos para o 

manejo arqueológico: a conservação ética; a interação entre pesquisa e gestão; a avaliação 

da significância e o controle de qualidade. Cabe destacar que, a participação direta da 

sociedade não estava inserida nessa agenda. 

Para Renfrew & Bahn (1991), por exemplo, a Arqueologia Pública refere-se à “gestão 

publica do patrimônio arqueológico visando corresponder aos interesses da disciplina e da 

coletividade”, no entanto, como já pontuado, a coletividade não é um todo homogêneo, o 

que nos aponta o desafio da realização de uma efetiva Arqueologia Pública. 

Com a criação do Word Archaeological Congress (WAC), em 1986 outras questões 

vieram à tona. A partir de então, proliferaram abordagens que enfatizam a necessidade da 

Arqueologia Pública integrar plataformas onde o público pudesse avaliar as formas de 

verdade presentes no discurso arqueológico. 

Como postula Cornelius Holtorf (Apud CARVALHO & FUNARI, 2009) existem três 

modelos gerais que caracterizam as atuações dos arqueólogos dentro do campo da 

Arqueologia Pública: 1) o modelo da Educação; 2) o modelo da Relação Pública e, por fim, 

3) o modelo Democrático. No primeiro modelo temos uma Arqueologia, creditada como 
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ciência neutra e exata, como instrumento de educação das massas. Por sua vez, a vertente 

da Relação Pública almeja melhorar a imagem da Arqueologia na sociedade, garantindo um 

aval social para a continuidade dos próprios trabalhos arqueológicos. Por fim, no modelo 

Democrático, “todas as pessoas são detentoras de conhecimentos válidos: esses saberes 

podem variar de acordo com a trajetória de vida de cada um dos indivíduos, mas possuem 

igual importância” (HOLTORF, 2007, Apud CARVALHO & FUNARI, 2009, p.4). 

Dessa forma, não existe uma Arqueologia Pública, mas diferentes Arqueologias 

Públicas, assertiva que corresponde plenamente à realidade brasileira contemporânea, 

pautada por uma ampla gama de experiências marcadas pelos três modelos mencionados. 

Nas últimas décadas, a Arqueologia Pública tem crescido no Brasil. Entretanto, o 

desconhecimento da trajetória desse campo, bem como dos diferentes modelos que ele 

congrega, tem levado, muitas vezes, à banalização do termo. Por vezes, a Arqueologia 

Pública é até mesmo entendida como sinônimo de Educação Patrimonial. Vale apontar que, 

essa associação, entre Arqueologia Pública e Educação Patrimonial, é uma experiência sui 

generis do cenário brasileiro. 

Não pretendo aqui examinar de forma aprofundada como essa problemática tem sido 

tratada no Brasil, existem trabalhos que delinearam tais questões: Funari (2001) traçou um 

painel da área a partir da perspectiva latino-americana; Almeida (2002) inaugurou no país os 

trabalhos acadêmicos sobre esse campo, trazendo ainda uma experiência inédita da prática 

de Arqueologia Pública; Robrahn-González (2005) inseriu essa abordagem na compreensão 

da relação Arqueologia e Sociedade; Bastos (2006) trouxe uma reflexão aprofundada acerca 

da Arqueologia Pública a partir da ação do estado; e, por fim, Fernandes (2007) fez uma 

ampla revisão da literatura especializada, procurando sintetizar o desenvolvimento da 

Arqueologia Pública no país, retrocedendo à atuação de Loureiro Fernandes, Castro Faria e 

Paulo Duarte, compreendidos enquanto precursores dessa prática no Brasil. No que 

concerne a atuação de Paulo Duarte – cujo nome batiza o Laboratório de Arqueologia 

Pública da UNICAMP, voltarei ao papel desse intelectual na Arqueologia Paulista no 

Capítulo 2. 

O primeiro trabalho acadêmico devotado à Arqueologia Pública no Brasil foi 

apresentado por Almeida (2002), conforme mencionei. A autora desenvolveu um processo 

educativo em uma escola do Rio de Janeiro, entendendo a escola como um fórum de 

socialização, “um espaço valioso para que a Arqueologia exerça seu papel social” 

(ALMEIDA, 2002, p.56). Defende que a Arqueologia Pública não é uma linha de pesquisa, 

mas sim uma atitude 

“A Arqueologia Pública, tal como a compreendemos,engloba um conjunto de ações 
e reflexões que objetiva saber a quem interessa o conhecimento produzido pela 
Arqueologia; de que forma nossas pesquisas afetam a sociedade; como estão sendo 
apresentadas ao público, ou seja, mais do que uma linha de pesquisa da disciplina, 
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a Arqueologia Pública é inerente ao exercício da profissão” (ALMEIDA, 2002, p.9, 
grifo meu). 

 

Não obstante, embora a Arqueologia Pública seja inerente ao fazer arqueológico, a 

existência de um corpo específico de profissionais devotados a compreender as 

contradições subjacentes ao processo de patrimonialização19 e propor processos onde 

sociedade possa participar ativamente desses processos é fundamental. Nesse sentido, 

o mencionado Laboratório de Arqueologia Pública Paulo Duarte, é referência no país. 

Almeida (2002), Funari (1994, 2001) e Carvalho & Funari, (2009) deixam claro que 

não se trata de educar ou divulgar nossas pesquisas, obtendo uma aparente sustentação 

social para nosso trabalho, afirmando, como alerta Gnecco (1999), de forma irreflexiva a 

hegemonia de um conhecimento cientifico Ocidental sobre outras visões de mundo, mas sim 

de realmente nos questionarmos: a quem interessa o conhecimento que produzimos?  

Embora essa visão de Arqueologia Pública venha se fazendo premente no contexto 

contemporâneo brasileiro, vemos ainda abordagens marcadas pelos dois primeiros modelos 

de Holtorf (Apud CARVALHO & FUNARI, 2009). 

Robrahn-González (2005), embora problematize essas questões em trabalhos 

posteriores, aponta que o estreitamento da relação entre sociedade e patrimônio 

arqueológico seria necessário para a sustentação das medidas de preservação, 

beneficiando-se ainda da ‘popularidade’ da Arqueologia 

“Um dos benefícios públicos da Arqueologia está justamente em contribuir para o 
fortalecimento dos vínculos existentes entre a comunidade e seu passado, 
ampliando o interesse da sociedade sobre o seu patrimônio e criando, assim, a 
sustentação necessária às medidas de preservação. Nessa empreitada devemos 
explorar o grande interesse e fascínio que a Arqueologia desperta nas pessoas, por 
conta de seu perfil de descobertas e da busca pelo passado. De fato, a Arqueologia 
parece constituir a segunda profissão de mais da metade da população. 
Frequentemente, nos deparamos com frases como ‘se eu não fosse engenheiro (ou 
médico, ou professor, ou qualquer outra profissão), seria arqueólogo’” (ROBRAHN-
GONZÁLEZ, 2005, p.38, grifo meu) 

 

Vemos nesse trecho que a sustentação da disciplina é o foco. Além disso, a 

afirmação da Arqueologia enquanto profissão desejada pode até ser válida para aqueles 

que se inserem no topo da pirâmide social, mas está longe de ser válida para a imensa 

maioria da população brasileira, que permanece distante desse campo20. 

Ainda no estudo apresentado por Robrahn-González (2005), ações no âmbito da 

Arqueologia Preventiva foram utilizadas como exemplos de Arqueologia Pública. Como 

ficará claro nos Capítulos 4 e 5 desta tese, acredito que ainda é possível desenvolver 

                                                 
19 A pesquisa arqueológica ao selecionar parcelas das evidências materiais e projetá-las no universo patrimonial 
é uma prática de colecionamento e um processo de patrimonialização. 
20 Eu mesma vim conhecer a Arqueologia Brasileira aos 20 anos de idade e as pessoas que conheço, nos 
bairros pobres da Grande São Paulo, não têm a mais vaga ideia do que é Arqueologia, estando excluídos desse 
e de tantos outros ramos do conhecimento. 
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práticas arqueológicas críticas no seio da Arqueologia realizada em moldes empresariais21, 

desde que envolvendo a problematização dos próprios empreendimentos que deram origem 

às pesquisas de licenciamentos22. 

A apresentação do primeiro número da Revista de Arqueologia Pública, editada no 

Brasil desde 2006, pela Universidade Estadual de Campinas, apresenta a seguinte visão da 

Arqueologia Pública brasileira: 

“No Brasil, a expressão Arqueologia Pública, surgida em âmbito anglo-saxão, ainda 
é nova e pode levar a confusão. De fato, público, em sua origem inglesa, significa 
‘voltada para o público, para o povo’ e nada tem a ver, stricto sensu, com o sentido 
vernáculo de público como sinônimo de ‘estatal’. Ao contrário, o aspecto público da 
Arqueologia refere-se à atuação com as pessoas, sejam membros de comunidades 
indígenas, quilombolas ou locais, sejam estudantes ou professores do ensino 
fundamental ou médio. A ação do Estado dá-se, de maneira necessária, por meio da 
legislação de proteção ambiental e cultural que leva empreendedores – empresas 
privadas ou públicas – a custearem estudos de impacto ambiental e cultural. Nem 
sempre tais estudos visam à ação pública, no sentido mencionado acima, de 
interação com as pessoas. Do nosso ponto de vista – e esta revista serve a este 
propósito – a ciência não deve alhear-se da sociedade, sob o manto diáfano do 
empirismo. A Arqueologia Pública, entendida como ação com o povo, para usarmos 
uma expressão de Paulo Freire, permite que tenhamos uma ciência aplicada em 
benefício das comunidades e segmentos sociais” (FUNARI & ROBRAHN 
GONZÁLEZ, p.3. 2006, grifo meu) 

 

Dessa forma, o periódico se coloca como espaço para reflexões onde a Arqueologia 

Pública deve envolver, necessariamente, a participação comunitária. Em outro texto, os 

mesmos autores enfatizam o fato da Arqueologia Pública sempre envolver reflexões acerca 

de quem se beneficia do trabalho arqueológico (FUNARI & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2008). 

O texto de Carvalho e Funari (2009), por seu turno, salienta a diversidade dos enfoques 

inseridos nesse campo. 

“Existem diversas vertentes de teorias e práticas dentro deste campo. O que tange 
todas essas discussões é a reflexão sobre como as pesquisas arqueológicas, 
realizadas dentro das academias ou mesmo pelas empresas de Arqueologia, se 
relacionam com a sociedade.” (CARVALHO & FUNARI, 2009, p.2) 

 

Uma análise dos artigos presentes na Revista de Arqueologia Pública (RAP), entre 

2006 e 200823, revela essa diversidade de teorias e práticas. Um primeiro ponto que gostaria 

de ressaltar é o fato de que essa publicação tem uma vocação latino-americana e, até 

mesmo mundial, uma vez que dentre os 19 artigos publicados nos números aqui analisados, 

8 estão associados à experiências e reflexões desenvolvidas fora do Brasil. Dentre os temas 

                                                 
21 Utilizo o ‘ainda’ pois penso que se medidas enérgicas, acompanhadas de uma real transformação no seio da 
Arqueologia Brasileira, não forem tomadas, esse campo estará cada vez mais sujeito aos fluxos e regras de 
mercado, assim como aos interesses políticos que não primam pelas comunidades envolvidas, o que, a meu ver, 
depõe contra qualquer prática que se coloque como pública ou engajada. 
22 Na tese apresentada na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (MORAES WICHERS, 2010), 
procurei problematizar essa questão concebendo um programa de musealização para uma das obras 
estratégicas do PAC: a Ferrovia Transnordestina. Uma obra marcada por diversas contradições que tem trazido 
impactos crescentes às comunidades envolvidas. 
23 O Número 4 da Revista de Arqueologia Pública, publicado em Novembro de 2011, não foi inserido nessa 
análise. 
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tratados, temos: programas de Educação Patrimonial; contribuições teóricas que 

questionam a prática arqueológica, postulando a necessária integração com as 

comunidades envolvidas; análise de exposições de Arqueologia e programas de gestão que 

envolvem o desenvolvimento local, entre outros temas.  

O exame das palavras-chave dos 19 artigos mencionados evidencia tal diversidade, 

sendo os termos Arqueologia Pública, Arqueologia, Educação Patrimonial, identidade, 

divulgação, indígenas, museus, patrimônio, patrimônio arqueológico e patrimônio cultural os 

mais presentes, conforme o gráfico a seguir: 

 

 
Gráfico 01. Palavras-chave mencionadas nos artigos da Revista de Arqueologia Pública, publicados entre 2006 
e 2008 (Fonte: Revista de Arqueologia Pública) 

 

Embora o exame dos textos dos autores brasileiros que contribuíram com o periódico 

demonstre que a Arqueologia Pública, no Brasil, envolve trabalhos que abordam o fazer 

arqueológico de forma crítica, alimentados pelas correntes pós-processuais (REIS, 2007; 

FERREIRA, 2008; CABRAL & SALDANHA, 2007, por exemplo), o referido campo não pode 

ser tomado como sinônimo de uma ‘Arqueologia engajada’, uma vez que ainda é marcado 

também por experiências influenciadas por uma abordagem de interesse público, 

segundo definição trazida por Merriman (2004). Muitas vezes essas ações visam, sobretudo, 

‘ensinar’ o que é Arqueologia, obter a ‘aprovação’ das pesquisas pelas comunidades 

envolvidas ou ainda ‘corrigir’ visões acerca da prática arqueológica. Essa abordagem de 

interesse público se insere nos modelos de Educação e de Relação Pública, sugeridos por 

Holtorf (2007, Apud CARVALHO & FUNARI, 2009). 
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Fernandes (2002, p.28) ao se dedicar ao exame aprofundado do tema indica o 

mesmo predomínio de ações da public education no Brasil, marcados por um desejo de se 

construir uma confiança no trabalho arqueológico. 

Carneiro (2009) indica o mesmo predomínio de processos inseridos na educação 

formal, onde impera uma abordagem devolutiva do patrimônio, sendo raros os processos 

nos quais ocorrem redirecionamentos das pesquisas por conta dos interesses envolvidos, 

ou mesmo a inserção de outras interpretações ‘não científicas’ nesses contextos. 

Concluindo, o exame da historicidade do termo Arqueologia Pública e a constatação 

dos diversos rumos que essas ações têm tomado no país, me levou a optar pela integração 

da Sociomuseologia com as Arqueologias Pós-Processuais neste estudo, marcando de 

forma mais direta minha vinculação com ideias que primam por questionar o papel da 

Arqueologia no mundo contemporâneo. Ideias que visam construir Arqueologias 

verdadeiramente híbridas (SALDANHA & CABRAL 2007). Obviamente, essa opção envolve 

um diálogo profícuo com uma Arqueologia Pública devotada à discussão acerca dos 

interesses subjacentes ao fazer arqueológico (FUNARI, 2001; ALMEIDA, 2002), bem como 

as contradições sempre presentes na construção de discursos e na instituição do patrimônio 

arqueológico. Nesse sentido, esse é também um trabalho de Arqueologia Pública, entendo-a 

não apenas como um fazer associado a um patrimônio de todos, ou ainda como processo 

devotado a todos, mas sim como uma Arqueologia construída com todos, 

compreendendo esse ‘todos’ como um campo de tensões constante, “sob fogo cruzado” 

(FERREIRA, 2008). 



Patrimônio Arqueológico Paulista: proposições e provocações museológicas Camila Azevedo de Moraes Wichers 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 76 

CAPÍTULO 2. 

ARQUEOLOGIA PAULISTA: 

TRAJETÓRIAS, SELEÇÕES E PROCESSOS DE MUSEALIZAÇÃO
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Nas últimas décadas, diferentes trabalhos abordaram tanto a história da Arqueologia, 

trazendo elementos sobre o contexto do Estado de São Paulo (SOUZA, 1991; PROUS, 

1992; FUNARI, 1994; BARRETO, 1999; BARRETO, 1999/2000; AFONSO, 2005; 

ALCÂNTARA, 2007; FERREIRA, 2002, 2007), como a própria história dos museus paulistas 

(RÚSSIO, 1977; BRUNO, 1995; LOPES, 1997; ELIAS, 1999; SCHWARCZ, 1989/2001; 

BREFE, 2005; FRANÇOZO, 2005; MISAN, 2005). 

No que concerne à Arqueologia, Afonso (2005) realizou uma síntese sobre as 

pesquisas desenvolvidas em território paulista, abordando os “sítios pré-históricos” e 

tomando como marco cronológico inicial a década de 1950. A autora lembra que a 

delimitação territorial desse Estado tem um significado geográfico, dado que seus limites 

são marcados pelo Rio Grande ao norte, Rio Paranapanema ao sul, Rio Paraná à oeste e 

Serra do Mar e Oceano Atlântico à leste. Destaca-se nesse trabalho a seleção de sítios que 

possibilitaram à autora uma abordagem das fronteiras culturais no Estado. Não obstante, a 

lacuna de trabalhos de síntese a respeito do conhecimento disponível é apontada como 

fator complicador para o avanço das análises (AFONSO, 2005, p.9), o que dificulta a 

compreensão da realidade arqueológica passível de musealização. 

No âmbito dos museus paulistas temos diversos trabalhos que envolveram a análise 

do Museu Paulista (MP) (LOPES, 1997; ELIAS, 1999; BREFE, 2005; FERREIRA 2007), 

estudos que abordaram a trajetória institucional do Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade de São Paulo (MAE/ USP) e das instituições que deram origem a esse museu 

(BRUNO, 1984; 1995; CARNEIRO, 2009), bem como análises dos museus do interior 

(CHIARI, 1999; MISAN, 2005). 

Esse capítulo se insere na intersecção desses estudos, investigando vestígios de 

uma história da Musealização da Arqueologia Paulista em ambos os domínios e 

buscando pistas sobre a relação Arqueologia - Museologia no estado de São Paulo. Desse 

modo, longe de construir uma história da Arqueologia, ou mesmo dos museus no estado, 

pretendo esboçar alguns pontos fundamentais para a compreensão da realidade 

contemporânea. 

O capítulo está organizado em seis itens que abarcam cinco períodos, a saber: de 

1870 a 1893, antes da institucionalização pública, propriamente dita, da Musealização da 

Arqueologia; de 1894 a 1916, que aborda o período em que Ihering esteve na direção do 

Museu Paulista; de 1917 a 1962, período mais amplo que abarca desde a ‘virada histórica’ 

do Museu Paulista até a década de 1950, caracterizada pela Arqueologia humanista e 

ativista de Paulo Duarte; 1962 a 1989, período no qual a Universidade de São Paulo 

contemplou três instituições associadas à Arqueologia ao mesmo tempo em que os museus 

do interior proliferavam e, por fim, os anos entre 1989 e 2002, cujo marco inicial é a fusão 
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das instituições e acervos de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo no 

âmbito do novo MAE/ USP, tendo como delimitador final desse período a publicação da 

Portaria 230 de dezembro de 200224. 

Para a elaboração desse capítulo, foram levantadas as instituições museológicas e 

as principais pesquisas arqueológicas desenvolvidas no território paulista, tendo como base 

os periódicos e publicações correlacionadas ao tema. Os contornos aqui traçados definiram 

o cenário da Musealização da Arqueologia Paulista no terceiro milênio, se traduzindo em 

desafios e potencialidades específicas para os processos de musealização. 

 

2.1. Antes das instituições 

 

Vestígios arqueológicos encontrados no território paulista são mencionados desde o 

período colonial, em obras produzidas por cronistas e viajantes. Desde então, os 

sambaquis despontam como tema de interesse por excelência. É de autoria de Frei Gaspar 

de Madre Deus, uma das passagens dos primórdios de uma ‘Arqueologia Paulista’ do 

século XVIII: 

“Destas conchas que comerão os índios, se tem feito toda a cal dos edifícios desta 
capitania, desde o tempo da fundação até agora, e tarde se acabarão as ostreiras de 
Santos, São Vicente, Conceição, Iguape, Cananéia. Na maior parte delas ainda se 
conservam inteiras as conchas, e em alguns acham-se machados, pedaços de 
panelas quebradas e ossos de defuntos, pois se algum índio morria no tempo da 
pescaria servia de cemitério a ostreira, na qual depositavam o cadáver e depois 
cobriam de conchas” (Frei Gaspar de Madre Deus) 

 

A utilização das conchas que formam os sambaquis em construções é apontada pelo 

autor, cenário que ainda iria perdurar por quase dois séculos. Não podemos esquecer que, à 

época, a Arqueologia dava seus primeiros passos na Europa (TRIGGER, 2004). Por isso, ao 

contrário de uma Arqueologia tal qual é entendida nos termos contemporâneos, 

encontramos informações fragmentárias em diversas práticas discursivas do período. No 

Brasil, essas primeiras descrições estão inseridas em relatos que privilegiam aspectos 

relativos à geografia, hidrologia, geologia, história natural e etnologia, no âmbito de 

estratégias da metrópole para conhecer o potencial dos novos territórios a serem ocupados 

(FERREIRA, 2002, 2007). Muitas vezes os vestígios arqueológicos, uma vez identificados 

pelos Oficiais da Coroa, eram coletados e remetidos para o Gabinete Real de Curiosidades. 

Ou seja, não existe, durante o período colonial, uma musealização desses vestígios no 

estado de São Paulo. 

No período imperial, mais precisamente na segunda metade do século XIX têm inicio 

as pesquisas nos sambaquis do litoral paulista. Carlos Frederico Rath (1871) e Alberto 

                                                 
24 Essa portaria provocou o aumento exponencial das pesquisas arqueológicas, bem como das coleções e 
narrativas a serem musealizadas, transformando o quadro existente. 
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Löefgren (1893) são os primeiros a desenvolver estudos na região. Em 1876 o próprio 

Imperador D. Pedro II visitou as escavações de Rath “onde recolheu um bloco com um 

sepultamento e vários objetos” (SOUZA, 1991, p.62). Provavelmente, esses e outros 

vestígios do território paulista foram encaminhados ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro. À 

época, a Arqueologia ocupava lugar de destaque na instituição, graças à direção de 

Ladislau Neto - que perdurou de 1875 até 1893 (LOPES, 1997, p. 93). 

Os primeiros estudos dos sambaquis estiveram marcados por duas correntes 

interpretativas: a dos naturalistas, que acreditavam que os sambaquis eram de origem 

natural e a dos artificialistas, que defendiam a ideia dos sambaquis terem sido produzidos 

por sociedades humanas. Rath (1871), inserido no segundo grupo, teceu criticas a respeito 

da não inserção dos objetos arqueológicos coletados nesses sítios na exposição universal 

de Paris 

“Todos esses objectos, que se encontram nos túmulos, acham-se igualmente nos 
sambagués; e o que mais interessa é que as armas e utensílios de pedra são iguais 
na forma e no material aos que se tem achado na Europa, Ásia, África e América do 
Norte, como se teve a ocasião de vê-los juntos na grande exposição universal de 
Paris, sem que todavia alli se apresentasse uma prova que mostrasse ter o Brasil 
muito mais d’estes objectos, e desse a entender que elle mais que outros paizes 
possue riquezas d’este gênero, e ainda mais que aqui viveu um povo muito antigo e 
antediluviano, e tão numeroso como prova com mais evidência do que nação 
alguma” (RATH, 1871 Apud SOUZA, 1991, p.61, grifo meu) 

 

Nota-se no trecho algumas das ideias que vão marcar as mentalidades da 

musealização da Arqueologia no Brasil e, também, em São Paulo. A ausência das referidas 

peças na Exposição demonstra como a musealização do patrimônio arqueológico está 

atrelada aos contornos e discussões do próprio campo científico da Arqueologia25. Nesse 

caso, a existência e a força do grupo naturalista não possibilitaram que tais elementos 

fossem incorporados à exposição, uma vez que pairavam dúvidas sobre a autenticidade 

desses sítios. Por outro lado, para o grupo artificialista, do qual Rath era membro, tais 

“riquezas” poderiam compor o esforço no sentido de inserir o Brasil no concerto das nações. 

                                                 
25 Utilizo o conceito de campo científico Bourdieu (1997/2004). O campo é constituído por dois elementos: 
existência de um capital comum e luta pela sua apropriação (Bourdieu, 1997/2004). Desse modo, o campo seria 
um espaço de relações entre grupos com distintos posicionamentos sociais, espaço de disputa e jogo de poder. 
Segundo Bourdieu, a sociedade é composta por vários campos dotados de relativa autonomia, regidos por 
regras próprias. O campo está relacionado às relações objetivas impostas a todos, que determinam possíveis 
formas de interação, ou seja, não se reduz ao conjunto de interações entre agentes individuais, mas sim com o 
espaço social de relações objetivas. O autor aponta que, para construir realmente a noção de campo, teve de 
ultrapassar a primeira tentativa na qual tentou analisar o ‘campo intelectual’ como universo autônomo de 
relações, “com efeito, as relações imediatamente visíveis entre os agentes envolvidos na vida intelectual (...) 
tinham disfarçado as relações objetivas entre as posições ocupadas por esses agentes”(BOURDIEU, 1989/ 
2007, p. 66). Desse modo, é necessário “Compreender a gênese social de um campo e apreender aquilo que faz 
a necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das coisas materiais 
e simbólicas em jogo que nele se jogam” (BOURDIEU, 1989/ 2007, p. 66, grifo nosso). Em trabalho anterior 
utilizei esse conceito para a compreensão da relação entre Arqueologia e Museologia no Brasil (MORAES 
WICHERS, 2010). Lima (2010) fez um estudo aprofundado voltado a compreender a configuração no campo 
científico da Arqueologia no país. 
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Outro processo associado aos vestígios arqueológicos, indicado para o período, 

esteve associado à coleta de urnas sem ossadas por Edmund King, no Rio Turvo, Iguape 

(KING, 1889 Apud SOUZA, 1991). 

Dessa forma, na segunda metade do século XIX, os achados fortuitos predominam 

no quadro da Arqueologia, como por exemplo, as urnas encontradas no município de São 

Paulo. Segundo Zanettini (2005), uma das primeiras referências à localização de vestígios 

arqueológicos na área metropolitana remonta às décadas finais do século XIX. As 

observações são de autoria do General Couto de Magalhães que registra a coleta de 

artefatos – líticos lascados, polidos e cerâmicas – encontrados durante a desmontagem do 

morro dos Lázaros, no atual bairro da Luz, em 1885 (Prancha 03). 

Nesse período, contamos com duas referências acerca de instituições museológicas 

no contexto paulista. 

Uma referência está associada à Associação Auxiliadora do Progresso da província 

de São Paulo, responsável pela criação do Museu Provincial em 1877. Elias (1996) aponta 

que, apesar da existência de notícias a respeito de reuniões solenes associadas à criação 

dessa instituição, a mesma desaparece das crônicas e jornais nos anos seguintes, o que 

leva a pensar que esse museu não era aberto ao público. Indicações esparsas apontam que 

o primeiro endereço do Museu foi o Palácio do Governo, no Pátio do Colégio. Contudo, o 

museu mudaria constantemente de localização, em detrimento da conservação do acervo 

(ELIAS, 1996, p.154). 

A outra referência trata-se de um museu particular: o Museu Sertório. Nesse caso 

contamos com referências acerca da existência de objetos arqueológicos nessa instituição.  

Segundo descrição de Raffard (1892 Apud FERREIRA, 2007) o Coronel Joaquim 

Sertório mantinha uma sala de exposição, aberta à visitação pública no Largo Municipal. 

Embora sua descrição não nos traga maiores detalhes sobre a expografia desses vestígios, 

podemos aventar que esse foi um dos primeiros espaços nos quais a Arqueologia Paulista 

foi musealizada. Koseritz (1883), por sua vez, já havia assinalado a existência de uma casa 

repleta de objetos e da necessidade de um prédio conveniente (KOSERITZ 1883 Apud 

ELIAS, 1996, p.152). Deve-se ressaltar que o local deveria ter uma significativa fama, uma 

vez que foi visitado pelos viajantes mencionados. 

Em 1884, o Coronel Joaquim Sertório publicou uma carta no jornal Imprensa Ytuana, 

destinada a aumentar a sua coleção por meio de doações, descrevendo seu interesse em 

“Todos os objetos de história natural, como sejam animais, pássaros, plantas, 
assim como também artefatos, ossos e craneos das tribus indígenas, 
inclusive qualquer outro objeto de antiguidade ou concernente à história do 
nosso país, serão sempre aceitos com maior prazer e reconhecimento” 
(SERTÓRIO, 1884 Apud ELIAS, 1996, p.152, grifo meu). 
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Outras coleções particulares certamente existiram em São Paulo, quiçá, acessíveis a 

um público mais ou menos restrito. Contudo, nos interessa aqui delinear o início das ações 

do Estado devotadas à Musealização da Arqueologia. 

A mencionada Coleção Sertório, acrescida de um conjunto de peças reunidas pelo 

colecionador particular Peçanha, foram compradas pelo Conselheiro Francisco de Paula 

Mayrink e oferecidas ao Governo do Estado em 1890, resultando no Museu do Estado. Em 

abril de 1891, o Governo Estadual designou Alberto Löefgren, membro da Comissão 

Geográfica e Geológica de São Paulo, para organizar essas coleções, as quais já 

possuíam artefatos arqueológicos e etnológicos (FERREIRA, 2007, p. 189). Em março de 

1893, as coleções Sertório e Peçanha, que estavam no Largo do Palácio, foram removidas 

para a sede da Comissão Geográfica e Geológica, dirigida por Orville A. Derby. A Comissão 

Geográfica e Geológica, criada em 1866, teve papel marcante na formação e organização 

de coleções26. 

Cabe destacar que a criação da Comissão no âmbito da Secretaria da Agricultura, 

estava diretamente associada à ocupação e integração do sertão de São Paulo aos fluxos 

da economia cafeeira e do complexo agroexportador (FIGUEIRÔA, 2008, p.765). Nesse 

sentido, a presença indígena era vista como ausência de civilização, a ser dominada ou 

exterminada a favor do progresso material, que obrigatoriamente acompanharia o avanço da 

civilização. Desse modo, o primeiro movimento do Estado na Musealização da Arqueologia 

Paulista se dá no âmbito de um projeto de esquadrinhamento científico do ‘sertão’ para o 

desenvolvimento econômico do território. 

Assim sendo, no último quartel do século XIX, as práticas de colecionamento dos 

vestígios arqueológicos ganharam nova forma. Se até o momento temos a transferência dos 

vestígios arqueológicos aqui encontrados para o exterior, no caso do período colonial, e 

mais tarde para o Museu Nacional, vemos um movimento de ordenamento dessas coleções 

em território paulista. Surgia o Museu Paulista. 

  

                                                 
26 O acervo gerado pela Comissão Geográfica e Geológica, composto por mais de 15000 documentos, encontra-
se sob salvaguarda do Instituto Geológico, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
(http://www.igeologico.sp.gov.br/ac_historic.asp, Acessado em 9 de Novembro de 2011), sendo certamente um 
manancial ainda pouco explorado acerca da atuação dessa Comissão no que concerne à Musealização da 
Arqueologia. Conforme veremos no próximo item, a obtenção de acervos a partir das expedições da comissão foi 
uma das formas de aquisição de acervos do Museu Paulista.  
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2.2. O Museu Paulista de Von Ihering 

 

Como adverte Lopes (1997) a ciência produzida nos museus brasileiros de história 

natural do século XIX, longe de ser um mimetismo do fazer científico internacional, esteve 

imbricada em um jogo de tensões específico, resultando na adequação dos modelos 

internacionais às realidades locais. Desse modo, a criação de um museu enciclopédico, 

instalado no monumento à independência, faz parte de um movimento mais amplo de 

proliferação de museus, associado à consolidação de diferentes elites locais e de iniciativas 

científicas regionais (LOPES, 1997, p.153). 

No discurso de Hermann von Ihering, diretor do museu entre 1894 e 1916, fica 

patente o papel da instituição enquanto local de pesquisa, instrução e serviço público 

(FERREIRA, 2007, p.190). O próprio Regimento da Instituição (Decreto 249/ 1894) define 

“um museu Sul Americano destinado ao estudo do reino animal, de sua história 
zoológica e da história natural do homem. Serve o Museu de meio de instrucção 
pública e também de instrumento scientifico para o estudo da natureza do Brasil e do 
Estado de São Paulo em particular” (MP, 1894 Apud MENESES, S/D, p.2) 

 

Devemos destacar que Ihering também imprimiu ao Museu sua marca pessoal: o 

perfil de um Museu Sul-Americano voltado ao estudo da zoologia (LOPES, 1997). Para 

Meneses (S/D, p.2), esse museu teria apresentado uma simbiose perfeita entre forma 

institucional e campo do saber. 

Os primeiros acervos do Museu Paulista foram formados pelas coleções Sertório e 

Peçanha (Museu do Estado), transferidas da sede da Comissão Geográfica e Geológica de 

São Paulo para a sede do Monumento do Ipiranga. Essas coleções foram acrescidas do 

acervo do Museu Provincial da Associação Auxiliadora do Progresso de São Paulo e da 

coleção do próprio Hermann von Ihering (ALCÂNTARA, 2007; FERREIRA 2007). 

Nos primeiros anos, as coleções provinham, sobretudo, de doações ao museu. 

Entretanto, as coleções mais completas foram adquiridas por meio de viagens de 

exploração científica e por compra, movimento observado por Ferreira (2007) por meio da 

análise dos relatórios anuais do MP. No caso da Arqueologia destacavam-se os artefatos 

isolados. No que tange ao contexto paulista, temos a aquisição, por doação, de peças 

coletadas nas seguintes localidades: Botucatu, Caconde, Cerqueira Cezar, Iguape, 

Itapetininga, Mogi das Cruzes, Monte Mor, Santos, São Bento do Sapucaí, São José dos 

Campos, São Paulo, São Vicente e Sorocaba (FMP, 1914) (Prancha 04). Entre os doadores 

se destacam, Ricardo Krone, Benedito Calixto e a própria Comissão Geográfica e 

Geológica. 

Com relação às pesquisas realizadas, destacam-se trabalhos do próprio Ihering 

(1903, 1904, 1907, 1911), caracterizados por um esforço de síntese e interpretação dos 
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dados disponíveis, comparando-os a outras porções do país, de Ricardo Krone (1902/1903), 

pesquisador devotado aos estudos associados aos sambaquis da região de Cananéia e 

Iguape, Löefgren (1903) que continua a dedicar-se aos sambaquis da Baixada Santista e um 

artigo de Benedito Calixto (1904), onde o autor discorre sobre a situação dos sambaquis de 

Santos e Itanhaém, chamando a atenção para o fato de muitos desses já estarem 

destruídos à época (Prancha 05). 

Não obstante, os achados fortuitos continuam a ser frequentes. Um deles se dá no 

bairro do Brás, município de São Paulo, em 1896, quando funcionários do cemitério ali 

existente, hoje Quarta Parada, ao efetuarem a abertura de uma cova, localizam uma 

igaçaba que foi, no ano seguinte, enviada ao Museu Paulista. De acordo com o relato do 

delegado da repartição sanitária, esta não havia sido a primeira vez que uma “panela de 

barro’’ tinha sido encontrada no terreno do cemitério (ZANETTINI, 2005). Em 1907, 

Rodolpho Von Ihering, substituindo seu pai Hermann Von Ihering na direção do Museu 

Paulista, noticia a entrada de uma “igaçada de barro com restos de óssos do Gerente da 

Comp. Antarctica, encontrada em terreno da companhia” (IHERING, 1907, p.18); 

 





PRANCHA 05. Recortes da musealização da Arqueologia (1894-1916)
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A Revista do Museu Paulista (RMP), o Boletim da Comissão Geográfica e 

Geológica de São Paulo e a Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 

(RIHGSP) foram os principais periódicos a publicar os estudos arqueológicos na ocasião. No 

que concerne ao primeiro veículo, nos anos de 1895 a 1914, temos nove artigos que 

discorrem sobre Arqueologia, ou tangenciam o tema, o que representa 6,4% dos artigos 

publicados na RMP. 

De fato, os estudos de Botânica e Zoologia sobressaíram durante o período. Não 

obstante, Ihering fez os primeiros estudos de Arqueologia Experimental27 no Estado, 

pesquisou a dieta dos grupos sambaquieiros - embora tenha relutado durante muito tempo 

para aceitar a origem artificial dos montículos de conchas, e elaborou uma interpretação 

difusionista onde o Sul do país foi colocado como local onde haviam ocorrido os contatos 

incaicos. 

O próprio Ihering, na Crônica do Museu presente no número 2 da RMP, indicou que 

a Arqueologia foi o assunto de maior interesse no primeiro número do periódico "Referindo-

me ao volume primeiro desta Revista o estudo que mais attrahiu a attenção foi o que tratou 

da archeologia do Brazil". Dessa forma, devemos estar atentos ao fato de que análises 

quantitativas podem não abarcar toda a complexidade do contexto em análise. 

Como aponta Elias (1996) 

“O Diretor do Museu Paulista mostra um interesse secundário, porém vivo, na 
expansão das coleções numismática, pré-histórica, arqueológica e antropológica; 
conforme fica claro em sua correspondência (...). Além das doações e ofertas de 
praxe, o Diretor do Museu empenha-se durante todo o ano de 1903 na aquisição da 
chamada ‘Coleção Barbedo’, através de João Maria Paldaof, uma coleção de 
‘espécimes arqueológicos (almofarizes, cachimbos, tembetás)” (ELIAS, 1996, p.173, 
grifo meu). 

 

A coleção mencionada pela autora provinha do Rio Grande do Sul, região brasileira 

onde Ihering tinha interesse especial, dado que postulava possíveis contatos incaicos que 

teriam possibilitado a difusão de uma cultura indígena ‘superior’ saindo do sul em direção a 

outras partes do país. 

Outro dado fornecido pela autora se refere à proposta de venda, em 1904, de 

coleções arqueológicas do MP para o U.S. National Museum/ Smithsonian Institution, 

oferecendo os seguintes objetos: “1. sambaqui do litoral paulista; 2. coleção de machados 

de pedra, pedras polidas, etc.; 3. fotos de índios guaranis; 4. coleção de antiguidades da 

Bahia” (ELIAS, 1996, p.174). Ainda segundo a pesquisadora, a instituição norte-americana 

teria demonstrado interesse pelos dois primeiros itens e por objetos da já mencionada 

                                                 
27 A Arqueologia Experimental visa reproduzir processos associados às tecnologias utilizadas no passado, para 
compreender melhor as formas de produção do uso artefatos. Tais processos adquirem também um papel 
didático, muito utilizado as atividades de comunicação da Arqueologia. 
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Coleção Barbedo, contudo, essa correspondência não teria continuidade no fundo 

documental do Museu Paulista. 

Podemos notar que, se por um lado, na produção científica, Ihering enfatizou a 

produção na área da zoologia, a musealização das coleções arqueológicas teve um papel 

de relevância em sua gestão. A Musealização da Arqueologia foi contemplada, contudo, os 

procedimentos de aquisição e de comunicação estavam associados a fins pedagógicos 

alinhados ao extermínio das populações indígenas do oeste paulista, fato que não pode ser 

desprezado. A relação com a Comissão Geográfica e Geológica, por exemplo, foi frequente, 

sendo, por exemplo, mencionadas no relatório dos anos de 1903 a 1905 as dificuldades na 

obtenção de cerca de 200 peças dos Kaingang coletadas pela comissão (FERREIRA, 2007, 

p.195). Essas formas de aquisição fizeram com que, em 1914, o museu possuísse mais de 

3000 peças arqueológicas e etnográficas (FMP, 1914). 

No que concerne à visitação, as crônicas do museu apresentadas na RMP 

possibilitam o acesso ao número de visitantes da instituição entre os anos de 1896 e 1912, 

conforme gráfico a seguir: 

 

 
Gráfico 02. Visitação do Museu Paulista entre 1896 e 1912 (Fonte: RMP) 

 

Em termos comparativos, no ano de 1900 a população paulistana era de cerca de 

240 mil habitantes e a visitação do museu de 28 mil pessoas por ano, o que equivale a 11% 

da população da cidade. Em 2010, a visitação do mesmo museu, que já não comporta os 

acervos arqueológicos e etnológicos, foi de cerca de 330 mil visitantes, o que equivale a 

cerca de 3% da população. No mesmo ano de 2010, a visitação do MAE/USP foi de 24 mil 

pessoas. Esses dados apontam que, em termos quantitativos, o MP atingia uma parcela 
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importante da população paulistana na virada do século XIX para o XX, considerando que 

grande parte dos seus visitantes era da capital do Estado28. Dessa forma, sob a tutela de 

Ihering o museu conseguiu manter uma visitação significativa. 

Em termos de procedimentos museológicos, Ihering desenvolveu ações pioneiras. 

Informado com as novas tendências nos museus ao redor do mundo, implantou no Museu 

Paulista a separação das coleções de estudo daquelas dedicadas à exposição. Essa 

separação também estaria de acordo com o ideal do museu servir ao ensino e pesquisa, 

havendo coleções específicas para cada serviço (LOPES, 1997). 

"Alguns dos chamados Museus são pouco mais do que armazéns cheios de 
materiais com que os museus se organizam. Um dos primeiros e importantes 
assumptos é a especificação do plano. Os serviços effectivos que um museu poderá 
prestar como meio de educação e progresso da sciencia dependem da organização 
de uma collecção de estudo, cuja administração ha de ser feita com principios 
differentes daquelles que são determinantes para as collecções expostas. Estas 
colecções de estudo deverão guardar-se em laboratórios não accessiveis aos 
publico. Museus pequenos não podem dedicar-se a especialização com os grandes, 
mas os principios decisivos são os mesmos. (...) O Museu publico é uma 
necessidade em qualquer comunidade de civilização progredida" (IHERING, 1897, 
p.6). 

 

Ihering, em um artigo, publicado em 1907 na Revista do Museu Paulista, sobre A 

organização actual e futura dos Museus de História Natural, com base nas viagens 

feitas à Europa, entre abril de novembro daquele ano, enfatizava ainda que essa separação 

devesse ser seguida também na Musealização da Arqueologia 

“Parece-me que este esforço deveria egualmente ser estendido aos Museus de 
Archeologia, Ethnographia e Artes, aos quaes a ideia de separação de collecções 
expostas e scientificas, em grande parte ainda é extranha, de modo que expõem, 
um ao lado do outro, tantos duplicatas quanto possuem” (IHERING, 1907a, p.435). 

 

Nesse mesmo texto, Ihering enfatiza a importância de que os museus tenham um 

planejamento para o seu desenvolvimento futuro (IHERING, 1907a, p.440), propõe a divisão 

dos museus em centrais, provinciais e especializados (IHERING, 1907a, p.441) e chama 

atenção para o problema da formação dos funcionários de museu, devendo a instituição 

evitar pessoas que só procuram emprego (IHERING, 1907a, p.442). Dessa forma, a 

imaginação museal (CHAGAS, 2003) de Ihering estava ‘antenada’ com questões bastante 

pulsantes da museologia mundial, à época. 

Entretanto, é preciso destacar que a Musealização da Arqueologia praticada no 

Museu Paulista estava correlacionada às práticas arqueológicas da época, sobretudo, 

àquelas relacionadas às políticas indigenistas, conforme já mencionado. Em 1907, na 

mesma Revista do Museu Paulista, onde vemos os avanços museográficos apontados pelo 

                                                 
28 Os dados acerca da população da cidade foram obtidos no site da Prefeitura do Município de São Paulo, mais 
precisamente no Histórico Demográfico do Município de São Paulo (Fonte:  
http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas.php Acessado em 23 de Dezembro de 2011). Com 
relação às visitas do MP e MAE foram consultadas no Anuário Estatístico da USP (Fonte: 
http://www5.usp.br/usp-em-numeros/ Acessado em 22 de Dezembro de 2011). 
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autor, temos a publicação de A Anthropologia do Estado de S. Paulo, artigo onde a 

política de extermínio apoiada por Ihering fica atestada: 

“Os atuais indígenas do Estado de São Paulo não representam um elemento de 
trabalho e progresso. Como também nos outros Estados do Brasil, não se pode 
esperar trabalho sério e continuado dos índios civilizados e como os Kaingangs 
selvagens são um empecilho para a colonização das regiões do sertão que habitam, 
parece que não há outro meio, de que se possa lançar mão, senão o seu extermínio” 
(IHERING,1907b, p.215, grifo meu). 

 

Dessa forma, a Musealização da Arqueologia no MP esteve relacionada a uma 

política colonialista específica, claramente exposta no trecho acima. A própria origem dos 

acervos dava-se no âmbito das expedições da Comissão Geográfica e Geológica, 

responsável por mapear o território paulista. Os grupos indígenas Kaingang foram 

exterminados pelo avanço das ferrovias e fazendas de café no interior do estado, sendo a 

Comissão Geográfica e Geológica o braço forte do Estado, que deveria mapear e conquistar 

esses novos territórios. 

Para Ihering os únicos grupos indígenas do Brasil com ‘teor civilizacional’ eram os 

Tupi-Guarani, os quais teriam uma ‘natureza’ diferente dos grupos Jê, os quais ainda 

representavam ‘obstáculo’ para a o avanço civilizacional. 

“Segundo estudos feitos neste Museu, nesta matéria de Arqueologia comparada, a 
cultura pré-histórica do Brasil meridional foi em certa época largamente influenciada 
pela cultura antiga do Peru, sendo por este motivo de grande proveito para os 
nossos estudos e de interesse para os visitantes, poder-se comparar desta forma 
diretamente os respectivos documentos destas duas culturas” (RODOLFO VON 
IHERING, 1914 Apud FERREIRA, 2007, p.237). 

 

A própria organização dos armários da exposição permitia a comparação entre essas 

culturas, onde os grupos Tupi-Guarani influenciados por culturas andinas eram separados 

dos grupos Jê. Em 1914, Ihering apresenta na crônica do museu o seguinte arranjo 

expográfico: 

"Quatro armarios novos foram collocados na galeria do pavimento superior e ahi 
figuram objectos archaeologicos; desta forma poude-se dar um arranjo mais racional 
a essa seção. Em um dos grandes armários da Sala de Ethonographia figuram 
agora os artefactos dos indios do estado de São Paulo: Guaranys e Cayuás, 
Caingangs, Chavantes; nos outros armarios agrupam-se os materiaes concernentes 
às outras nações brasileiras. Os armarios novos da galeria encerram 
respectivamente: artefactos de pedra e de cerâmica dos nossos índios; o terceiro 
armario contem uma valiosa colecção de objetos de pedra da cultura calchaqui 
(...)[La plata]. O quarto desses armarios mostra uma variada serie de artefactos dos 
incas..." (IHERING, 1914, p.9). 

 

O trabalho de Ferreira (2007) é primoroso ao reconstruir esse período a partir do 

exame da documentação do Museu Paulista, alertando para o fato de que no Museu 

Paulista, assim como em outros museus do mundo, “a pesquisa arqueológica, e 

consequentemente o armazenamento de coleções para os museus, não se dissociou dos 

avanços da guerra e da colonização” (FERREIRA, 2007, p.195). Vale ressaltar que a 
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musealização dessas coleções no presente não deveria ignorar essa trajetória, pelo 

contrário, poderia estimular reflexões críticas sobre o passado. 

 

 

2.3. Do Museu Paulista de Taunay à Arqueologia Humanista de Paulo Duarte 

 

Se até aqui o Museu Paulista havia assumido conotações mais ecléticas, como 

outros museus brasileiros da época, sob a direção de Affonso d’Escragnolle Taunay e, mais 

tarde, de Sérgio Buarque de Holanda, sua fisionomia de museu histórico iria se delinear. 

Além, é claro, da influência desses dois importantes historiadores, outras razões devem ser 

consideradas 

“a própria afirmação da História como ciência e uma mais clara afirmação da 
consciência histórica do povo brasileiro – e paulista -, reavivada pelas 
comemorações da Independência e pelos movimentos de opinião que se 
desenvolveram no País e em São Paulo, em particular (anos 22, 30 e 32)” (RÚSSIO, 
1977, p.70). 

 

Em 1917, Taunay assume a direção do museu, que passou da proeminência das 

coleções de história natural à ênfase na história de São Paulo e do Brasil, cujas diretrizes 

foram reorientadas para 

“contar a história da constituição da nação brasileira do ponto de vista de São Paulo, 
isto é, como esforço paulista, desdobrado desde os primórdios da colonização. Por 
isso, era também fundamental contar a história da cidade e do Estado de São Paulo 
para mostrar como já no início do Brasil colônia seus habitantes estiveram 
envolvidos em um projeto de construção de uma identidade nacional” (BREFE, 2005, 
p. 184, grifo meu). 

 

Desse modo, durante as três décadas em que esteve à frente da sua direção, 

Taunay transforma a instituição em um museu histórico. O novo diretor criou a Seção de 

História Nacional e de Etnografia, a fim de atenuar a hegemonia da História Natural, e as 

coleções relacionadas a esses temas foram ampliadas. Em 1922, lançou o periódico Anais 

do Museu Paulista, publicação centrada em temas de história nacional, que, para Taunay, 

era compreendida de uma perspectiva notadamente paulista (FRANÇOZO, 2005). Nesse 

período a publicação da Revista do Museu Paulista foi temporariamente suspensa. Outros 

movimentos foram dados em direção à especialização 

“desenvolvendo tendências internacionais de especialização, que Von Ihering já 
apregoava em 1907, começou a era dos desmembramentos. Em 1927, o Instituto 
Biológico de Defesa Agrícola e Animal anexa a Seção de Botânica do museu. Em 
1939, a Seção de Zoologia foi compor o Departamento de Zoologia da Secretaria da 
Agricultura” (MENESES, S/D, p.3, grifo meu). 

 

A afirmação de que o próprio Ihering defendeu as tendências de especialização 

corrobora a visão apresentada por Elias (1996), segundo a qual não teria ocorrido 

rigorosamente uma ruptura entre a administração de Ihering e de Taunay. Ademais, para a 
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autora, o esforço de ampliação das coleções arqueológicas e etnológicas, por parte de 

Ihering, passaria por um modelo de “história nacional” (ELIAS, 1996, p.144). 

De fato, no Brasil pós-independência, cuja identidade nacional estava lentamente em 

construção, havia o índio histórico, “matriz da nacionalidade, tupi por excelência, extinto de 

preferência”, contrastando com índio contemporâneo, integrante das “hordas selvagens” que 

erravam pelos sertões (LOURENÇO, 2009, p.13). A Arqueologia se prestou à busca de 

vestígios de civilizações que figurassem na construção de uma identidade nacional, ao 

mesmo tempo em que suas práticas estiveram correlacionadas a políticas colonialistas, 

sendo a Exposição Antropológica de 1882, no Rio de Janeiro, o ápice desse regime 

discursivo (MORAES WICHERS, 2010). Para o contexto paulista, a dicotomia entre um 

“índio” matriz de uma história nacional e um “índio” a ser extinto em função de um 

‘progresso’, encontrou espaço no Museu Paulista, no âmbito de uma determinada visão da 

história do Brasil, presente, portanto, já na administração de Ihering. 

Além da atenção com relação à necessária especialização e à construção de uma 

determinada história nacional, deve-se salientar que foi ainda na administração de Ihering 

que se deu a aquisição de telas de Benedito Calixto e Pedro Alexandrino (FMP, 1914), além 

da concepção de uma Galeria Artística, espaço onde essas telas passaram a se configurar 

como ícones de uma história nacional a partir do olhar paulista. Não obstante, é com 

Taunay que esse regime discursivo vai ser lapidado. 

Apesar das poucas informações na bibliografia a respeito do papel assumido pela 

Arqueologia durante a administração de Taunay, podemos notar que essa perdeu a 

relevância anterior, passando a ocupar um papel coadjuvante na instituição. Essa mudança 

de direcionamento do Museu Paulista pode ser apontada como uma das forças que 

lançaram a Arqueologia Paulista no terreno das “memórias exiladas” - expressão cunhada 

por Bruno (1995) para caracterizar o abandono das fontes arqueológicas na interpretação da 

cultura brasileira. 

Meneses (S/D, p.4) aponta que um “descompromisso da história como forma de 

conhecimento”, em um espaço que privilegiava o projeto ideológico de São Paulo por meio 

da construção de um bandeirante “associado à proeza da extensão do território e 

predecessor do tropeiro, do fazendeiro de café e do capitão da indústria”, fez com que “este 

predador de índios convivesse pacificamente com sua presa, abrigada na seção etnográfica” 

(MENESES, S/D, p.5), apontando que o “índio da História” e o “índio da Arqueologia e 

Etnografia” mantiveram identidades separadas, nunca se cruzando sob o “mesmo teto 

institucional” do Museu Paulista. Contudo, como apontado por Ferreira (2007), o discurso 

institucional do século XIX conjugava esses campos, no âmbito de uma mesma política 

colonialista, o que a meu ver, também influenciou as décadas aqui tratadas. 
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Convém dirigirmos nosso olhar para o contexto então vivenciado pelo território 

paulista a fim de compreendermos melhor o conjunto de forças que atuaram para a 

configuração da Musealização da Arqueologia no Estado. 

Rússio (1977) aponta que, entre os anos de 1906 e 1930, teria existido um período 

de inércia em relação aos museus paulistas. Ainda de acordo com a autora, entre os anos 

de 1930 e 1945, houve a criação de uma série de museus especializados vinculados a 

órgãos de pesquisa. Contudo, dentre os museus listados pela autora não há nenhum 

dedicado à Arqueologia. Ou seja, entre o início da administração de Taunay (1917) até a 

década de 1960, a despeito de pesquisas em alguns pontos do Estado, a Musealização da 

Arqueologia foi marcada por uma significativa inércia. 

Convém apresentarmos sucintamente as regiões do estado que estavam sendo alvo 

de pesquisas, ou seja, como estava sendo construída a realidade arqueológica do período. 

A Arqueologia praticada em São Paulo desde o século XIX até as primeiras décadas 

do século XX esteve voltada, majoritariamente, ao estudo dos sambaquis. Não obstante, 

coletas assistemáticas ocorriam por todo o Estado, gerando coleções relacionadas a outras 

categorias de sítios arqueológicos. 

Nesse período temos os seguintes estudos devotados aos sambaquis: Lebzelter 

(1933 Apud Souza, 1991), Paulino de Almeida (1935, 1946 Apud Souza, 1991), Fiori (1939 

Apud Souza, 1991) e Biocca et al (1941 Apud Souza, 1991). Esses estudos abarcavam a 

região da Baixa Santista e Iguape. Destaca-se no trabalho de Biocca et al (1941 Apud 

Souza, 1991), o alerta para a destruição do sítio Mar Casado, já bastante impactado na 

época. 

Ainda no que concerne ao estudo de sambaquis, a escavação dos sítios da Vila 

Jipovura29, em Iguape, por parte da Sociedade Arqueológica Brasileira de Amadores, 

“um empreendimento como jamais houve antes” (SAKAI, 1981), assim como as demais 

ações deflagradas por esse grupo no âmbito da Arqueologia Paulista, devem ser 

destacadas. Essa sociedade também estudou os sambaquis de Alecrim, município de Pedro 

de Toledo, além de inaugurar as pesquisas em contextos arqueológicos associados ao 

período colonial, mais precisamente nos montículos funerários Kaingang no Oeste Paulista 

(Municípios de Lins, Promissão e Guararapes). A referida sociedade, fundada 1936, era 

formada por imigrantes japoneses e trabalhava em conjunto com arqueólogos formados no 

Japão30. A Sociedade Arqueológica Brasileira de Amadores atuava no seio de um instituto 

formado anteriormente, o Instituto de Pesquisa de Ciência Natural Kurihara, fundado no 

                                                 
29 Um desses sambaquis já havia sido alvo de estudos por parte de Ricardo Krone, segundo texto publicado no 
Boletim da Comissão Geológica e Geográfica de São Paulo, em 1905.  
30 Foram publicadas, por exemplo, em 1939, em Tóquio, as escavações em Jipovura, sob o título de 
“Investigação Arqueológica no Estado de São Paulo, Brasil”.  (SAKAI, 1981). 
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início da década de 1930, na Colônia Japonesa Primeira Aliança, Oeste Paulista, aliando 

observações metereológicas, astronômicas, botânicas e pesquisas arqueológicas. No que 

tange à Arqueologia um trecho do trabalho de Sakai (1981) é elucidador da relação museal 

estabelecida entre os imigrantes e esses vestígios: 

“Muitos imigrantes oriundos do Japão, que se dedicavam à exploração agrícola no 
interior paulista, encontravam diversos artefatos indígenas tais como utensílios de 
pedra, cerâmica e outros, os quais eram guardados nos cantos do galpão, em baixo 
dos telhados, nos altares, ou mesmo junto às árvores. Também trocavam entre eles 
informações sobre a Arqueologia. Foi nessa época que nasceu um instituto de 
Pesquisa com características especiais” (SAKAI, 1981,p.98, grifo meu). 31 

 

O Instituto de Pesquisa de Ciência Natural Kurihara foi transferido em 1935 para a 

capital de São Paulo, mantendo “estreita ligação com museus de São Paulo e do Rio de 

Janeiro” (SAKAI, 1981, p.98, grifo meu). A menção aos museus não é gratuita e revela uma 

atenção a essa questão, contudo, a Segunda Guerra Mundial viria mudar esse contexto. Kiju 

Sakai, que viajara antes mesmo da guerra para o Japão, regressaria ao Brasil apenas 

décadas depois, tendo sido o responsável pela publicação dos resultados das pesquisas 

(SAKAI, 1981). Sobre a musealização desses vestígios, Sakai menciona que, em 1941, 

“todo o valioso acervo coletado nos sítios arqueológicos estava exposto no Instituto de 

Pesquisa de Ciência Natural Kurihara” (SAKAI, 1981, p.5, grifo meu). Como a Sociedade foi 

criada em 1936, um ano após a transferência do Instituto para a Capital, pode-se concluir 

que grande arte do acervo encontrava-se no município de São Paulo (Prancha 07). A 

menção ao intercâmbio com museus e o fato de que as peças encontravam-se expostas 

revela a atenção do grupo no que concerne à musealização desses vestígios. Entretanto, 

com a Guerra, diversos membros do instituto e da sociedade transportaram consigo os 

materiais arqueológicos, os quais foram reunidos por Kiju Sakai, 40 anos depois, para a 

publicação dos resultados. 

No período em exame, a Revista do Arquivo Municipal (CLARO, 2009), foi um dos 

veículos de publicação dos estudos arqueológicos, com destaque para os trabalhos de Ruy 

Tibiriçá e Pereira Júnior. 

Os estudos de Tibiriçá expressam uma interpretação dos dados disponíveis acerca 

de “cerâmica pré-colombiana paulista”, assim como sua teoria a respeito da Cultura 

Marajoara, que para ele tinha tido relação com os gregos. Nos anos de 1935 e 1936, Tibiriçá 

publicou diversos artigos com peças advindas da área de Cachoeira de Emas, 

Pirassununga. Em um desses artigos, o autor apresentou peças coletadas pelo casal Dina 

                                                 
31 Hattori (2011) tem trabalhado com descendentes de imigrantes japoneses associados a esse contexto, no 
oeste paulista. A pesquisadora, a partir da história oral e das premissas da Arqueologia Comunitária, identificou 
que a existência de “memórias subterrâneas” associadas às pesquisas de Kiju Sakai. Isso porque os imigrantes 
japoneses utilizaram um dos montículos Kaingang como altar sagrado, em um processo de ressignificação desse 
patrimônio, contudo, a chegada do pesquisador significou a destruição do “montículo sagrado”, resultando em 
uma imagem negativa acerca da pesquisa arqueológica. 
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Dreyfus e Claude Lévi-Strauss, nessa área. Valentini (2011), ao acompanhar os diálogos do 

referido casal com Mário de Andrade, bem como seus projetos comuns para um laboratório 

antropológico que se concretizaria na Sociedade de Etnografia e Folclore (1937-1941), 

corrobora essa informação. Durante uma ida a Pirassununga, Dina e Lévi-Strauss fizeram 

“sondagens arqueológicas” que renderam algumas peças ao Museu de Etnografia 

organizado por Plínio Ayrosa e Rui Tibiriçá na Faculdade de Filosofia (VALENTINI, 2010, 

p.149). De fato, em Saudades de São Paulo, Lévi-Strauss (1996) apresenta uma foto de 

Dina demonstrando uma sonda arqueológica em um cafezal no interior paulista (Prancha 

07). 

Cabe lembrar que o mencionado Museu de Etnografia, ao lado do Instituto de 

Pesquisa de Ciência Natural Kurihara e do Museu Paulista, compunha o quadro da 

musealização da Arqueologia Paulista no Período (Prancha 06). 

Uma abordagem aprofundada da ideia de Arqueologia presente nos processos 

deflagrados em São Paulo na década de 1930, no âmbito do desenvolvimento das 

pesquisas de etnografia e folclore, a partir do grupo encabeçado por Mário de Andrade, 

então diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, seria interessante 

para a compreensão da Musealização da Arqueologia Paulista. Além da indicação dos 

trabalhos realizados em Pirassununga, existem informações acerca da coleta de urnas no 

interior paulista pelo próprio Mário de Andrade (SOUZA, 1991, p.101), assim como a 

presença destacada da Arqueologia no programa “A Sociologia Cultural e seu ensino” 

delineado por Lévi-Strauss (VALENTINI, 2010, p.89). Entretanto, “se a cultura material e a 

tecnologia mantém seu espaço desde o primeiro programa, a Arqueologia, central na pauta 

americanista da época, desaparece do curso” (VALENTINI, 2010, p.109). 

Para os objetivos dessa tese, convém destacar que em um “Plano Sumário para um 

Curso de Etnologia Prática” a Arqueologia aparece em duas vertentes: 1) Instruções 

sumárias para as escavações; medidas a tomar em caso de descoberta fortuita e 2) 

Métodos de preservação provisória de sítios, objetos e ossadas (VALENTINI, 2010, p.210). 

Tais vertentes mostram um olhar preservacionista para a questão arqueológica, bem 

como evidenciam que os chamados “achados fortuitos” deveriam ser bastante comuns, 

demandando um plano de ação apropriado. 

Voltando à área de Cachoeira de Emas, sua importância arqueológica fica atestada a 

partir do fato de que essa região deveria chamar a atenção no contexto paulista, levando o 

ilustre casal Dina Dreyfus e Claude Lévi-Strauss a realizar as mencionadas sondagens 

arqueológicas. Contudo, um estudo mais aprofundado dessa região seria levado a cabo a 

partir da década de 1940 por Manuel Pereira de Godoy, que publicou em 1946 “Los 

extinguidos painguá de la cascada de Emas”. Nesse trabalho, o autor associa evidências 
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arqueológicas de Pirassununga e Rio Claro aos indígenas “painguás”, que seriam Tupi-

Guarani, trazendo ainda um mapa da distribuição das aldeias, análises da cultura material e 

elementos da cultura imaterial, dados que colocam Manuel Pereira de Godoy como dos 

pioneiros da Arqueologia Paulista (Prancha 08). Godoy (1946) aborda, ainda, nesse 

trabalho a coleção do Coronel Guálter Martins, transferida anos depois para o Museu 

Nacional do Rio de Janeiro, formada por mais de 2300 peças arqueológicas coletadas em 

Rio Claro, Rebouças, Araras e Pirassununga. Ademais, Godoy (1946, p.19) traz uma 

informação interessante: Rodolfo von Ihering, ao acompanhar a instalação da Estação 

Experimental de Emas, teria coletado, em 1939, uma urna funerária com ossos em terrenos 

próximos ao laboratório. Dessa forma, essa região foi alvo de sucessivas coletas. Voltarei à 

área arqueológica de Cachoeira de Emas no Capítulo 4, uma vez que uma das 

experimentações apresentadas foi efetuada em Pirassununga, tendo como eixos as 

coleções e narrativas deixadas por Manuel Pereira de Godoy. 

José Anthero Pereira Júnior foi, sem dúvida, um dos pioneiros da Arqueologia 

Paulista, tendo publicado uma centena de artigos e um trabalho de fôlego a respeito da 

Arqueologia Brasileira (PEREIRA JÚNIOR, 1967), considerado por Souza (1991) como a 

melhor síntese a respeito da Arqueologia no país. Durante a década de 1950, o referido 

pesquisador desenvolveu trabalhos em Franca e Guaíra, identificando cerâmicas 

associadas aos grupos Tupi-guarani, bem como evidências diferenciadas, mais tarde 

relacionadas aos grupos Jê, sendo esse trabalho o primeiro a abordar questões relativas à 

diversidade cultural do norte paulista. Essa diversidade cultural foi abordada nas propostas 

museológicas apresentadas no Capítulo 5, a partir de uma crítica a uma visão 

homogeneizadora desses contextos (Prancha 09). 





PRANCHA 07. Formas de colecionamento (1917-1962)
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A ações do Instituto de Pesquisa de Ciência Natural Kurihara e da Sociedade Arqueológica Brasileira de
Amadores envolveram desde escavações em sambaquis no Vale do Ribeira (fotos ao alto) até escavações
em montículos Kaingang no Oeste Paulista (fotos acima). No que concerne aos últimos, a comunidade
japonesa havia edificado um tori (monumento de culto aos mortos) em um dos montículos (foto do meio,
acima), em um processo de ressignificação que demonstra o território como elo de identificação entre
comunidade japonesa e sociedades indígenas. Como aponta Hattori (2011), a escavação do montículo por
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PRANCHA 08. Formas de colecionamento (1917-1962)
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O município de Pirassununga exemplifica como as
coleções e narrativas arqueológicas construídas no
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PRANCHA 09. Formas de colecionamento (1917-1962)
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No período destacou-se a obra de José Anthero Pereira Júnior. No norte paulista, em Franca e Guaíra, o
pesquisador detectou, pela primeira vez na Arqueologia Paulista, a presença de indústrias cerâmicas
diferenciadas em uma mesma região: cerâmicas que seriam associadas mais tarde à “Tradição Aratu”
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Tupiguarani” (acima, à direita).
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Ainda que as pesquisas arqueológicas no território paulista expressem um 

significativo vigor entre as décadas de 1920 e 1950, a musealização ficou restrita ao Museu 

Paulista, ao Museu de Etnografia e ao Instituto de Pesquisa de Ciência Natural Kurihara, 

sendo que, para o segundo não contamos com informações acerca do arranjo museológico 

das coleções arqueológicas e para o terceiro sabemos de seu funcionamento na capital 

paulista apenas entre os anos de 1935 e 1941. 

O avanço nas especializações científicas - e a consequente compartimentação do 

conhecimento, foi um fator decisivo para o papel coadjuvante que a Arqueologia começa a 

ocupar nas instituições museológicas (BRUNO, 1995, p.70). No campo da musealização da 

Arqueologia no Museu Paulista, um novo ideal de nação viria agravar esse quadro. 

Mais uma vez, vale destacar que as questões nacionais passaram a merecer 

atenção de muitos intelectuais a partir das décadas de 1920 e 1930, surgiram museus 

históricos, leis preservacionistas foram promulgadas e a formação profissional foi 

intensificada. Contudo, o passado indígena revelado pela Arqueologia não se coadunava 

com os ideais propalados pela jovem Nação Republicana (MORAES WICHERS, 2010).  

Uma transformação marcante da história da Musealização da Arqueologia paulista 

ocorreu apenas durante a década de 1950, deixando marcas profundas no cenário nacional: 

as ações deflagradas por Paulo Duarte (Prancha 09). 

Alcântara (2007) nos apresenta um estudo detalhado da biografia de Duarte e de sua 

atuação na Arqueologia Brasileira, analisando o desenvolvimento da Arqueologia em São 

Paulo entre anos 1950 e 1960. A autora retrocede as barreiras cronológicas à década de 

1930, partindo da premissa de que o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo 

foi o primeiro paradigma de ações preservacionistas seguidas por Duarte no âmbito da 

Arqueologia, destacando ainda a influência das ideias de Paul Rivet e dos exílios na 

produção do intelectual. 

Em 1952 foi criada a Comissão de Pré-História pelo Decreto n°21.935, que 

reservava para pesquisas os diversos sambaquis do território paulista. A Comissão estaria 

destinada à proteção e ao estudo científico dos sambaquis e seu decreto de criação teria 

sido redigido por Duarte (ALCÂNTARA, 2007, p.183). Anos mais tarde, a Comissão passou 

para o domínio do Instituto de Pré-História e Etnologia, criado em 1959, movimento no 

qual os esforços passaram a ser direcionados para as atividades educativas como vemos no 

trecho a seguir 

“A Comissão de Pré-História implantara uma série de procedimentos em São Paulo 
que eram inexistentes em outros territórios. Nessa nova fase institucional de São 
Paulo, em que o IPHE englobara a Comissão de Pré-História, os esforços não 
estavam mais centrados na coibição, mas sim na educação (...) era preciso justificar 
a implantação de um centro de pesquisas arqueológicas, Instituto que englobaria um 
museu, demonstrando a importância das pesquisas” (ALCÂNTARA, 2007, p.241, 
grifo meu). 
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No mesmo ano da criação do IPHE, Duarte foi nomeado diretor do Museu Paulista. 

Convém recuperarmos o período entre a administração de Taunay, finalizada em 1945, e a 

posse de Paulo Duarte, em 1959. 

Em 1946, Sérgio Buarque de Holanda assumiu a direção do museu. O novo diretor 

conseguiu a contratação de dois novos funcionários: os etnólogos Herbert Baldus e Harald 

Schultz. Outra ação foi a retomada da Revista do Museu Paulista. De acordo com Françozo 

“Tendo sido primeiro um museu dedicado à zoologia, depois à história paulista, essa 

instituição passou, a partir de 1946, a incentivar e a realizar pesquisas nos domínios da 

Antropologia e da Arqueologia como suas principais atividades” (FRANÇOZO, 2005, p.7, 

grifo meu). Ou seja, teríamos um sutil incremento do interesse na Arqueologia durante a 

administração de Sérgio Buarque de Holanda. 

Voltemos à posse de Duarte em 1959. O intelectual propôs a reformulação do Museu 

Paulista, que deveria ser divido em dois órgãos: uma instituição seria voltada para a História 

e outra para a Etnologia e Pré-História. Cabe apontar que essa reformulação já estava 

presente em uma proposta de Hebert Baldus, de 1953, mas como esse também era 

membro da Comissão de Pré-História, Alcântara aventa a hipótese de que Duarte pode ter 

influenciado tal proposição (ALCÂNTARA, 2007, p.246). 

A ideia de um Museu do Homem Americano - inspirado no Museu do Homem, 

composto por coleções de Etnologia e Pré-História do Museu Paulista e da Comissão de 

Pré-História, estava entre as metas de Duarte. Esse museu seria instalado no Palácio da 

Agricultura no Parque do Ibirapuera, em comemoração ao IV Centenário. Em dezembro de 

1963, o Instituto de Pré-História e Etnologia entrou para a Universidade de São Paulo 

(ALCÂNTARA, 2007, p.264). Um novo movimento começava a ser delineado. 
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2.4. Três museus em uma universidade 

 

No início da década de 1960, a promulgação da Lei 1924, após incessantes 

campanhas deflagradas por Paulo Duarte a partir da Comissão de Pré-História - então 

Instituto de Pré-História, por Castro Faria do Museu Nacional e por Loureiro Fernandes do 

Centro de Ensino e Pesquisas da Universidade Federal do Paraná, significou um avanço 

significativo para a Arqueologia Paulista e Brasileira. 

Contudo, segundo interpretação de Souza (1991), a referida lei trouxe um primeiro 

impulso cooperativista aos arqueólogos brasileiros, resultando em uma contraposição 

entre arqueólogos “profissionais” e arqueólogos “amadores”, embora ainda não existisse 

formação universitária na área. O que definia se um arqueólogo era profissional ou não era 

sua inserção em uma instituição “pública” (SOUZA, 1991). Cabe lembrar que no cenário 

desenhado anteriormente verificamos a importância da atuação dos denominados 

“amadores”, assim como de profissionais de áreas afins, nas pesquisas arqueológicas 

efetuadas em território paulista. 

Voltando ao Instituto de Pré-História, a inserção dessa instituição na esfera 

universitária, em 1963, ocorreu devido ao desejo de Paulo Duarte em criar um Museu do 

Homem Americano. Devido a barreiras políticas, esse projeto não foi concretizado. 

Entretanto, sua inserção na tutela universitária marca um movimento ocorrido também em 

outras partes do país, denominado por Bruno (1995) de “movimento arqueológico-

universitário”. 

A partir da década de 1950, coleções arqueológicas foram criadas e incorporadas 

por diversas universidades, as quais protagonizaram o desenvolvimento da pesquisa 

arqueológica. Posteriormente, essas instituições universitárias passaram a se definir como 

laboratórios, núcleos, centros ou departamentos, configurando o abandono da identidade 

museológica. Se por um lado, esse processo garantiu a pesquisa acadêmica, por outro 

sufocou as atribuições museológicas (BRUNO, 1995). Vale salientar que no contexto 

contemporâneo o referido movimento arqueológico-universitário tem sido reforçado, tendo 

ainda outra conotação marcante: o predomínio de instituições privadas (MORAES 

WICHERS, 2010). 

Cabe destacar que já em 1960, Paulo Duarte passou a oferecer cursos de 

Arqueologia – o primeiro sobre as origens do homem americano – para os quais exigia nível 

universitário ou experiência mínima de cinco anos em Arqueologia, tendo proposto à 

Universidade de São Paulo um curso de graduação (SOUZA, 1991, p.112). Já em 1968, 

Duarte apontava a falta de recursos e a burocracia universitária como responsáveis pelo fato 
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de ainda não estar funcionando, na Universidade de São Paulo, um curso de graduação em 

Arqueologia (DUARTE, 1968). 

Ainda no âmbito universitário, cabe destacar que a partir de 1970, temos a 

elaboração e defesa trabalhos acadêmicos (teses e dissertações) em faculdades e 

universidades do Estado de São Paulo, muitos a respeito do território paulista, promovendo 

um incremento significativo sobre o conhecimento disponível. Outro dado importante nesse 

movimento foi a proliferação dos periódicos publicados, contribuindo, do mesmo modo, para 

o avanço da Arqueologia Paulista. 

A Universidade de São Paulo, na década de sessenta, além do já incorporado 

Museu Paulista e do mencionado Instituto de Pré-História, criou o Museu de Arte e 

Arqueologia, resultando assim na existência de três instituições associadas à musealização 

da Arqueologia no escopo da mesma estrutura universitária. Se considerarmos o Museu de 

Etnografia, mencionado anteriormente, pertencente à Faculdade de Filosofia da USP, que 

aparece relacionado posteriormente à denominada Coleção Plínio Ayrosa, teríamos quatro 

instituições. Porém, como não existem referências a respeito da musealização da 

Arqueologia nesse último contexto, cabe nos determos na caracterização das três 

instituições supramencionadas, entendidas aqui como pilares definidores da Musealização 

da Arqueologia Paulista32. 

No que concerne ao Museu Paulista, como vimos, desde a direção de Sérgio 

Buarque de Holanda, a Arqueologia ganhou um tímido, mas novo fôlego na instituição. No 

início da década de 1960, Luciana Pallestrini saiu do Instituto de Pré-História passando a 

atuar, alguns anos depois, no Museu Paulista. Durante a década de 1970, o Setor de 

Arqueologia desse museu contou com quatro profissionais associadas, de alguma forma, 

às pesquisas em São Paulo: Luciana Pallestrini, Margarida Davina Andreatta, Silvia 

Maranca e Águeda Vilhena de Moraes. Mais tarde, Nobue Myasaki e José Luiz de Moraes 

também iriam compor o grupo associado às pesquisas no Estado. 

Luciana Pallestrini, além de responsável pela estruturação da área de Arqueologia do 

museu, conduziu o primeiro programa de pesquisas arqueológicas continuado no Estado de 

São Paulo: o Projeto Paranapanema, “ao longo da década dos anos setenta, este projeto 

expandiu-se, sobretudo, no trecho médio da Bacia do Paranapanema, dando ao Museu 

Paulista, não só uma identidade de instituição museológica de Arqueologia, mas o domínio 

sobre as questões arqueológicas deste Estado” (BRUNO, 1995, p.116). 

                                                 
32 Essa associação entre o Museu de Etnografia da Faculdade de Filosofia da USP à denominada Coleção Plínio 
Ayrosa não é direta, embora possamos aventar que pelo menos parte das coleções geradas pelo primeiro deram 
a origem à mencionada coleção. Ainda nesse processo, temos referências ao Museu Plínio Ayrosa, instituição 
que pode ser um elo entre o museu e a coleção mencionados. Uma análise pormenorizada desse caso seria 
interessante para compreendermos a ideia de Arqueologia dos profissionais dessa faculdade e as 
correspondentes práticas de colecionamento. 
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No inicio da década de 1970, foi criado o Centro Regional de Pesquisas 

Arqueológicas Mario Neme (atualmente de Centro Regional de Arqueologia Ambiental) por 

meio de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Piraju e o Museu Paulista. 

Iniciava-se mais um processo que viria marcar o perfil patrimonial do Projeto 

Paranapanema: a sua vocação para parcerias institucionais no interior do Estado (BRUNO, 

1995). 

Tomando como corpus documental os artigos da Revista do Museu Paulista (RMP) 

entre os anos de 1961 e 1988, podemos rastrear alguns aspectos das pesquisas 

arqueológicas e correspondentes processos de musealização. Dentre os 232 artigos 

publicados na RMP, 82 se inserem no campo da Arqueologia, representando 35% dos 

trabalhos apresentados, conforme o Gráfico 03. 

Dentre os 82 artigos voltados à Arqueologia, apenas 36 (15,5%) se referem à 

Arqueologia Paulista. Outra característica que se deve destacar é a ausência de publicações 

associadas à musealização dessas evidências. No período em epígrafe, encontramos 

apenas nos Anais do Museu Paulista, publicação da instituição com foco na história, um 

artigo associado à Museologia, intitulado “Utilização Cultural de Material de Museu” (NEME, 

1964). 

 

 
Gráfico 03. Temáticas presentes nos artigos da Revista do Museu Paulista entre 1961 e 1988 
(Fonte: RMP) 
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No que tange à configuração da realidade arqueológica, a RMP publicou pesquisas 

realizadas na região dos municípios de São Carlos, Piracicaba e Rio Claro, por Fernando 

Altenfelder Silva (1961/1962). Esses estudos eram desenvolvidos a partir da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, integrando o movimento arqueológico-

universitário já mencionado. Nessa faculdade foi defendido o primeiro trabalho acadêmico 

devotado à Arqueologia Paulista: “Duas fases paleoindígenas da bacia de Rio Claro, estado 

de São Paulo: um estudo em metodologia”, de Tom Miller, então aluno de Fernando 

Altenfelder Silva e pesquisador que viria marcar decisivamente a Arqueologia do Estado de 

São Paulo (MILLER JÚNIOR, 1968). 

Em um artigo, publicado em 1963, Altenfelder Silva apontava as áreas de interesse 

da Arqueologia Brasileira: Marajó, Santarém, Lagoa Santa e Sambaquis, trazendo uma 

crítica ao fato de existirem imensas áreas sem pesquisa e à falta de diálogo dos 

pesquisadores (ALTENFELDER SILVA, 1963). 

No que concerne ao estudo de coleções arqueológicas depositadas em instituições, 

Simons (1965/ 1966) publicou na revista um estudo de machados polidos, tendo como base 

os acervos do Museu Paulista, do Museu de Etnografia e coleções particulares, inclusive de 

Pirassununga e Franca, regiões pesquisadas por Manuel Pereira de Godoy e Pereira Júnior, 

respectivamente. 

Nos demais números da revista predominam, para o caso paulista, artigos 

concernentes às pesquisas no Alto Paranapanema, associadas ao Projeto Paranapanema, 

já mencionado. Luciana Pallestrini imprimiu a essas pesquisas uma atenção especial aos 

métodos de escavação e documentação de estruturas arqueológicas em solo paulista, os 

quais foram consolidados em sua tese de livre docência, intitulada “Interpretação das 

estruturas arqueológicas em sítios do Estado de São Paulo” (PALLESTRINI, 1975). Vale 

apontar que o município de Mogi-Guaçu, inserido na bacia hidrográfica do mesmo nome, 

mais precisamente o sítio arqueológico Franco de Godoy, também foi alvo de estudos a 

cargo do Museu Paulista (PALLESTRINI, 1981/82). 

Ademais, ainda no que concerne a outras áreas do estado, Nobue Myasaki, do IPH, 

publicou em 1976, um estudo sobre um sítio arqueológico Tupi no município de Praia 

Grande (MYASAKI, 1977). A mesma pesquisadora atuou em conjunto com Desidério Aytai, 

em pesquisas no município de Monte Mor (MYASAKI & AYTAI, 1974). A atuação desse 

pesquisador na Arqueologia paulista do período deve ser destacada, tanto no que concerne 

à pesquisa arqueológica como a sua “imaginação museal” (CHAGAS, 2003). Desidério Aytai 

atuou em parceria com três museus no interior paulista, em Campinas, Capivari e Monte 

Mor, comentados adiante. 
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Voltando a análise das RMP publicadas entre as décadas de 1960 e 1980, em 

1981/82 foi publicado por Margarida Andreatta o primeiro trabalho sobre Arqueologia 

Histórica, denominado “Arqueologia Histórica no município de São Paulo” (ANDREATTA, 

1981/82). Esse artigo é fruto de um processo mais amplo devotado ao desenvolvimento de 

pesquisas de Arqueologia Histórica no município de São Paulo. 

 A criação de um Serviço Técnico de Arqueologia, em 1979, no âmbito do 

Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura da Prefeitura do Município 

de São Paulo (DPH/ SP) foi outro processo importante no período examinado. Foi criado um 

convênio com o MP da USP visando à orientação das pesquisas arqueológicas em edifícios 

tombados e a formação de pessoal técnico qualificado entre seus funcionários (ARAÚJO et 

al, 2006). Margarida Andreatta coordenou esse programa, “sem precedentes na cidade”, nas 

palavras de Paulo Zanettini (2005), desenvolvendo uma série de pesquisas que 

possibilitaram o reconhecimento de um importante patrimônio em meio ao solo urbano, 

assim como a formação de diversos arqueólogos. Esse setor de Arqueologia passou a ser 

um dos lócus de Musealização da Arqueologia Paulista, embora os processos 

desenvolvidos tenham sido bastante pontuais. Interessante apontar que, até o presente, os 

processos museológicos aparecem, desaparecem e reaparecem no âmbito do Setor de 

Arqueologia do DPH/ SP, não adquirindo continuidade. 

A RMP integrou, entre os anos de 1974 e 1980, uma seção destinada a descrever as 

ações de seus Setores de Arqueologia, Etnologia, História, Geografia, Mobiliário e 

Numismática. Essa seção traz algumas pistas acerca da Musealização da Arqueologia na 

instituição, assunto silenciado no âmbito dos artigos publicados na revista. O gráfico abaixo 

apresenta o número de visitantes na sede do Museu, no Ipiranga, sendo possível identificar 

a porcentagem do segmento de visitantes escolares na instituição: 
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Gráfico 04. Visitação do Museu Paulista entre 1973 e 1979 (Fonte: RMP) 

 

Conforme mostra o gráfico, a visitação era significativa, não estando relacionada de 

forma marcante ao público escolar. A localização do museu foi, e é ainda hoje, um dos 

fatores que possibilitam esses resultados quantitativos. 

Em 1973, o Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas Mário Neme, em Piraju, foi 

transferido de prédio, tendo sido inaugurada a exposição “Arqueologia Brasileira”. Também 

são mencionadas palestras proferidas pelos profissionais do MP nesse centro, sendo que, 

em 1974, temos a realização do I Curso de Extensão Universitária no local, que totalizou 30 

horas e teve 8 alunos. A visitação do Centro oscilou significativamente nos anos de 1975 a 

1979, para os quais dispomos de dados, a saber: 817 no ano de 1975; 3271 no ano de 

1976; 4369 no ano de 1977; 8563 no ano de 1978 e, finalmente, 1958 no ano de 1979. O 

número maior de visitantes no ano de 1978 esteve associado a uma remodelação das 

exposições, bem como a realização de uma exposição sobre a “Arqueologia de Marajó”, 

com peças do acervo do MP. 

Voltando as atividades realizadas na sede do museu, a partir de 1974, visitas 

guiadas em diferentes idiomas foram realizadas no museu, fruto do I Curso de Guias 

Bilíngues do MP ocorrido em 1973, visando o atendimento ao público estrangeiro. Em 1975, 

foi realizada uma exposição intitulada “Pinturas Rupestres”, destinada a mostrar as 

pesquisas realizadas pela instituição em convênio com o Centro Nacional de Pesquisas da 

França, no Estado do Piauí. No âmbito da Museologia, houve realização de um curso de 

extensão universitária sobre “Introdução à Museologia”, Esse curso foi proferido pelas 

profissionais do próprio museu, envolvendo 21 alunos. Em 1976, ocorreu um segundo curso, 

dessa vez em Santos, com 67 alunos inscritos, sendo interessante observarmos as 

disciplinas oferecidas em ambos os cursos:  
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Tabela 04. Palestras dos cursos de Introdução à Museologia proferidos no Museu Paulista em 1975 e 1976 

Curso de 1975 Curso de 1976 

Professor Título Professor Título 

Luciana Pallestrini 

A importância da pesquisa 
arqueológica na constituição de 
acervos de museus, exposições 

científico-divulgativas, programas 
gerais de ensino museológico 

Antonio Rocha 
Penteado 

O Museu Paulista da 
Universidade de São Paulo 

Luciana Pallestrini 

Enfoque de trabalhos 
arqueológicos específicos, em 

função das necessidades 
museológicas 

Margarida Davina 
Andreatta e Silvia 

Maranca 
Museu e Arqueologia I 

Silvia Maranca 
Visualização de pinturas rupestres 

no contexto de Museus 
Bernardo José 
Castello Branco 

Museu e Arquitetura 

Margarida Davina 
Andreatta 

A importância da peça 
arqueológica em seu contexto 

originário, como enfoque 
preferencial em Museologia 

Bernardo José 
Castello Branco 

Museu e Mobiliário 

Nobue Myasaki 
A Etno-História e as fontes 

museológicas 
Jonas Soares de 

Souza 
Museu e História 

Sonia Terezinha 
Ferraro 

A pesquisa de campo em 
Etnologia 

Olga Tulik Museu e Geografia 

Thekla Olga 
Hartmann 

A Cultura Material Luciana Pallestrini Museu e Arqueologia II 

Vera Penteado 
Coelho 

O Trabalho de Laboratório em 
Etnologia 

Antonio Rocha 
Penteado 

Museu e Cultura 

Jonas Soares de 
Souza 

O Museu e o Ensino de História   

Miyoko Makino 
A pesquisa histórica: o acervo de 

documentos de Museus 
  

Ricardo Román 
Blanco 

Paleografia   

Bernardo José 
Castello Branco 

Museu e Arquitetura   

Bernardo José 
Castello Branco 

Museu e Mobiliário   

Maria Antonieta de 
Toledo Ribeiro 

Bastos 
A Cartografia nos Museus   

Olga Tulik 
Recursos Técnicos da Cartografia 

em Museus 
  

Antonio Rocha 
Penteado 

Museu e Cultura   

Antonio Rocha 
Penteado 

Museu e Geografia   

 

As temáticas abordadas nos cursos sinalizam o conceito de Museologia, então 

dominante na instituição: o estudo de museus, sendo esses, espaços onde as coleções são 

o foco por excelência, o que explica o fato de diversas palestras abordagem técnicas de 

estudo das coleções museológicas. Perspectiva diferenciada foi desenvolvida no Instituto 

de Pré-História (IPH), a partir de 1978. 

Esse instituto, como vimos, foi anexado à Universidade devido aos planos de Paulo 

Duarte em criar um Museu do Homem Americano. O Instituto de Pré-História, por sua vez, 

passou por “subsequentes e abruptas transformações” (BRUNO, 1995, p.151) a partir de 

1962, ano da saída das arqueólogas Luciana Pallestrini, Niède Guidon e Silvia Maranca da 

instituição. Em 1969, temos a saída de Paulo Duarte, devido sua aposentadoria compulsória 
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no bojo do regime militar (FUNARI, 1994), fato que marcou profundamente a Arqueologia 

Brasileira. Por quase 10 anos o instituto sofreria um processo de abandono silencioso. 

Não obstante, nesse ínterim, segundo Souza (1991), o IPH teria colaborado com a 

criação de um Museu Didático em Ubatuba, a partir dos trabalhos de Caio Del Rio Garcia e 

Dorath Pinto Uchôa, que à época, pesquisavam os sambaquis desse município. 

A partir de 1978, a nova direção do IPH, a cargo do Prof. José Afonso de Moraes 

Bueno Passos e a conjunção de pesquisas arqueológicas de cunho regional - coordenadas 

por Solange Caldarelli e Walter Neves, foi acompanhada de um amplo programa 

museológico, levado a cabo por Cristina Bruno. Em 1878, a transferência do IPH do 

Departamento de Zoologia para o prédio do CRUSP foi acompanhada da concepção de 

novas exposições. Nos anos seguintes, mostras itinerantes e a estruturação de um Setor 

Educativo, resultaram em um modelo de trabalho inédito para o estado de São Paulo, 

pautado na integração pesquisa e socialização. 

A Revista de Pré-História (RPH), editada entre 1979 e 1989, evidencia importantes 

elementos para a compreensão desse contexto. Um primeiro dado digno de menção é que 

esse periódico era integralmente dedicado à Arqueologia Pré-Histórica brasileira, 

diferentemente das revistas do Museu Paulista e do então Museu de Arte e Arqueologia, 

abordado adiante. Outra questão é que esse periódico dedicava um importante espaço às 

próprias pesquisas desenvolvidas pelo IPH, no território paulista, que representaram cerca 

de 44% dos artigos publicados, conforme mostra o gráfico a seguir: 

 

 
Gráfico 05. Temáticas presentes nos artigos da Revista de Pré-História entre 1979 e 1989 
(Fonte: RMP)  
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No que concerne às ações de Musealização da Arqueologia, em 1980 são 

publicadas duas notas acerca das exposições do IPH, uma delas concernente à exposição 

temporária: "27 anos de preservação, pesquisa e ensino”, sobre a trajetória de pesquisas da 

própria instituição e outra sobre a exposição itinerante: "Pré-história de Guareí”, sendo 

essas as primeiras iniciativas do programa museológico comentado anteriormente. 

Em 1982, temos o artigo de Caldarelli e Bruno, intitulado “Arqueologia e Museologia: 

Experiências de um trabalho integrado. Pesquisas e exposições do Instituto de Pré-

história/USP”. Esse texto demonstra a integração entre as ações de pesquisa e 

socialização, apresentando exposições itinerantes que acompanharam os estudos 

arqueológicos do IPH no interior de São Paulo. Importante apontar que foi nesse período 

que o foco dos estudos da instituição foi ampliado para além dos sítios do litoral, associando 

pesquisas no interior paulista, mais precisamente no Vale do Rio Tietê e Vale do Rio Pardo. 

 Voltando ao texto mencionado, o mesmo abordou as exposições “Pré-História de 

Guareí” – já mencionada, montada além do município em tela, nas cidades de Franca e na 

Estação São Bento de Metrô em São Paulo, “Fontes de Pré-História Regional” apresentada 

em Franca, São Paulo, Santos e Ribeirão Preto e “Pré-História de Serra Azul”, montada na 

cidade homônima e em São Simão. Nesse estudo são salientados os desafios da 

comunicação museográfica das pesquisas arqueológicas e o papel das mostras itinerantes 

nesse processo. 

Cabe abrirmos um parêntese acerca das pesquisas do IPH efetuadas nas bacias do 

Tietê e Pardo e sua integração com pesquisadores “amadores” que já atuavam nessas 

regiões. 

No Vale do Tietê, temos a colaboração com Guy-Christian Collet, do Instituto 

Paulista de Arqueologia (IPA). Esse Instituto, fundado em 1977, com sede na Avenida São 

João, em São Paulo, desenvolveu pesquisas em Vinhedo, Ipeúna, Analândia e Itanhaém, 

com ênfase às pesquisas em abrigos. O IPA chegou a publicar dois números de uma 

Revista Paulista de Arqueologia (IPA, 1982; 1983), contudo, não existem indicações sobre 

a musealização dessas coleções. No Vale do Pardo, a equipe do IPH atuou em conjunto 

com um grupo de “arqueólogos amadores” sediado em São Simão, grupo que inclusive 

chegou a fundar um museu nessa cidade, sobre o qual me deterei no item seguinte. Por ora, 

gostaria de enfatizar que embora na década de 1960 tenha se instaurado uma dicotomia 

entre “arqueólogos profissionais” e “arqueólogos amadores”, na prática, esses grupos 

trocavam informações de forma frequente. 

Voltemos à análise do periódico do IPH. Em 1983, Cristina Bruno publica na RPH o 

projeto para “Museu do Instituto de Pré-História”, com um projeto expográfico para o IPH 

dividido em duas exposições: “O Cotidiano na Pré-História” e o “Cotidiano na Arqueologia”, 
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revelando o amadurecimento de técnicas museográficas devotadas à comunicação da 

Arqueologia. 

As reflexões e ações desenvolvidas pela autora no IPH foram sistematizadas no 

âmbito de sua dissertação de mestrado, “O Museu do Instituto de Pré-História: um museu a 

serviço da pesquisa científica”, defendida em 1984, marco inaugural dos trabalhos 

acadêmicos devotados à Musealização da Arqueologia no Brasil. A proposta museológica 

da autora objetivava “utilizar o museu como canal de transmissão do conhecimento oriundo 

das pesquisas arqueológicas realizadas pelo IPH, a partir de uma visão geral sobre pré-

história e com a finalidade de contribuir com a educação” (BRUNO, 1984, p.48). 

Bruno (1984) estruturou a ação museológica do IPH em três subprogramas: uma 

exposição de longa-duração na sede do museu, as mostras itinerantes e o serviço 

educativo. Essas atividades envolveram, pela primeira vez, planejamento e avaliação, 

contemplando toda a cadeia operatória de procedimentos museológicos. Outro programa de 

especial importância foi àquele direcionado à preservação da memória do IPH (BRUNO, 

1984). 

Destaco aqui o fato de essas atividades terem contemplado uma proposta de 

avaliação, feita nos primeiros dois anos por meio de observações pessoais da pesquisadora, 

e depois estruturada em forma de questionários, aplicados a 2709 visitantes. O referido 

questionário foi construído a partir de perguntas abertas com o objetivo de comprovar ou 

refutar as observações feitas anteriormente pela pesquisadora, conhecer melhor o público e 

apurar o grau de fruição do mesmo (BRUNO, 1984, p.264). 

Em 1989, Bruno & Vasconcellos publicam uma síntese da proposta educativa do 

Museu de Pré-História Paulo Duarte, detalhando aspectos acerca das visitas monitoradas, 

projeto de monitoria, o projeto “Museu vai à escola” e demais ações desenvolvidas no IPH. 

Nesse texto, os autores salientam que a proposta do museu foi construída a partir das 

experiências e avaliações realizadas ao longo dos anos, enfatizando, ainda, que a ação 

museológica inserida na universidade brasileira deveria ter um compromisso com a 

educação formal, contribuindo para seu aprimoramento (BRUNO & VASCONCELLOS, 

1989) (Prancha 10). Nesse texto os autores dialogam com a metodologia da Educação 

Patrimonial. 

Importante apontar que, nesse mesmo período, foi realizado, em parceria com o 

Museu Lasar Segall, um curso sobre Educação Patrimonial, nos mesmos moldes daquele 

efetuado no Museu Imperial, proferido pelos profissionais ingleses, evento que, 

estranhamente, não aparece mencionado nas publicações a respeito na implantação da 

metodologia da Educação Patrimonial no país33.  

                                                 
33 Comentário pessoal de Maria Cristina Oliveira Bruno, uma das organizadoras do curso (Novembro de 2011). 



PRANCHA 10. Exposições e ações educativas desenvolvidas pelo Instituto de
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Passemos ao Museu de Arte e Arqueologia (MAA), depois denominado de Museu 

de Arqueologia e Etnologia (antigo MAE), criado em 1964. Da mesma forma que as duas 

instituições apresentadas anteriormente, será o periódico deste museu, intitulado Dédalo e 

publicado entre 1965 e 1988, que nos possibilitará a compreensão de algumas questões 

associadas à Musealização da Arqueologia nesta instituição. 

No número de abertura da revista, Eurípedes Simões de Paula, nomeado diretor da 

instituição, discorreu sobre as condições de instalação do Museu de Arte e Arqueologia 

(PAULA, 1965). Segundo o pesquisador, em 1962 havia sido formada uma comissão para a 

instalação, na Universidade de São Paulo, de um museu de Arqueologia. Formada pelo 

autor, Sérgio Buarque de Hollanda, Francisco Matarazzo Sobrinho e Paulo Duarte. Em 

1964, o recebimento de 536 peças de instituições italianas teria sido um fato importante para 

a configuração do novo museu. Não obstante, o que de fato ocorreu naquele ano foi à 

instalação de uma exposição provisória na reitoria da USP, posteriormente abrigada no IPH, 

uma vez que a reforma do prédio da Geografia e História, que receberia o museu, não havia 

sido concluída. Essa situação seria arrastada até 1966, quando o museu foi instalado de 

forma provisória. 

Uma característica especifica desse periódico é que, em seus primeiros números, 

além de publicações voltadas às coleções egípcias, pré-colombianas e clássicas, havia uma 

seção intitulada Museus e Museologia. No número de inauguração, em 1965, Ulpiano T. B. 

de Meneses publicou um trabalho intitulado “Sentido e função de um Museu de 

Arqueologia”, chamando a atenção para o fato de o MAA ser o primeiro museu de 

Arqueologia clássica do Brasil e da América Latina. Nesse texto, o autor defende que o 

museu deveria ser um “agente de cultura e um instrumento de pesquisa universitária” 

(MENESES, 1965, p.20) e “livrar-se de ser alienação no passado, para se transformar em 

instrumento legítimo de aderência ao presente e de tensão para o futuro” (MENESES, 1965, 

p.26). 

Ao longo das primeiras edições do periódico é possível notar a frequente 

participação da equipe do museu em encontros, cursos e discussões do campo da 

Museologia, assim como seus contatos com o ICOM. Exemplo disso é a publicação, em 

1967, de um artigo de Hugues de Varine, então diretor do ICOM, sobre os “Museus da 

América Latina”, onde o autor faz a seguinte crítica com relação aos museus brasileiros: 

“Em regra geral, os museus situados nas cidades mais importantes (Rio de Janeiro e São 

Paulo) são os mais atrasados, embora disponham teoricamente das maiores facilidades” 

(VARINE, 1967, p.57). 

Não obstante, a relação com o intelectual francês, referência da Nova Museologia, 

não foi o suficiente para que o MAA incorporasse as ideias então em ebulição com relação a 
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uma Museologia mais engajada e comprometida com o mundo. Em pleno regime de 

ditadura militar, com o IPH abandonado e com uma ação museológica mais limitada na sede 

do Museu Paulista, as três instituições paulistas inseridas na USP iriam demorar mais de 

uma década para desenvolver processos de Musealização da Arqueologia mais dinâmicos.  

Na década de 1960, o MAA se colocava como instituição cuja função universitária 

era sua razão de ser, onde o processo museológico deveria “ensinar a ver” e voltar-se para 

o aprimoramento do ensino de história e história da arte (MENESES, 1965), missão 

bastante aquém do ideal de museu sonhado por Paulo Duarte. 

 Em 1968, encontramos a primeira referência à Musealização da Arqueologia 

Paulista no MAA, uma exposição de “Cerâmica Indígena do Brasil”, realizada em 

colaboração com o Museu Plínio Ayrosa, anteriormente denominado de Museu de 

Etnografia. Nesse mesmo ano, foi publicado por Marlene Suano o trabalho “Uma 

experiência programada ao Museu de Arte e Arqueologia”, projeto que visou aprimorar as 

visitas feitas por escolas ao museu, orientando os professores a utilizarem esse espaço 

como recurso didático (SUANO, 1968). Nesse mesmo número, Meneses publicou “Museu e 

Universidade”, defendendo que os objetivos da universidade e do museu, embora paralelos, 

muitas vezes se superpõem e confundem (MENESES, 1968, p.43). 

A partir de 1970, o museu passa a ser denominado Museu de Arqueologia e 

Etnologia (antigo MAE). No que concerne ao perfil editorial da revista foi excluída a seção 

Museu e Museologia e ganham espaços pesquisas de Arqueologia, com trabalhos de Igor 

Chmyz, Andre Prous, Maria Conceição Beltrão e Tom Miller, com destaque para o trabalho 

do último, uma síntese sobre a “Arqueologia da Região Central do Estado de São Paulo” 

(MILLER JUNIOR, 1972). Importante destacar que, diferentemente das outras instituições, o 

antigo MAE publicava estudos de Arqueologia Brasileira desenvolvidos por pesquisadores 

externos ao museu. 

Entre os anos de 1975 e 1984, a Dédalo não foi publicada, sendo que sua retomada 

foi caracterizada por mais uma mudança de perfil editorial que refletiu as mudanças 

vivenciadas pela instituição. Passam a ser publicados trabalhos de etnologia e pesquisas 

arqueológicas efetuadas no Vale do Ribeira, por pesquisadores da própria instituição 

(SCATAMACCHIA, 1987). 

Em 1985, foi reestruturado o Setor Educativo do museu, sendo que ações educativas 

precederam esse movimento, sumarizadas no artigo “Relato das Experiências Educacionais 

do MAE: 1981-82” (HIRATA, 1985). Nesse texto a autora afirma que as atividades 

realizadas entre 1968 e 1981 teriam tido um caráter assistemático, fazendo ainda uma 

crítica aos museus em geral no que concerne ao estímulo da sensibilidade do público e 

decodificação da linguagem do acervo do museu. Esse fato teria levado a Profa. Haiganuch 
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Sarian a estabelecer um convênio com a Secretaria do Estado de Educação a fim de efetuar 

um projeto conjunto. Esse projeto envolveu a formação prévia de educadores que passaram 

a atuar como professores-monitores de visitas programadas ao museu (HIRATA, 1985, 

pp.12-13). A partir de um planejamento prévio, “o museu pôde efetivamente atuar como 

alternativa pedagógica, funcionar como verdadeiro laboratório de pesquisas propondo e 

testando novas fórmulas de ensino/ aprendizagem” (HIRATA, 1985, p.18). 

Os processos educativos desenvolvidos no antigo MAE se beneficiaram do próprio 

perfil da instituição, que atuou, preponderantemente, desde sua criação, a partir de 

pesquisas referentes à cultura material, vinculadas à especificidade da produção de 

conhecimento a partir dos museus. Dessa forma, o desenvolvimento de experiências 

educativas apoiadas no objeto enquanto instrumentalização do conhecimento, a partir de 

1984, me parece bastante integrado ao próprio perfil institucional (Prancha 11). 

Em texto posterior, publicado pela equipe do museu (HIRATA et al, 1989), a proposta 

acima sumarizada aparece ainda mais amadurecida, influenciada por perspectivas 

educativas de Piaget e Paulo Freire, envolvendo visitas guiadas - organizadas em etapas 

pedagogicamente orientadas (relaxamento e concentração; trabalho com as peças; 

exploração da exposição; atividades de expressão plástica), visitas de curta-duração, 

projetos direcionados a alunos multi-repetentes, ações com alunos universitários, atividades 

com os funcionários do museu e com idosos. 

Três pontos podem ser realçados neste trabalho: em primeiro lugar a atenção em 

articular uma teoria arqueológica, no caso do arqueólogo italiano Andrea Carandini, a uma 

prática educativa; em segundo lugar, a existência de diversos pontos em comum com a 

proposta da Educação Patrimonial, a partir da relação direta com o objeto “Nada poderá 

substituir a experimentação, cujo ponto de partida é o manuseio/ questionamento do 

artefato, a interrogação e a proposição de hipóteses a seu respeito” (HIRATA et al, 

1989,p.14) e, por fim, a premissa de que o museu deve propiciar experiências inovadoras de 

aprendizagem (HIRATA et al, 1989). 

Além dessas ações, esse museu passou a desenvolver procedimentos de 

Musealização da Arqueologia no Vale do Ribeira34. Tais ações estavam associadas aos 

estudos conduzidos por Scatamacchia (SCATAMACCHIA et al, 1988, 1990), culminando na 

parceria com o Museu de Iguape. Martins (2011) ao analisar esse contexto, salientou que 

as ações desenvolvidas em Iguape, em paralelo a um programa de resgate arqueológico, 

teriam inaugurado as ações educativas efetuadas no bojo da Arqueologia Preventiva em 

                                                 
34  Cabe lembrar que o Vale do Ribeira foi alvo de um projeto de Arqueologia Regional de viés processualista, 
sob a coordenação de Ulpiano T. B. Meneses, resultando em três dissertações de mestrado (DE BLASIS, 1988; 
BARROS, 1988; ROBRAHN, 1989), não obstante, as ações educativas a que me refiro foram desenvolvidas pela 
equipe de Scatamacchia.  
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São Paulo. Treinamento de professores, reformulação de exposição e estabelecimento de 

um programa educativo foram algumas das ações estabelecidas. 

Para além do Centro Regional em Piraju, Museu Didático de Ubatuba e Museu de 

Iguape, espaços onde foram desenvolvidas ações em parceria com o Museu Paulista, IPH e 

antigo MAE, respectivamente, outros movimentos ganhavam à cena no interior de São 

Paulo, deixando profundas marcas na musealização da Arqueologia Paulista. 



PRANCHA 11. Ações educativas desenvolvidas pelo antigo MAE
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experimentação arqueológica possibilitando a
observação dos gestos associados à produção de
instrumentos líticos. Acima, atividades de teatralização
elaboradas por alunos após um semestre de trabalho
contínuo com o setor educativo do museu.
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2.5. Enquanto isso, nos museus do interior 

 

Para Rússio (1977), os anos de 1945 a 1950, foram marcados por pelo início de 

surto dos museus paulistas. Esse crescimento do número de museus no Estado teria sido 

fortalecido nas décadas de 1950 e 1960, influenciado por dois processos: a atuação do 

médico rotariano Eurico Branco Ribeiro à frente do Rotary Club do Brasil, instituindo uma 

verdadeira cruzada a favor da criação de museus (CHIARI, 1999, p.31) e, a criação dos 

Museus Históricos e Pedagógicos a partir da atuação de Vinícius Stein Campos na 

Secretaria de Estado dos Negócios de Educação (MISAN, 2005). 

O primeiro processo impulsionou a criação de museus que não eram corpos 

estranhos à comunidade, pois a existência de um museu na cidade partia da própria 

consciência de sua necessidade por parte da comunidade (RÚSSIO, 1977). À frente do 

Rotary Club do Brasil, Eurico Branco Ribeiro publicou em 1962 “Um museu adequado para 

São Paulo”, estudo onde o autor fala sobre o museu de indústria e tecnologia (CHIARI, 

1999, p.31). Esse movimento foi responsável, por exemplo, pela criação de museus em 

Atibaia, Guarapuava, Bauru e Presidente Prudente. 

Com relação ao segundo movimento, cabe destacar o Decreto de 03 de Agosto de 

1956, que conceituava os museus como “instrumentos de cultura e educação do povo, 

elementos de recreação popular e atração turística, e ainda, recursos pedagógicos de 

extraordinário alcance” (CHIARI, 1999, p.34). Os quatro primeiros museus criados em 

Piracicaba, Campinas, Guaratinguetá e Batatais, homenageavam os quatro presidentes 

oriundos de São Paulo: Prudente de Morais, Campos Sales, Rodrigues Alves e Washington 

Luis, respectivamente. O objetivo inerente a esse processo seria a criação de centros de 

memória e pesquisa sobre esses presidentes (MISAN, 2005, p.50). Esses museus 

nasceram com perfil escolar e sempre estavam associados à figura de um patrono local com 

amplitude nacional, embora não fossem monográficos (RÚSSIO, 1977). 

Em 1958, Vinicius Stein Campos classificou as 26 unidades instaladas nos períodos 

colonial, monárquico e republicano. Em um documento citado por Misan (2005), Vinício 

Stein descreve as finalidades que orientaram a criação desses museus: 

“a) Promover o levantamento e a proteção de todo o documentário histórico paulista 
da respectiva época; b) Estudar e difundir a biografia do patrono; c) Reconstituir a 
história do município e divulgá-la por todos os meios, especialmente nas escolas 
públicas; d) Servir de centro de interesse para as aulas de História Geral e do Brasil, 
de Educação Social e Cívica, de Sociologia e cursos de extensão cultural; e) 
Despertar na comunidade o interesse pela preservação dos monumentos históricos, 
documentos, relíquias, móveis, quadros, utensílios e demais objetos evocativos de 
tempos de outrora; f) Patrocinar certames culturais e festividades de cunho 
educacional e cívico; g) Difundir as fundações de museus locais, especializados e 
gerais, como agentes de uma mentalidade nova, de culto ao passado e respeito e 
amor às tradições paulistas” (STEIN, 1960 Apud MISAN, 2005, p.60) 
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Esses museus deveriam ser espaços de uma representação histórica correlata 

àquela implantada nas décadas de 1920 e 1930 no Museu Paulista, intimamente 

relacionada ao IHGSP: a construção de uma história nacional a partir de uma perspectiva 

paulista e a promoção de uma tradição regional. Não obstante, segundo Misan (2005), o 

modelo museológico adotado para a criação desses museus foi o Museu Imperial, marcado 

pela organização do acervo de um “patrono”, pela “função educadora” do museu, tendo 

como espaço a “cidade”. Esses museus teriam sido um novo meio de veicular uma antiga 

mentalidade construída pelo IHGB (MISAN, 2005). Ainda de acordo com a autora, os 

museus instalados foram caracterizados por uma identidade histórica – a história nacional 

a partir do olhar paulista, uma identidade geográfica – museus instalados em cidades 

inseridas nos caminhos das linhas férreas e depois rodovias, e uma identidade 

institucional – o Museu Imperial (MISAN, 2005). 

Dentre os 79 museus criados entre as décadas de 1950 e 1970, 53 foram instalados, 

sendo que 44% dessas instituições foram inseridas em prédios tombados pelo 

CONDEPHAAT. 

No que concerne aos acervos dessas instituições, Misan (2005) fez uma análise da 

relação entre os caminhos de construção dos acervos e a proposta de representação 

histórica em pauta, onde o acervo de cada uma das unidades deveria, por excelência, 

corresponder ao binômio “patrono-cidade”. Para tanto, a autora toma como objeto de análise 

as 26 primeiras unidades instaladas, cujos acervos deveriam expressar os períodos 

mencionados (Colônia; Império e República). Essa análise identificou o predomínio de 

coleções de objetos artísticos, documentos e mapas, fotografias, mobiliários, objetos de uso 

doméstico, jornais e livros. A Arqueologia foi registrada em apenas 8 dentre os 26 museus 

analisados (MISAN, 2005, pp.129-131). Contudo, como a própria autora salienta, coleções 

muitas vezes declaradas como distintas são formadas por objetos da mesma natureza, ou 

vice-versa, o que nos leva a supor que objetos arqueológicos isolados tenham sido mais 

frequentes do que se supõe, quiçá, relacionados aos itens classificados como objetos 

indígenas (declarados em 5 museus) ou etnológicos (mencionados em 6 museus). 

Fica claro que os acervos desses museus escaparam ao projeto de representação 

histórica de Stein, uma vez que os museus caracterizam-se mais por coleções ecléticas. 

Por seu turno, essas coleções representaram o universo das elites locais, marcadas pela 

“priorização do universo da burguesia e a exclusão das demais esferas da comunidade da 

cidade, como a de negros, indígenas, caipiras, imigrantes e migrantes” (MISAN, 2005, 

p.132). 

Para o interesse deste trabalho, cabe destacar que a Arqueologia ocupou lugar 

coadjuvante tanto no modelo de representação histórica de Stein, quanto na construção 
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efetiva das coleções. Tais propostas só poderiam incluir o patrimônio arqueológico, então 

compreendido, sobretudo, como vestígios da “Pré-História”, por exclusão. Os vestígios 

arqueológicos estavam associados ao que deveria ser esquecido, ou lembrado como reflexo 

de um passado primitivo a ser superado, em um Estado que se firmava, mais que nunca, 

como polo desenvolvimentista do país. 

Defendo que esse modelo influenciou inúmeros museus municipais criados no 

Estado de São Paulo, marcados por esse paradigma. Esses museus, espalhados em 

diversas cidades do interior paulista, são os locais, por excelência, onde uma parcela 

significativa da sociedade acessa os bens arqueológicos, configurando um determinado 

olhar a respeito desses vestígios. Lâminas de machado, urnas funerárias, pontas de projétil 

foram ao longo das décadas musealizados de forma coadjuvante nessas instituições 

(CHIARI, 1999). 

Vale ressaltar que algumas características presentes nos processos de implantação 

dos museus no interior ainda norteiam o perfil desses museus até os dias atuais. Como já 

apontou Bruno, dois aspectos merecem ser destacados nesses processos: primeiro, a 

postura paulista de procurar o Brasil em suas entranhas e segundo, o abandono da memória 

pré-colonial (BRUNO, 1995, p.338). 

Nas décadas de sessenta e setenta, esse movimento de criação de museus no 

interior continuou crescendo. A partir da década de 1970 pelo menos quatro processos 

foram deflagrados para a reformulação desses museus, indo desde a organização na esfera 

estadual, passando à municipalização e recentemente, à transformação em organizações 

sociais.  

Além dos processos mencionados temos os museus criados a partir de iniciativas 

associadas aos estudos arqueológicos. 

O Museu Histórico Alaur da Matta, localizado no município de São Simão, criado 

pela Fundação Cultural Simonense em 23 de Julho de 1978 e oficializado pela Lei Municipal 

Número 931 de 22 de Junho de 1982, é um desses exemplos. Os fundadores da referida 

instituição foram Alaur da Mata, Fausto Pires de Oliveira, José Pedro Miranda e Luis Antônio 

Nogueira, os quais faziam coletas de vestígios arqueológicos na região. O senhor Alaur da 

Mata, conhecido como “Birollo”, participou dos trabalhos realizados pela equipe do IPH na 

região (CALDARELLI, 1983). A trajetória do museu se confunde com a trajetória pessoal de 

seus fundadores, adquirindo o mesmo perfil eclético e não especializado, embora a 

Arqueologia adquira destaque no acervo da instituição. 

A atuação de Desidério Aytai no interior paulista esteve, por sua vez, associada a 

três instituições: o Museu da PUC Campinas, o Museu Municipal de Paulínia e o Museu 

Municipal Elisabeth Aytai em Monte Mor. No museu municipal de Paulínia, criado em 
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1977, Desidério Aytai editou, inclusive, um periódico intitulado: Publicações do Museu de 

Paulínia. 

O Museu Municipal Elisabeth Aytai, localizado no município de Monte Mor, foi criado 

em 1988 com o objetivo de estudar e divulgar a história do município. A história que aí se 

pretendia mostrar estava associada também aos achados arqueológicos, ou seja, à pré-

história, tanto que a primeira exposição levava o título de “Os 5 Mil Anos de Monte Mor”. A 

atuação de Desidério Aytai foi fundamental ao incentivar a criação de um museu que estava 

voltado não apenas à salvaguarda do patrimônio, mas também à comunicação e pesquisa. 

Durante os três primeiros anos de funcionamento, o museu realizou quatorze exposições, ou 

seja, uma nova exposição era aberta a cada três meses. As atividades de pesquisa 

científica envolviam escavações sistemáticas no sítio Rage Maluf, localizado na cidade de 

Monte Mor, assim como o reconhecimento de sítios arqueológicos na região. Além disso, a 

equipe liderada por Desidério Aytai formulava análises e interpretações sobre a pré-história 

da região, assim como produzia cartazes e mapas explicativos. Essas atividades de 

pesquisa eram publicadas pelo Museu Municipal de Paulínia e pela Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas. Vale ressaltar que, pesquisadores de outras cidades recebiam 

orientações científicas da equipe do museu. 

Dessa forma, o período entre 1963 e 1988, foi marcado pela expansão significativa 

das pesquisas arqueológicas no estado de São Paulo, assim como dos espaços associados 

à musealização da Arqueologia. Essa expansão esteve associada ao fortalecimento do 

Setor de Arqueologia do MP, à reorganização do IPH a partir de 1978 e à criação do antigo 

MAE, mas também foi influenciada por outros movimentos, raramente mencionados, como, 

por exemplo, a atuação do Instituto Paulista de Arqueologia e a de Desidério Aytai. 

No período em epígrafe foram defendidos 23 trabalhos acadêmicos sobre a 

Arqueologia Paulista, entre dissertações, teses e livres-docências. O levantamento desses 

estudos, bem como dos artigos científicos presentes na RMP, na RPH, na Dédalo e na 

Revista do IPA, nos permitem estabelecer um mapa aproximado das áreas pesquisadas à 

época (ver Prancha 12). Essas mesmas fontes sinalizam para a existência de 15 

instituições associadas à musealização dessas coleções e narrativas, revelando uma 

ampliação significativa desses espaços ao longo desses 25 anos. Esse quadro seria 

influenciado de forma significativa pela criação do novo Museu de Arqueologia e Etnologia 

da USP, conforme exposto a seguir. 
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2.6. Forças centrípetas e centrífugas  

 

A relação entre patrimônio arqueológico e instituições museológicas no Estado de 

São Paulo revela semelhanças e especificidades com relação ao contexto nacional. A 

inserção dessas referências no âmbito das ciências naturais passando posteriormente a um 

papel coadjuvante, quando do destaque das especializações científicas, consiste em um 

movimento também visualizado em outros contextos. Não obstante algumas especificidades 

podem ser traçadas. 

Indubitavelmente, a atuação de Paulo Duarte foi de suma importância no cenário em 

tela. Esse intelectual imprimiu à Arqueologia Paulista “as mentalidades voltadas para o 

desenvolvimento das relações internacionais, a compreensão mútua entre os povos, a 

cooperação internacional e a missão social do conhecimento do passado” (ALCÂNTARA, 

2007, p.16, grifo meu). 

Contudo, se nas primeiras décadas, as pesquisas arqueológicas desenvolvidas pelo 

IPH enfatizaram os sítios do litoral, Solange Caldarelli e Walter Neves (1981) inauguraram a 

atuação do IPH no interior do Estado. À mesma época, os procedimentos de comunicação 

museológica ganharam força. Pela primeira vez foi desenvolvido um programa que envolveu 

toda a cadeia operatória museológica (BRUNO, 1984). 

Por seu turno, o Museu Paulista continuava atuando no interior do Estado, sobretudo 

na região do Vale do Paranapanema. A partir de 1987, José Luiz de Morais passou a 

assumir a coordenação desse programa, dotando-o de uma perspectiva regional onde o 

gerenciamento arqueológico ganhou destaque (BRUNO, 1995, p.127). Deve-se salientar 

ainda a parceria do Museu Paulista com o DPH, por meio do desenvolvimento de pesquisas, 

coordenadas por Margarida Andreatta, nas casas bandeiristas de São Paulo, trabalho 

pioneiro de Arqueologia Histórica no município. 

O antigo MAE estava voltado às pesquisas direcionadas ao Mediterrâneo Oriente 

Antigo e aos estudos Clássicos, desenvolvendo a partir da década de 1980, processos 

educativos centrados no objeto enquanto fonte de conhecimento (HIRATA et al, 1989). 

Nesse sentido, a constituição do novo Museu de Arqueologia e Etnologia na 

Universidade de São Paulo, em 1989, a partir da fusão do Instituto de Pré-História e do 

antigo Museu de Arqueologia e Etnologia, assim como dos setores de Arqueologia e 

Etnologia do Museu Paulista e do Acervo Plínio Ayrosa do Departamento de Antropologia da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, deve ser considerada como um fator 

marcante da musealização da Arqueologia em São Paulo. 

Bruno (1995, p.136) apresenta de forma detalhada as justificativas e propostas 

apresentadas, à época da fusão, pela Comissão que elaborou o Relatório Final sobre o 
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caso, destacando que esse processo não foi feito sem tensões. Como aponta a autora, 

essas quatro ‘partes’ que compuseram o novo MAE, chegaram à fusão trazendo seus 

próprios problemas 

“estas instituições, embora paulistas e vocacionadas para as ciências humanas, 
trouxeram olhares muito distintos sobre os mesmos fenômenos. O Museu Paulista, 
como já foi visto, surgiu como um museu enciclopédico, foi decomposto ao longo do 
tempo e embrenhou-se em projetos de escavações arqueológicas, por exemplo, 
como o Projeto Paranapanema. O Instituto de Pré-História foi consolidado a partir de 
experiências guerrilheiras de Paulo Duarte à frente da Comissão de Pré-História de 
São Paulo, criada a princípio para a preservação patrimonial dos sambaquis 
litorâneos. Quando esta instituição entrou para a esfera universitária, o fez com a 
intenção de criar o Museu do Homem Americano. Entretanto, os descaminhos 
universitários implodiram este projeto. O Museu de Arte e Arqueologia, surgiu a partir 
do apoio do mecenas Francisco Matarazzo Sobrinho, que teve a idéia de criar no 
Brasil um museu... ‘onde se tornasse possível, através de peças originais e réplicas, 
desenvolver-se entre as nossas novas gerações um conhecimento amplo, e sobre 
bases científicas, das civilizações mediterrâneas’(...). Posteriormente, este museu 
reuniu coleções africanas e brasileiras e alterou seu nome para Museu de 
Arqueologia e Etnologia” (BRUNO, 1995, p.83, grifo meu) 

 

A meu ver, na segunda metade do século XX, a Arqueologia Paulista, e seus 

correspondentes processos de musealização, foram marcados por duas forças, que 

tencionaram os processos de Musealização da Arqueologia Paulista. 

Um processo de centralização das pesquisas e correspondentes ações de 

musealização, onde as três principais instituições do Estado estavam inseridas na mesma 

universidade. Essa centralização foi reforçada a partir da junção dos acervos no novo 

Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. 

A concentração dos acervos arqueológicos da USP no Museu de Arqueologia e 

Etnologia possibilitou o incremento dos procedimentos inerentes à cadeia operatória 

museológica, assim como garantiu o desenvolvimento continuado do ensino e pesquisa. 

Outro traço marcante da atuação do MAE foi o estímulo aos centros regionais de pesquisa, 

em Iguape, Piraju e Monte Alto, esse último criado no início da década de 1990. Contudo, 

essas instituições locais e regionais não conquistaram autonomia, ficando na 

dependência das ações deflagradas a partir do MAE. 

Contudo, um processo de descentralização das ações de musealização da 

Arqueologia, esteve associado à criação de instituições locais e regionais a partir do esforço 

de atores associados à prática arqueológica, cindida desde a década de 1960, como 

“profissional” ou “amadora”, fato que enfraqueceu processos deflagrados nas décadas 

anteriores. Essa descentralização também foi marcada pela inserção marginal dos objetos 

arqueológicos isolados nos inúmeros museus histórico-pedagógicos e municipais criados no 

interior do estado entre as décadas de 1950 e 1970. 

Longe de constituírem-se em forças deflagradas a partir de políticas públicas, tanto a 

centralização das instituições na tutela universitária, como a descentralização verificada nos 
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museus do interior, foram resultados de esforços pessoais daqueles que estavam à frente 

dos estudos arqueológicos e respectivos processos de socialização. 

Entre os anos de 1989 e 2002, outras instituições surgiram no cenário da 

musealização da Arqueologia Paulista. Não obstante, a dinâmica verificada no período 

anterior não teve continuidade, ou seja, não identificamos a ampliação significativa dos 

espaços direcionados à Arqueologia musealizada. De 15 instituições chave identificadas 

entre 1962 e 1988, passamos a 12 instituições entre 1989 a 2002 (ver Prancha 13). 

Esse período envolveu o crescimento dos estudos acadêmicos acerca da 

Arqueologia do território paulista, resultando em 45 dissertações, teses e livres-docências 

defendidas entre 1989 e 2002. Cabe lembrar que no cenário anterior, entre 1968 e 1988, 

foram realizados 23 trabalhos acadêmicos. Ao lado dessas pesquisas, projetos regionais 

foram desenvolvidos a partir do novo MAE (ver Prancha 14) e os primeiros estudos no bojo 

da Arqueologia Preventiva resultaram em um melhor reconhecimento do patrimônio 

arqueológico no Estado. 
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Além do Museu Didático de Ubatuba, que não teve continuidade registrada nas 

fontes consultadas, do Centro Regional de Arqueologia Ambiental (anteriormente 

denominado de Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas Mário Neme) e do Museu de 

Iguape, o MAE também apoiou a criação do Museu Municipal de Arqueologia de Monte 

Alto, em 1999, relacionado aos trabalhos desenvolvidos por Alves (1994) no referido 

município. 

O Museu de Água Vermelha, no município de Ouroeste, foi criado em 2001, fruto de 

um salvamento arqueológico no âmbito da UHE Água Vermelha. O Museu nasceu a partir 

de um convênio desenvolvido com o MAE, o que demonstra, mais uma vez, que os 

movimentos de centralização e descentralização da Musealização da Arqueologia Paulista 

por vezes andaram juntos, tencionando-se e influenciando-se mutuamente. Dessa feita, 

embora represente um movimento de descentralização, esse museu esteve associado ao 

movimento de centralização, sendo fruto de pesquisas arqueológicas realizadas pela equipe 

do MAE/ USP. Cury (2005) apresenta um trabalho detalhado acerca da musealização da 

Arqueologia nesse contexto, trazendo ainda perspectivas de avaliação das estratégias 

comunicacionais no museu. 

No litoral, temos os trabalhos realizados a partir do Instituto Histórico, Geográfico 

e Arqueológico de Ilhabela da Fundação Arte e Cultura de Ilhabela, fundado em 1999, cuja 

síntese das ações é apresentada por Cali (2005). 

Outras duas instituições, já existentes anteriormente, passam a ocupar lugar de 

destaque no cenário em tela: a Fundação Cultural de Jacarehy José Maria de Abreu e o 

Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria. Em ambos os casos, a associação 

com a Arqueologia Preventiva, por meio da emissão de endossos de apoio às pesquisas, 

deflagrou um envolvimento crescente dessas instituições com a musealização da 

Arqueologia. 

Embora criada em 1981, a Fundação, sediada em Jacareí, passa dedicar-se ao 

campo da Arqueologia no final da década de 1990, aliando a definição de políticas públicas 

para o município com a guarda de materiais advindos da Arqueologia Preventiva. Essa 

fundação gerencia um Museu Antropológico, espaço destinado à comunicação museológica 

dos estudos. 

O Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria, em Araraquara, criado em 

1958, embora já possuísse acervos arqueológicos, também passa, a partir de 2001, a ser 

componente fundamental da institucionalização da Arqueologia naquele município. O 

crescente envolvimento com a Musealização da Arqueologia demandou uma instituição 

especializada, culminando na criação do Museu de Arqueologia e Paleontologia de 

Araraquara, em 2008, o qual compõe um dos estudos de caso apresentados no Capítulo 5. 
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Essas instituições ocupam papéis importantes na Musealização da Arqueologia no 

cenário contemporâneo, em um movimento marcado pelo crescimento das pesquisas no 

bojo do licenciamento de empreendimentos, cujos contornos têm fortalecido as forças de 

descentralização das coleções e narrativas. Dessa forma, ao mesmo tempo em que 

vivenciamos uma oportunidade ímpar para a democratização do patrimônio e conhecimento 

arqueológico no cenário paulista, faz-se necessário o exame desse processo e a proposição 

de alternativas, pois o mesmo desenvolvimento que traz em seu bojo esse potencial, 

também guarda armadilhas, como veremos no Capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 3. 

SÃO PAULO COMO TERRITÓRIO PATRIMONIAL: 

O CENÁRIO CONTEMPORÂNEO
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Neste capítulo o Estado de São Paulo é caracterizado como território patrimonial a 

partir da compreensão da realidade arqueológica e dos correspondentes processos de 

musealização. O cenário contemporâneo é produto da trajetória esboçada no capítulo 

anterior e dos processos efetivados a partir de 2003, ano tomado como recorte cronológico 

final do capítulo precedente e inicial do presente capítulo. Desse modo, além dos estudos 

bibliográficos que delinearam a trajetória apresentada, foram desenvolvidas análises 

baseadas em fontes documentais diversificadas, tais como: portarias de pesquisa 

arqueológica, levantamento dos sítios arqueológicos cadastrados no IPHAN e Cadastro 

Nacional de Museus (CNM). 

O capítulo está organizado em dois subitens, um primeiro devotado à compreensão 

das formas de seleção do patrimônio arqueológico e respectivos recortes patrimoniais e 

um segundo voltado à caracterização dos espaços de musealização que têm atuado na 

Arqueologia Paulista contemporânea, desvelando as potencialidades e os desafios desses 

contextos. Uma vez que a comunicação museológica é compreendida como o elo entre 

sociedade e pesquisa, os discursos expositivos serão privilegiados nas análises a serem 

apresentadas ao final do capítulo. 

 

3.1. A seleção do Patrimônio Arqueológico 

 

Uma primeira questão, aparentemente óbvia, mas de fundamental importância: no 

que consiste o patrimônio arqueológico paulista? 

A partir de uma perspectiva ampla, esse patrimônio consiste no que denominei de 

realidade arqueológica: formada pelos sítios arqueológicos, pelas coleções herdadas do 

passado, pelos acervos gerados no presente e respectivas informações documentais, assim 

como pelas narrativas construídas com base nesses itens (ver conceituação da realidade 

arqueológica no Capítulo 1). 

Entretanto, antes de nos determos na caracterização dos sítios arqueológicos 

atualmente cadastrados no Estado, parte fundamental da realidade arqueológica, convém 

refletirmos um pouco sobre os recortes patrimoniais contemporâneos, responsáveis por 

esse patrimônio. 

Cabe lembrar que o patrimônio é uma seleção arbitrada no presente (MERILLAS, 

2003), envolvendo recortes, tensões, rupturas, continuidades, lembranças e esquecimentos, 

fazendo-se premente a compreensão das forças que atuam nessa seleção. 

Os sítios arqueológicos atualmente reconhecidos são fruto de processos de seleção 

diversificados que atuaram na construção da Arqueologia Paulista. Esses processos 

começaram a se delinear, como vimos, no século XIX. A partir das décadas de 1950 e 1960 
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as pesquisas ganharam novo impulso, com a criação do Instituto de Pré-História e com a 

renovação da área de Arqueologia do Museu Paulista. Em 1968 iniciou-se a produção de 

teses e dissertações trazendo novo impulso à Arqueologia Paulista. No século XXI, temos o 

incremento exponencial de pesquisas associadas ao licenciamento de empreendimentos 

diversos, como vemos a seguir. 

Para análise do cenário contemporâneo foram utilizadas três fontes complementares: 

as portarias de pesquisa, o levantamento de sítios no Estado de São Paulo (IPHAN & 

ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2007, 2009) e os trabalhos acadêmicos.  

Foram analisadas as Portarias de Pesquisa publicadas pelo IPHAN no Diário Oficial 

da União entre os anos de 2003 e 2010. Adotei esse recorte cronológico, pois em dezembro 

de 2002 foi editada a Portaria IPHAN nº230/02, que teve particular importância para o 

cumprimento efetivo da legislação de proteção ao patrimônio arqueológico35, provocando um 

aumento significativo das pesquisas. 

As Portarias de Pesquisa analisadas são concessões do direito de pesquisa 

arqueológica, cabendo destacar que o patrimônio arqueológico é considerado bem da 

União, como determina a constituição brasileira e as disposições da Lei Federal n°3.924/61. 

Essas portarias são conferidas pelo IPHAN de duas formas diferenciadas em função dos 

agentes que solicitam tal direito: a permissão para as entidades particulares e a autorização 

para as instituições científicas públicas (federal, estadual e municipal) (COSTA, 2007). 

Para obtenção da Portaria de pesquisa devem ser encaminhados ao IPHAN os 

seguintes documentos: Endosso institucional, Endosso financeiro e Projeto Científico com 

os currículos do coordenador e demais integrantes da equipe. Mediante a análise da 

documentação o IPHAN publica a portaria no Diário Oficial da União, que fornece as 

seguintes informações: nome do projeto; arqueólogo(s) responsável (is); endosso 

institucional, vigência da autorização de pesquisa e abrangência (localização) da pesquisa.  

A tabulação dessas portarias permitiu uma ampla análise acerca dos recortes 

patrimoniais e correspondentes processos de salvaguarda e comunicação. 

No período examinado foram emitidas 4400 portarias de pesquisa para o território 

nacional, entre portarias de autorização, permissão, prorrogação e renovação, além de 

portarias voltadas à publicação de normas e orientações. Na análise em epígrafe foram 

                                                 
35 Três instrumentos legais ocupam lugar de destaque na dilatação das pesquisas arqueológicas no país. A 
Resolução Conama n°001/86 instituiu efetivamente a avaliação dos impactos ambientais como um dos principais 
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, englobando o patrimônio cultural nessas avaliações e 
consequentemente, as evidências arqueológicas. Enquanto a Portaria 07/88 normatizou e legalizou as ações de 
intervenção e resgate junto ao patrimônio arqueológico nacional, definindo a documentação necessária para 
pedidos de autorização federal de pesquisa, a Portaria 230/02 estabeleceu as ações necessárias nas distintas 
fases de licenciamento ambiental (licença prévia, licença de instalação e licença de operação). Além disso, a 
Portaria 230/02 aponta a necessidade de Programas de Educação Patrimonial para divulgação do patrimônio. 
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consideradas as portarias de autorização e permissão, totalizando 3743 portarias36, dentre 

as quais, 772 estiveram relacionadas aos estudos no Estado de São Paulo. Assim, as 

pesquisas desenvolvidas no Estado correspondem a 20,6% das portarias emitidas no 

período para o território nacional. 

Embora observemos um aumento exponencial das pesquisas arqueológicas no país 

no período examinado - no ano de 2003 tivemos 214 portarias e em 2010 um total de 855 

portarias, vemos no Estado de São Paulo um incremento menos expressivo: temos para o 

ano de 2003 um total de 58 portarias de pesquisa e para o ano de 2010 um total de 140 

portarias, conforme demonstra o gráfico abaixo: 

 

 
Gráfico 06. Número de portarias de pesquisa emitidas para o contexto nacional e número de portarias que 
abordam o território paulista entre 2003 e 2010 (Fonte: Diário Oficial da União) 

 

Dentre as 772 portarias mencionadas para o território paulista, 744 estiveram 

associadas à Arqueologia Preventiva, 19 aos estudos acadêmicos e 9 não possibilitaram a 

inserção em uma ou outra categoria. 

 

                                                 
36 Isso porque a análise de portarias de prorrogação e renovação levaria a um desvio de leitura, uma vez que 
todas são precedidas de portarias de autorização ou permissão. Cabe apontar que nem todas as portarias de 
renovação ou autorização são alvo de pedidos de prorrogação ou renovação. 
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Gráfico 07. Caracterização das portarias emitidas para o 
Estado de São Paulo entre 2003 e 2010 (Fonte: Diário Oficial 
da União) 

 

Fica evidente o predomínio absoluto das pesquisas arqueológicas inseridas no bojo 

da Arqueologia Preventiva. Essa constatação traz dois desdobramentos principais: primeiro, 

a associação dos processos seletivos do patrimônio arqueológico paulista, no contexto 

contemporâneo, com um determinado modelo de desenvolvimento econômico, onde os 

recortes patrimoniais têm se dado prioritariamente em áreas onde temos um maior 

avanço do capital; em segundo lugar, essa relação aponta para processos seletivos que 

estão atuando em contextos arqueológicos que serão submetidos, em grande parcela dos 

empreendimentos, a impactos que resultarão na perda da matriz arqueológica, ou seja, a 

seleção arbitrada no presente não poderá ser revista por abordagens futuras, pois o 

registro arqueológico não ‘sobreviverá’ aos processos em questão. 

Desse modo, faz-se importante considerarmos alguns pontos de diferenciação entre 

a denominada Arqueologia Preventiva e a Arqueologia Acadêmica. 

Na opinião de Meneses (1988) 

“nenhuma distinção pode ser feita no nível da substância, isto é, do nível do objeto e 
do processo do conhecimento. Todas as diferenças incidem, exclusivamente, sobre 
condições operacionais: a. a situação da ameaça concreta à sobrevivência total ou 
parcial do registro arqueológico; b. a delimitação da (s) área (s) afetada (s) segundo 
critérios exclusivamente derivados dos fatores que produzem o risco; c. prazos 
também eles derivados dos mesmos fatores de risco” (MENESES, 1988, p.05, grifo 
meu). 

 

Segundo o autor, a pesquisa no âmbito de licenciamentos ambientais traria 

vantagens consideráveis, como recursos financeiros assegurados, contudo, na prática, 

essas vantagens não seriam exploradas e os aspectos negativos teriam sido 

potencializados, uma vez que não existiria fundamentação teórica e metodológica 

consistente. Além disso, Meneses (1988) advertia, ainda, sobre as variações conforme a 

2,46%
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natureza, origem e porte do empreendimento. 

Para Caldarelli e Santos (1999-2000, p.54), dois aspectos que diferenciam a prática 

arqueológica de contrato da prática arqueológica acadêmica: 

“...embora o arqueólogo de contrato possa contribuir para a pesquisa básica, 
principalmente em questões metodológicas, é a pesquisa acadêmica a grande 
responsável pelo crescimento teórico da disciplina (...)...o arqueólogo que trabalha 
por contrato tem como principal responsabilidade elaborar pareceres para a tomada 
de decisão sobro o futuro dos recursos arqueológicos de sua área geográfica de 
trabalho, ou seja, sobre o objeto de estudo da Arqueologia brasileira.” (CALDARELLI 
& SANTOS, 1999-2000, p.54, grifo meu). 

 

A responsabilidade ética associada à tomada de decisão mencionada, que resulta 

em determinados recortes patrimoniais, é, a meu ver, o ponto mais sensível da Arqueologia 

Preventiva. 

Zanettini (2009), em avaliação recente do cenário brasileiro contemporâneo, aponta 

uma desconexão entre Arqueologia Preventiva e Arqueologia Acadêmica: 

“Sob a ótica da academia [responsável pela formação de novos quadros de 
pesquisadores], o óbice se assenta na completa falta de embasamento teórico-
metodológico de boa parte dos pesquisadores envolvidos no processo [da 
Arqueologia Preventiva]. Do ponto de vista da arqueologia empresarial, os reclames 
se dão em relação ao despreparo técnico de boa parte dos profissionais que 
ascendem ao mercado. Tais posições embora convergentes exprimem a falta de 
sintonia e desconexão entre alguns dos elos que integram a cadeia produtiva 
arqueológica” (ZANETTINI, 2009, p.5). 

 

O autor coloca que o abismo entre teoria e práxis constitui o mais difícil obstáculo a 

ser transposto rumo ao desenvolvimento pleno da Arqueologia no Brasil. Há que se refletir 

que o aumento exponencial da Arqueologia praticada em moldes empresariais veio se 

assentar sobre uma base pouco estabilizada da construção do conhecimento, o que nos 

remete mais uma vez a necessidade constante de incremento da Arqueologia em moldes 

acadêmicos. 

Para Zanettini (2009), o mercado é a mola propulsora para a experimentação: 

“Nunca se escavou tanto (bem ou mal), nunca se publicou tanto (com ou sem 
substância), nunca se divulgou tanto a Arqueologia nas mais diversas plataformas 
junto à sociedade como nessa última década. Em adição, inúmeros são os campos 
de investigação que encontraram solo fértil para lançarem suas raízes. Falamos do 
debate em torno da Arqueologia Pública, da Arqueologia Forense, da Arqueologia 
Subaquática, do turismo arqueológico, dentre outros. Ampliou-se igualmente o 
debate em torno de temas capitais para a disciplina como a preservação e 
destinação de acervos, a educação, constituindo estas, algumas das linhas de 
ação/reflexão surgidas e/ou ampliadas no contexto de expansão do mercado” 
(ZANETTINI, 2009, p.6). 

 

Entretanto, o autor questiona se o processo de crescimento em pauta tem 

efetivamente contribuído na preservação do patrimônio arqueológico, entendendo 

preservação enquanto socialização e utilização qualificada dos recursos arqueológicos 

desvelados pela Arqueologia Preventiva. 

Por sua vez, Bueno e Isnardis (2007), salientam que a grande questão é a qualidade 
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dos trabalhos, tanto na Arqueologia Acadêmica quanto na Arqueologia de Contrato37, 

chamando atenção, assim como Zanettini (2009) ao papel da formação nesses processos: 

“Não se trata, portanto, de dirigir um olhar crítico externo à arqueologia de contrato e 
cobrar ‘dela’ uma conduta distinta. Trata-se de assumirmos coletivamente nossas 
responsabilidades com relação a nosso campo de atuação profissional como um 
todo, de discutir arqueologia de contrato e arqueologia acadêmica, construindo 
parâmetros e estratégias para promover o crescimento em qualidade de ambas as 
dimensões de nossa atuação profissional” (BUENO & ISNARDIS, 2007, p.17, grifo 
meu). 

 

Ademais, a prática tem demonstrado o quanto essas esferas se retroalimentam a 

todo o instante: a pesquisa de licenciamento se ‘inspira’ na produção acadêmica e, muitas 

vezes, fornece dados que têm sido utilizados na produção científica das universidades e 

institutos de pesquisa. Prova disso é o crescente número de mestrados e doutorados 

baseados em dados da Arqueologia Preventiva, quadro onde se insere essa tese, posto que 

utilizo processos de Musealização da Arqueologia Preventiva como fontes de 

experimentação museológica, reflexão acadêmica e retroalimentação da prática. 

Lima (2010) também defende que a relação entre as duas áreas é muito fluída, 

sendo ainda a Arqueologia um campo marcado pela heteronomia, ou seja, a pouca 

autonomia do campo científico. Para o autor, a superação da falsa antinomia academia/ 

contrato se daria por meio da interação de seus interesses de pesquisa (LIMA, 2010, p.52). 

A partir dessas considerações, destaco que a divisão, realizada a seguir, entre as 

pesquisas realizadas em uma e outra área, visou apenas facilitar a compreensão dos 

contextos, não significando uma antinomia dos mesmos. 

 

 

3.1.1. Pesquisas inseridas na Arqueologia Acadêmica 

 

A compreensão das pesquisas acadêmicas realizadas no período partiu de dois 

conjuntos de fontes documentais: as portarias de pesquisa publicadas no diário oficial da 

União entre 2003 e 2010, já mencionadas, e os trabalhos acadêmicos defendidos 

(dissertações, teses e livres-docências). 

Conforme apresentado, dentre as 772 portarias emitidas para o estado de São 

Paulo, apenas 19 estiveram associadas aos estudos acadêmicos, representando menos de 

3% das pesquisas realizadas no estado. Esses 19 estudos mencionam 43 municípios, 

uma vez que muitas portarias estiveram associadas a mais de uma cidade. Os municípios 

mencionados nas portarias estão localizados, sobretudo, no Vale do Ribeira e Litoral do 
                                                 
37 O termo “Arqueologia de Contrato” utilizado pelos autores, também é defendido por Lima (2010). Monticelli 
(2005) prefere falar em “Arqueologia em obras de engenharia”, trazendo uma importante reflexão teórica sobre 
essa área. Santos (2010) utiliza, por sua vez, o termo “Arqueologia Consultiva”. Utilizo o termo “Arqueologia 
Preventiva”, adotando o termo presente na Portaria 230/ 02. 
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Estado, fenômeno associado à própria trajetória das pesquisas realizadas em São Paulo, as 

quais enfatizaram desde o século XIX essas regiões (Prancha 15). 

No âmbito das portarias publicadas, destacam-se alguns projetos regionais 

associados aos profissionais do MAE/ USP, como por exemplo: “Pesquisa Arqueológica, 

Histórica Antropológica, Ecológica, Museológica e Turística - Sítio Arqueológico Mar Virado” 

e “Arqueologia do Litoral Norte do Estado de São Paulo com Enfoque na Pré-História do 

Município de Bertioga: Estudo de Sambaquis” desenvolvidos por Dorath Pinto Uchoa; os 

trabalhos associados ao Projeto Turvo (município de Monte Alto), coordenados por Márcia 

Angelina Alves; as pesquisas realizadas no Baixo Vale do Ribeira, sob a coordenação de 

Maria Cristina Mineiro Scatamacchia, as quais englobaram diversas dissertações e teses; o 

projeto “A Ocupação Paleoíndia no Estado de São Paulo: Uma Abordagem 

Geoarqueológica”, desenvolvido por Astolfo Gomes de Mello Araújo e, por fim, o “Estudo 

dos Sambaquis Fluviais das Bacias do Médio Juquiá”, trabalho desenvolvido pelos 

arqueólogos Levy Figuti e Paulo Antônio Dantas de Blasis. 

Dentre os arqueólogos não associados ao MAE, temos quatro projetos associados 

ao arqueólogo Robson Rodrigues - um deles em co-coordenação com Solange Nunes de 

Oliveira Schiavetto e outro com Danilo Galhardo. Contamos também com projetos 

associados à Cíntia Bendazzoli Simões, Wagner Gomes Bornal e Manoel Mateus Bueno 

González. Os demais estudos estão associados a trabalhos mais pontuais, sendo 

destacadas aqui as pesquisas de fôlego regional. 

Cabe lembrar que as portarias de prorrogação e renovação não foram consideradas 

nessa análise, motivo pelo qual o Projeto Paranapanema não foi citado, embora tenha sido 

dada continuidade a esse programa no período em tela. 

Dessa forma, as portarias de pesquisa nos dão apenas uma visão parcial da 

Arqueologia Acadêmica desenvolvida no estado, sendo necessário relacioná-las com as 

dissertações de mestrado, teses de doutorado e livres-docências, a fim de construirmos uma 

melhor espacialização dos trabalhos. 

No que concerne aos estudos acadêmicos temos um total de 52 trabalhos para o 

período, 48 destes desenvolvidos no programa de pós-graduação em Arqueologia, no 

âmbito do MAE/ USP. Em termos de espacialização, a análise desses trabalhos resultou na 

mesma concentração de pesquisas no Vale do Ribeira e Litoral do Estado, trazendo como 

diferencial a presença significativa de estudos no Alto Tietê (sobretudo no município de São 

Paulo) e no Alto Paranapanema (ver Prancha 15). 

Convém lembrar que esses trabalhos nem sempre significaram pesquisas de campo, 

motivo pelo qual muitos não estão associados às portarias de pesquisa, envolvendo a 

retomada de coleções e informações. Sublinho que, nesse caso, a espacialização das 
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pesquisas reflete, sobretudo, a construção de narrativas arqueológicas sobre essas porções 

do Estado. 

O gráfico a seguir evidencia a espacialização dos trabalhos acadêmicos analisados, 

de acordo com as bacias hidrográficas do estado, os quais envolveram a construção de 

narrativas arqueológicas a respeito dessas porções do território paulista: 

 

 
Gráfico 08. Espacialização das pesquisas acadêmicas de acordo com as Bacias Hidrográficas do 
Estado 
 

Com relação às temáticas e áreas da disciplina arqueológica, abordadas nas 

dissertações, teses e livres-docências levantadas, temos a distribuição apresentada no 

gráfico a seguir. 

Os estudos devotados aos Sambaquis, Arqueologia Histórica e Gestão do patrimônio 

despontam no quadro em tela. As pesquisas associadas aos sambaquis e a Arqueologia 

Histórica aparecem, ainda, relacionadas a temáticas e áreas afins: no caso dos sambaquis, 

com a Arqueologia Subaquática; no caso da Arqueologia Histórica, com a Arqueologia 

Urbana e Industrial. No que concerne a Arqueologia Subaquática, o estado de São Paulo e, 

mais precisamente a área do Baixo Ribeira, desponta no cenário nacional reunindo seis 

estudos, entre dissertações e teses.  
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Gráfico 09. Caracterização das pesquisas acadêmicas de acordo com as temáticas/ áreas abordadas. As 
colunas na cor vermelha estão associadas a temáticas e áreas em interface com a Musealização da Arqueologia 

 

No gráfico estão assinaladas em vermelho todas as temáticas e áreas 

compreendidas enquanto campos de interface com as questões que tangenciam a 

Musealização da Arqueologia, as quais representam cerca de 27% dos estudos. Essa 

característica, para além de refletir uma mudança de foco evidenciada no Brasil como um 

todo, está, a meu ver, associada à própria trajetória histórica das pesquisas e instituições 

paulistas. Desde seus primórdios, Arqueologia Paulista esteve relacionada a questões 

preservacionistas, onde reflexões acerca da conservação e socialização das evidências 

ganhavam espaço em meio às interpretações do registro arqueológico.  
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Os estudos aqui inseridos em interfaces disciplinares envolveram a Arqueologia 

Pública (FERNANDES, 2007), a História da Arqueologia (FERREIRA, 2007), a Educação 

(MARQUES, 2005; CORDEIRO, 2007; SCHIAVETTO, 2007), a Gestão do Patrimônio 

Arqueológico (DEMARTINI, 2003; PRESTES, 2004; CALI, 2005; ARAÚJO, 2006; 

CHERMANN, 2008; LIMA; 2010) e o Turismo (MANZATO, 2005). Os estudos desenvolvidos 

por Cury (2005) e Alcântara (2007) se inserem no campo propriamente dito da Musealização 

da Arqueologia. 

Caracterizadas de forma sumária as seleções e narrativas acadêmicas construídas a 

partir do campo Arqueológico e de suas interfaces interdisciplinares, cabe nos voltarmos aos 

recortes patrimoniais deflagrados a partir da Arqueologia Preventiva. 

 

 

3.1.2. Pesquisas inseridas na Arqueologia Preventiva 

 

A partir da década de 1990 cresceu o número de pesquisas associadas a 

empreendimentos de natureza diversa, caracterizando um novo processo de seleção do 

patrimônio arqueológico, não direcionado por problemas de pesquisa, mas sim pela 

imanência da destruição38. Esse alinhamento da Arqueologia com o avanço do capital faz 

com que essas pesquisas aconteçam, pelo menos teoricamente, em regiões onde há um 

maior desenvolvimento econômico. 

Conforme mencionei anteriormente, entre os anos de 2003 e 2010, foram publicadas 

744 portarias de pesquisa diretamente associadas ao licenciamento de empreendimentos 

diversos, configurando o campo da Arqueologia Preventiva. Essas portarias mencionam 435 

municípios paulistas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o 

Estado de São Paulo possui 645 municípios, desse modo, entre os anos de 2003 e 2010 as 

pesquisas atingiram 67% dos municípios paulistas. 

Os municípios que possuem o maior número de portarias são: Santos (30)39; Jacareí 

(23); Ilhabela (21); Araraquara (19); Campinas (17); Cubatão (13); Jundiaí (12); Ribeirão 

Preto (12); São Paulo (12); Guarulhos (11); Itatiba (11); Mogi Mirim (11) e Santo André (11). 

Além dos 13 municípios mencionados, temos 29 municípios com 6 a 10 portarias e 393 

municípios com menos de 6 portarias. Vale lembrar que 210 municípios paulistas não foram 

alvo de pesquisas no período. A distribuição das portarias nos municípios pode ser 

visualizada na Prancha 16. 

                                                 
38 Cabe lembrar que, mesmo anteriormente, a criação da Comissão de Pré-História foi impulsionada pela 
imanência da destruição dos sambaquis, conquanto o estudo dessa categoria de sítio sempre tenha tido 
destaque na Arqueologia Paulista.  
39 Número de Portarias 
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Os municípios que apresentam uma quantidade maior de portarias de pesquisa 

possuem legislações e/ou conselhos municipais de proteção ao patrimônio, como, por 

exemplo, Santos, Jacareí, Ilhabela e Araraquara. Outro diferencial, fundamental, desses 

municípios é que contam com a presença de arqueólogos residentes que, ainda que nem 

sempre ligados ao poder público, compõem instituições locais e regionais, exercendo um 

papel importante na preservação do patrimônio arqueológico em esfera municipal. 

De forma geral, podemos notar que porções do estado com maior fluxo de capital 

foram mais pesquisadas, o que revela que a seleção do patrimônio arqueológico, no âmbito 

da Arqueologia Preventiva, está estreitamente vinculada ao desenvolvimento econômico. Se 

compararmos a distribuição das portarias com os valores, por exemplo, do Produto Interno 

Bruto dos municípios paulistas (SEADE, 2008), notamos que pesquisa e avanço do capital 

andam de mãos dadas (Prancha 17). Regiões com baixos índices do PIB, como porções do 

Vale do Ribeira, foram alvo de um número menor de pesquisas - mesma região tem sido 

alvo privilegiado das pesquisas acadêmicas desde o século XIX. Dessa forma, identificamos 

que os recortes patrimoniais da Arqueologia Acadêmica e Preventiva são bastante 

diferenciados, a primeira recaindo em áreas tradicionalmente pesquisadas e a segunda em 

áreas onde há um maior avanço dos empreendimentos a serem licenciados. 





PRANCHA 17. Pesquisa arqueológica e avanço do capital: distribuição das
portarias de pesquisa da Arqueologia Preventiva comparada ao PIB per capta
dos municípios paulistas
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As referidas portarias englobam diversos tipos de estudos: diagnósticos, 

prospecções, resgates, monitoramentos e programas de educação patrimonial. Vale lembrar 

que, na Arqueologia Preventiva, tais configurações correspondem a fases diferentes do 

licenciamento ambiental, sendo o diagnóstico associado à licença prévia, as prospecções à 

licença de instalação e o resgate à licença de operação. A Educação Patrimonial, por sua 

vez, deveria estar contemplada em todas as fases de licenciamento. Diversas portarias 

estão relacionadas a mais de um tipo de estudo, englobando, por exemplo: diagnóstico e 

prospecção; resgate e monitoramento; resgate e educação patrimonial; entre outros, 

conforme indicado no gráfico a seguir: 

 

 
Gráfico 10. Caracterização dos tipos de estudo a partir das portarias de pesquisa emitidas 
entre 2003 e 2010 para o Estado de São Paulo (D=Diagnóstico; P=Prospecção; 
R=Resgate; M=Monitoramento; EP=Educação Patrimonial; NM=Não Menciona) (Fonte: 
Diário Oficial da União) 

 

Temos um número considerável de portarias (88) que não possibilitaram a 

identificação do tipo específico de estudo, as quais aparecem indicadas como NM (Não 

Menciona). Nessas portarias aparecem títulos de projetos como, por exemplo, “Estudo de 

Arqueologia Preventiva” ou “Gestão Estratégica do Patrimônio Arqueológico”, os quais 

podem envolver uma ou mais fases da pesquisa. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

o
rt

ar
ia

 d
e 

p
es

q
u

is
a

Tipos de estudo



Patrimônio Arqueológico Paulista: proposições e provocações museológicas Camila Azevedo de Moraes Wichers 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 147 

Conforme indica o gráfico, as portarias de diagnósticos e prospecções (fases de 

obtenção das licenças prévia e de instalação, respectivamente) predominam por completo, 

representando 60% das pesquisas. 

Cabe salientar que uma portaria de diagnóstico ou prospecção não pode estar 

associada a um trabalho de resgate, ou seja, um trabalho de maior fôlego que envolve a 

escavação do contexto arqueológico e quiçá, a formação de um acervo mais expressivo. Por 

outro lado, portarias com menção ao resgate arqueológico não envolverão obrigatoriamente 

a escavação, pois, algumas vezes, o arqueólogo opta por obter o diploma legal que agregue 

prospecção e resgate, precavendo-se de que poderá escavar um sítio arqueológico 

eventualmente detectado. 

Importante lembrar que, uma vez indicado um potencial arqueológico nulo, por parte 

do arqueólogo responsável, nas ações de diagnóstico ou prospecção, e mediante análise e 

aprovação do IPHAN, dá-se por encerrado o processo de licenciamento arqueológico. 

Assim sendo, a configuração de determinada pesquisa como diagnóstico, 

prospecção, resgate ou monitoramento arqueológico corresponde ao caráter das 

informações geradas e à seleção do patrimônio arqueológico. Desta feita, embora tenhamos 

um número considerável de portarias para o estado, apenas 17% mencionam a fase de 

resgate arqueológico (Prancha 18). Assim, apesar do crescimento das pesquisas, isso não 

significa, necessariamente, um crescimento equitativo de sítios cadastrados, escavados, 

analisados e interpretados, fato que merece ser analisado com cautela. 

Uma caracterização, ainda que aproximada, dos sítios arqueológicos cadastrados no 

território paulista, apresentada a seguir, demonstra os desafios da gestão desse patrimônio 

no cenário contemporâneo, assim como as possibilidades e limitações da musealização da 

Arqueologia frente a essas questões. 
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3.1.3. Um mapa dos sítios arqueológicos no estado de São Paulo 

 

Os processos de seleção do patrimônio arqueológico atuantes no estado de São 

Paulo desde o século XIX, somados ao crescimento das pesquisas realizadas no contexto 

contemporâneo, nos legaram um patrimônio arqueológico significativo, formado por mais de 

2500 sítios arqueológicos cadastrados. Antes de passar ao exame dos processos de 

musealização da realidade arqueológica paulista, onde esses sítios figuram como 

protagonistas, uma vez que são suportes das coleções e narrativas, convém caracterizá-los 

de forma sumária. 

Essa análise é baseada no levantamento dos sítios arqueológicos do Estado de São 

Paulo – realizado por meio de termo de cooperação entre a Superintendência Regional do 

IPHAN em São Paulo e a Zanettini Arqueologia (IPHAN & ZANETTINI ARQUEOLOGIA 

2007, 2009), no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (CNSA/ IPHAN), no site da Superintendência Regional do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico em São Paulo (9ºSR/ IPHAN) e nos trabalhos 

acadêmicos levantados no âmbito dessa pesquisa. 

As fontes indicadas somam um total de 2512 sítios arqueológicos, distribuídos em 

267 municípios (Prancha 19). Desse modo, quando subtraímos os municípios existentes 

no Estado (645) dos municípios que contam com sítios cadastrados (267) vemos que 378 

municípios paulistas ainda não contam com esse segmento patrimonial cadastrado 

(Prancha 20). Esse quadro aponta que, mesmo diante do expressivo avanço da 

Arqueologia Preventiva na última década, os processos de seleção do patrimônio 

arqueológico paulista têm resultado em lacunas em diversas porções do Estado. 
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Os municípios com maior número de sítios arqueológicos cadastrados são os 

seguintes: Iporanga (184)40; Piraju (176); Cananéia (120); Iguape (119); Ribeirão Grande 

(104); Apiaí (81); Rio Claro (74) e Itapeva (69). Grande parte dos municípios indicados está 

inserida em bacias hidrográficas que vêm sendo alvo de projetos regionais de pesquisa, 

como o Alto Paranapanema, parte do Projeto Paranapanema, e o Vale do Ribeira/ Litoral 

Sul. 

Como já mencionado anteriormente, o Projeto Paranapanema, iniciado em 1968, é 

desenvolvido até o presente, sendo que diversos estudos acadêmicos já foram defendidos 

com base, sobretudo, no Alto Paranapanema (ARAÚJO, 1995, 2001; MORAIS, 1999; 

KAMASE, 2004; MORAIS, 2004; ARAÚJO, 2006; por exemplo). 

O Vale do Ribeira / Litoral Sul, por sua vez, foi alvo na década de 1980 das 

dissertações defendidas por Barreto (1988), De Blasis (1988) e Robrahn (1989). Essa região 

é objeto de pesquisas desenvolvidas, até o presente, por equipes coordenadas por Maria 

Cristina Mineiro Scatamacchia - resultando também em inúmeros trabalhos acadêmicos 

(BONETTI, 1997, 2004; DEMARTINI, 1997, 2003; RAMBELLI, 1998, 2003; FRANCHI, 1999; 

CAMARGO, 2002, 2009; CALIPPO, 2004, 2010; DURAN, 2008; GUIMARÃES, 2010) – e 

Paulo De Blasis e Levy Figuti (DE BLASIS, 1996; GOMES, 2003; LIMA, 2005; PLENS, 2007; 

MENDES, 2007; ALVES, 2008; BARTOLOMUCCI, 2008). 

O município de Rio Claro, por sua vez, também exibe um significativo patrimônio 

arqueológico cadastrado, resultado das pesquisas deflagradas ainda nas décadas de 1960 e 

1970 por Altenfelder Silva e Tom Miller Júnior, a partir da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Rio Claro (ALTENFELDER SILVA, 1967; MILLER JÚNIOR, 1968, 1972). 

Destarte, as regiões que vêm sendo estudadas de forma mais sistemática no âmbito 

de pesquisas de cunho regional apresentam um número maior de sítios cadastrados. 

Ao compararmos a distribuição dos sítios arqueológicos cadastrados, fruto de mais 

de um século de pesquisas em solo paulista (Prancha 19), com a distribuição das portarias 

de pesquisa do século XXI (Prancha 16 e 18), vemos que embora crescentes, as pesquisas 

associadas ao licenciamento de empreendimentos ainda não envolveram escavações 

arqueológicas em diversas parcelas do estado, cujo patrimônio reconhecido parece traduzir 

mais as pesquisas acadêmicas de longo-termo. 

Muitas portarias foram emitidas, sobretudo, associadas a diagnósticos e prospecções 

arqueológicas, dilatando os territórios esquadrinhados pela Arqueologia, possibilitando a 

identificação e o cadastro de sítios arqueológicos, mas as portarias com menção ao resgate 

arqueológico englobaram apenas 180 dos 435 municípios do estado. 

                                                 
40 Número de sítios cadastrados 
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É interessante observarmos que, apesar das lacunas apontadas, tivemos um 

incremento exponencial de sítios cadastrados nas décadas de 1990 e de 2000, conforme 

gráfico a seguir: 

 

 
Gráfico 11. Número de sítios arqueológicos cadastrados por década 

 

O número de 512 sítios arqueológicos que não apresentam informação relativa ao 

ano de cadastro é preocupante. Se por um lado, identificamos problemas em uma primeira 

análise prioritariamente quantitativa do patrimônio arqueológico paulista cadastrado, por 

outro, o exame qualitativo dos dados disponíveis é ainda mais alarmante. Isso porque, 

dentre os 2512 sítios cadastrados, uma pequena parcela apresenta informações detalhadas 

concernentes aos contextos arqueológicos em tela. 

No que tange aos dados referentes à localização dos sítios, temos um quadro 

aterrador: dentre os 2512 sítios cadastrados, 1123 não possuem indicação de coordenadas 

geográficas ou UTM, o que equivale dizer que 44% dos sítios cadastrados possuem sérios 

problemas tanto no que concerne a sua gestão, quanto à interpretação das informações e 

acervos gerados. 

Com base nas informações disponíveis, apresento uma classificação sucinta dos 

2512 sítios arqueológicos cadastrados, com base nas categorias mencionadas nas fichas de 

cadastro, relatórios e trabalhos acadêmicos consultados. 

 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 Sem 
informação

81
15

255

589

1.060

512

N
ú

m
er

o
 d

e 
sí

ti
o

s 
ca

d
as

tr
ad

o
s

Década



Patrimônio Arqueológico Paulista: proposições e provocações museológicas Camila Azevedo de Moraes Wichers 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 154 

Tabela 05. Categorias dos sítios arqueológicos cadastrados no Estado de São Paulo 

Categorias 
Menção a essa 

categoria em sítios 
unicomponenciais 

Menção a essa 
categoria em sítios 

multicomponenciais 

Total de 
indicações 

% 

Sambaqui/ Conchífero 178 65 243 8,5 

Lítico 844 192 1036 36,1 

Lito-Cerâmico/ Cerâmico 587 304 891 31,1 

Arte Rupestre 9 11 20 0,7 

Histórico 449 104 553 19,3 

Sem tipologia 124 0 124 4,3 

 

 
Gráfico 12. Categorias dos sítios arqueológicos cadastrados no estado de São Paulo divididas em sítios 
unicomponenciais e multicomponenciais 

 

Temos um número considerável de sítios multicomponenciais, mais precisamente, 

321 sítios arqueológicos, onde mais de uma categoria é mencionada. Os demais 2191 sítios 

levantados são unicomponenciais, estando associados à apenas a uma categoria. Outra 

informação digna de nota está relacionada ao fato de que cerca de 5% dos sítios 

cadastrados não nos permitem nem mesmo o reconhecimento da sua categoria (sem 

tipologia). 

Existe um predomínio dos sítios líticos, seguidos dos sítios lito-cerâmicos e 

cerâmicos, ocorrendo um número considerável desses últimos associados a outras 
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categorias de classificação. Em termos porcentuais, quando analisamos a ocorrência 

dessas categorias em ambos os conjuntos (unicomponenciais e multicomponenciais) fica 

evidente o predomínio dos líticos e lito-cerâmicos/ cerâmicos: 

 

 
Gráfico 13. Porcentagem de sítios arqueológicos cadastrados no Estado de São Paulo por categorias 

 

Com relação à associação dos sítios pré-coloniais às tradições arqueológicas 

reconhecidas no Estado, temos o seguinte painel: 15% dos sítios líticos foram associados à 

Tradição Umbu; 20% dos sítios lito-cerâmicos e cerâmicos foram associados à Tradição 

Tupiguarani, 14% dos sítios lito-cerâmicos e cerâmicos foram associados à Tradição Itararé 

e 5,6 dos sítios lito-cerâmicos e cerâmicos foram associados à Tradição Aratu. Se por um 

lado, a baixa recorrência da associação dos sítios arqueológicos às tradições arqueológicas 

estabelecidas pode representar uma nova postura teórico-metodológica, por outro, a 

ausência de outros critérios classificatórios acaba deixando uma lacuna significativa de 

informações que permitam o reconhecimento, ainda que sumário, desses contextos 

arqueológicos. 

Quando comparamos as temáticas e áreas dos trabalhos acadêmicos (teses, 

dissertações e livres-docências), já apresentados anteriormente, com a quantidade de sítios 

por categoria, vemos que essa relação não é direta. Ou seja, as temáticas e áreas de 

pesquisa mais frequentes (sítios arqueológicos sambaquis e sítios arqueológicos históricos) 

não são aquelas com maior número de sítios cadastrados. Se com relação aos sambaquis 

estamos lidando com uma categoria de sítio que ocorre apenas em algumas porções do 

Estado, dadas suas características, para os sítios arqueológicos históricos alguns 

apontamentos devem ser colocados. 

Ainda que representem 19% do patrimônio arqueológico reconhecido, o que equivale 

a 553 sítios, os sítios arqueológicos históricos estão distribuídos em apenas 124 municípios 
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paulistas (21% das cidades paulistas). Destarte, ainda que os contextos associados aos 

períodos históricos tenham uma atenção significativa dos trabalhos acadêmicos, tal 

importância não foi ainda acompanhada pelas ferramentas de gestão do patrimônio. 

Defendo ainda que essa categoria de patrimônio tem sido cotejada de forma mais 

problemática pela Musealização da Arqueologia Paulista, conforme apresento adiante. 

No âmbito dos bens tombados edificados41, a integração com perspectivas da 

Arqueologia ainda é tímida. No estado de São Paulo temos mais de 450 bens tombados, 

distribuídos em 141 municípios. Além de revelar uma concentração na porção leste do 

Estado (Prancha 21), a lista de bens tombados evidencia desafios para a Arqueologia 

Histórica. Isso porque grande parte dos bens tombados é associada a bens edificados, os 

quais poderiam ser mais bem compreendidos e preservados a partir da articulação com a 

gestão do patrimônio arqueológico histórico. Entretanto, nem a categoria patrimonial sítio 

arqueológico histórico, que como vimos está associada a apenas 124 municípios paulistas, 

nem a categoria bem tombado, têm sido cotejadas de forma satisfatória pela Arqueologia. 

 

                                                 
41 Sobre a inadequação do tombamento para a questão do patrimônio arqueológico ver Lima (2010) e Saladino 
(2010). Refiro-me aqui à aplicação da arqueologia histórica no estudo e preservação dos bens tombados, 
procedimento que esbarra na própria instituição do patrimônio no Brasil (ver SALADINO, 2010 e ZANETTINI, 
2005).  
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Outro problema reside nos contextos históricos recentes, passíveis de análise 

arqueológica, mas que não seriam nem sítios arqueológicos, nem bem tombados. Não 

podemos negar que essa questão representa desafios específicos à gestão, afinal, se 

qualquer contexto ocupacional pode ser alvo de análise arqueológica, resultando na 

construção de narrativas e quiçá, na formação de acervos, então temos não milhares, mas 

milhões de sítios arqueológicos históricos em potencial a serem cadastrados no estado de 

São Paulo. Reside aí um dos desafios para a gestão do patrimônio arqueológico nesse 

século XXI: aliar a produção de conhecimento arqueológico (aplicável a qualquer contexto 

histórico) com a gestão desses recursos, valendo-se de outras estratégias para além da 

categoria sítio arqueológico. 

 

 

3.2. A Musealização da Arqueologia Paulista 

 

3.2.1. Instituições indicadas nas portarias de pesquisa 

 

O exame das portarias de pesquisa publicadas no Diário Oficial da União entre 2003 

e 2010, concernentes ao território paulista, permite o acesso às instituições que forneceram 

apoio institucional aos trabalhos arqueológicos. As 772 portarias examinadas indicam 50 

instituições, sendo 12 instituições localizadas fora do estado de São Paulo e 38 inseridas no 

território paulista, sendo as portarias referentes a essas instituições apresentadas no gráfico 

a seguir: 

 

 
Gráfico 14. Número de portarias associadas a instituições de apoio dentro e fora do 
Estado 
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Em trabalho anterior (MORAES WICHERS, 2010), apontei que as pesquisas que se 

valem de endossos fornecidos por instituições fora da unidade federativa que abrigam os 

estudos, têm sido frequentes no cenário nacional, surgindo como desafio específico, uma 

vez que podem significar o deslocamento de acervos dos estados que lhe deram origem, 

dificultando o desenvolvimento de processos de socialização do patrimônio arqueológico. 

As instituições de outros estados que forneceram endossos para pesquisas em São 

Paulo foram as seguintes: Instituto Homem Brasileiro, Mato Grosso (23)42; Universidade 

Federal da Paraíba (14); Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul (5); 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (3); Instituto de Arqueologia Brasileira, no Rio de 

Janeiro (2); Museu Arqueológico do Sambaqui de Joinville - Fundação Cultural de Joinville, 

em Santa Catarina (2); Universidade Federal do Rio de Janeiro (2); Centro de Estudos e 

Pesquisas Arqueológicas - CEPA da Universidade Federal do Paraná (1); Laboratório de 

Antropologia Arthur Napoleão Figueiredo da Universidade Federal do Pará (1); Núcleo de 

Assuntos Indígenas da Universidade do Estado de Mato Grosso - Campus Cáceres (1); 

Universidade do Sul de Santa Catarina (1) e Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (1). 

Algumas dessas portarias estão associadas a estudos que extravasam o território 

paulista, incidindo sobre porções dos estados onde essas instituições de apoio são 

sediadas, como por exemplo, as portarias associadas a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mas predominam portarias 

restritas ao Estado de São Paulo. 

Feitas essas considerações, passemos à caracterização das 38 instituições inseridas 

em São Paulo (Prancha 22), apresentadas na Tabela 06. 

Cabe lembrar que, como dentre as 772 portarias emitidas para o Estado, 56 

estiveram associadas a instituições fora de São Paulo, temos apenas 716 portarias 

distribuídas nas instituições abaixo elencadas. 

 

                                                 
42 Número de endossos fornecidos 



Patrimônio Arqueológico Paulista: proposições e provocações museológicas Camila Azevedo de Moraes Wichers 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 160 

Tabela 06. Instituições paulistas que forneceram endossos para pesquisas no estado de São Paulo 
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Fundação Cultural de Jacarehy José Maria de Abreu Jacareí 114 14,8 

Museu de Arqueologia de Iepê Iepê 79 10,2 

Centro Regional de Arqueologia Ambiental (associado ao Museu de 
Arqueologia e Etnologia da USP) 

Piraju 79 10,2 

Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara - MAPA Araraquara 70 9,1 

Instituto de Pesquisas Arqueológicas da Universidade Católica de 
Santos 

Santos 51 6,6 

Museu Histórico Sorocabano Sorocaba 47 6,1 

Laboratório de Arqueologia Pública - Paulo Duarte (antigo Núcleo de 
Estudos Estratégicos) UNICAMP 

Campinas 35 4,5 

Museu de Arqueologia e Etnologia da USP São Paulo 33 4,3 

Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana São Sebastião 32 4,1 

Instituto Histórico, Geográfico e Arqueológico de Ilhabela da Fundação 
Arte e Cultura de Ilhabela 

Ilhabela 30 3,9 

Centro de Arqueologia de São Paulo - DPH/ SP São Paulo 27 3,5 

Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas do Núcleo de Pesquisas e 
Estudos em Chondrichthyes 

Santos 25 3,2 

Museu Histórico e Arqueológico de Peruíbe Peruíbe 17 2,2 

Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva Paraibuna 14 1,8 

Núcleo de Arqueologia da Universidade Brás Cubas Mogi das Cruzes 12 1,6 

Museu Municipal Elizabeth Aytai Monte Mor 8 1,0 

Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento São Paulo 8 1,0 

Museu da Cidade de Campinas Campinas 5 0,6 

Museu do Café - Campus Botucatu - UNESP Botucatu 3 0,4 

Museu Municipal Padre Francisco de Paula Lima Itatiba 3 0,4 

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim Mogi Mirim 3 0,4 

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo 
São Bernardo do 

Campo 
3 0,4 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo 
São José dos 

Campos 
2 0,3 

Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São 
Paulo 

São Sebastião 2 0,3 

Casa de Cultura Emílio Silvestre Wolf Araras 1 0,1 

Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi Botucatu 1 0,1 

Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista 
Bragança 
Paulista 

1 0,1 

Museu de Arte Sacra dos Jesuítas da Cidade de Embu das Artes Embu das Artes 1 0,1 

Prefeitura Municipal de Guarulhos Guarulhos 1 0,1 

Parque Estadual de Ilhabela Ilhabela 1 0,1 

Museu Municipal de Jaú Jaú 1 0,1 

Museu Histórico e Pedagógico Major José Levy Sobrinho Limeira 1 0,1 

Prefeitura Municipal de Mauá Mauá 1 0,1 

Centro de Museologia, Antropologia e Arqueologia - Campus Presidente 
Prudente - UNESP 

Presidente 
Prudente 

1 0,1 

Campus Rosana - UNESP Rosana 1 0,1 

Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra 
Santa Maria da 

Serra 
1 0,1 

Museu Paulista da USP São Paulo 1 0,1 

Fundação Museu de História Pesquisa e Arqueologia do Mar São Sebastião 1 0,1 
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Esses dados revelam que, no cenário contemporâneo, as forças centrípetas e 

centrífugas, mencionadas no capítulo anterior, têm sido fortalecidas, resultando em um 

cenário particularmente tensionado. 

Por um lado, as instituições levantadas mostram certa descentralização da 

Musealização da Arqueologia, uma vez que um número maior de instituições tem se 

envolvido, de alguma forma, com esse patrimônio. Esse envolvimento passa pela obtenção 

de um diploma legal, exarado pelo IPHAN, que confere a essas instituições, que nem 

sempre são instituições stricto sensu, a denominação de “instituição de apoio”, titulação 

controversa, certamente, mas que não deixa de ser reveladora desses processos de 

descentralização da Arqueologia Musealizada Paulista. 

Por outro lado, cerca de 50% dos endossos foram emitidos por apenas cinco 

instituições, sendo dois Museus de Arqueologia (Museu de Arqueologia de Iepê e Museu 

de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara – MAPA); um centro de pesquisa associado 

ao MAE/ USP (Centro Regional de Arqueologia Ambiental, sediado em Piraju); uma 

fundação cultural de tutela municipal (Fundação Cultural de Jacarehy José Maria de Abreu) 

e uma universidade privada (Universidade Católica de Santos). Esses dados indicam, assim, 

uma centralização da Arqueologia Musealizada em algumas instituições. 

Essa primeira análise, pautada em uma leitura geral dos endossos concedidos, é 

aprimorada quando consideramos que esses apoios estiveram relacionados a fases de 

pesquisas diferenciadas: diagnósticos, prospecções, resgates ou monitoramentos 

arqueológicos, as quais resultam em acervos e narrativas de contornos diferentes. 

O Gráfico 15 apresenta o total de portarias por instituição, divididas entre aquelas 

que mencionam ou não atividades de resgate arqueológico. Neste caso, vale lembrar as 

ponderações já apresentadas anteriormente, posto que nem toda portaria de resgate 

envolve ‘escavação’, mas que toda ‘escavação’ deve estar apoiada em um portaria de 

permissão ou autorização de resgate. 
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Dentre as instituições mencionadas, o Centro de Arqueologia de São Paulo, órgão do 

Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura Municipal de São Paulo (DPH/ SP), foi o 

que apresentou uma representatividade maior de portarias associadas ao resgate: 11 dentre 

os 27 endossos fornecidos. 

Entretanto, a principal consideração a ser feita com relação aos apoios institucionais 

e respectivos tipos de pesquisas, segundo dados constantes nas portarias, é que dentre as 

38 instituições mapeadas, 19 não estão relacionadas a nenhuma pesquisa de resgate 

arqueológico, o que mostra que a descentralização mencionada anteriormente, embora 

revele uma intenção por parte dos agentes envolvidos, não foi efetivada no âmbito da 

musealização de coleções e narrativas construídas a partir de pesquisas de maior 

profundidade (resgate arqueológico). 

Passemos à caracterização das instituições levantadas. 

No que concerne às tutelas as instituições foram classificadas em: pública 

(universidade); pública (estadual); pública (municipal); privada (universidade) e privada 

(OSCIP). Há um predomínio de instituições de tutelas municipais (23), as quais foram 

responsáveis por 462 endossos no período, sendo, portanto, as instituições que atuam de 

forma mais significativa na emissão dos endossos. 

 
Gráficos 16 e 17. Tutela administrativa por instituição e por portarias de pesquisa concedidas entre 2003 e 2010 

 

Quanto às tipologias, as instituições foram classificadas em: museus com ênfase 

em Arqueologia; museus de tipologias diversificadas; fundações e casas de cultura; 

laboratórios, institutos e centros de pesquisa; prefeituras e outros. Os gráficos a seguir 

demonstram que as tipologias mais frequentes, não estão, nesse caso, associadas ao maior 

número de endossos concedidos nas portarias de pesquisa. 
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Gráficos 18 e 19. Tipologia por instituição e por portarias de pesquisa concedidas entre 2003 e 2010 

 

Embora os museus de tipologias diversificadas sejam os mais numerosos, 

englobaram apenas 71 portarias. Por outro lado, os sete laboratórios e centros de pesquisa 

abarcaram 230 portarias e os quatro os museus de Arqueologia 199 portarias. 

A partir dos dados apresentados, ainda que a Arqueologia Paulista esteja passando 

por mudanças sensíveis neste século XXI, assim como a Arqueologia Brasileira como um 

todo, a musealização desse patrimônio revela algumas permanências. Dessa feita, 

contamos ainda com uma centralização da Arqueologia Musealizada Paulista, posto que, 

embora o leque de instituições tenha sido ampliado, 73% dos endossos emitidos entre 2003 

e 2010 estão relacionados a uma dezena de instituições. Outra questão importante: há uma 

permanência dos modelos institucionais configurados por laboratórios, centros de pesquisa 

e fundações, em detrimento dos museus propriamente ditos. 

Esse quadro da Arqueologia Musealizada Paulista, delineado a partir das portarias 

de pesquisa (acadêmicas e preventivas), quando contrastado com outras fontes de 

informações, revela alguns pontos de interesse conforme apresento no próximo item. 
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3.2.2. Cruzando Fontes 

 

A fim de acessar outras instituições associadas à Musealização da Arqueologia no 

território paulista - não mencionadas nos endossos institucionais, foram consultados o 

Cadastro Nacional de Museus (CNM) e o site da Superintendência Regional do Iphan em 

São Paulo (IPHAN/ SP). 

O CNM é um instrumento do Sistema Brasileiro de Museus – SBM, criado com o 

objetivo de conhecer e integrar o universo museal brasileiro. Lançado em 2005, o cadastro 

visa à construção de um censo do universo museológico do país. É possível o acesso on 

line a diversos itens, como, por exemplo, nome da instituição, missão, natureza 

administrativa, tipologia de acervos e situação atual do museu, entre outros. 

A análise dessa fonte teve dois objetivos principais. Em primeiro lugar, evidenciar 

quantos museus cadastrados para o território paulista possuem a Arqueologia como uma de 

suas tipologias de acervos, verificando ainda o perfil das instituições que lidam com 

patrimônio arqueológico. Em segundo lugar, comparar as instituições presentes no CNM 

com aquelas mencionadas nas Portarias de Pesquisa Arqueológica, evidenciando 

processos de aproximação e afastamento. 

A consulta foi realizada on line ao longo do mês de Janeiro de 2010. Dentre as 462 

instituições cadastradas no Estado de São Paulo, número que virá crescer a partir do 

avanço do CNM, 63 mencionam a Arqueologia como uma de suas tipologias de acervo, ou 

seja, a Arqueologia musealizada marca presença em 13% das instituições paulistas. 

A inserção da Arqueologia nessas instituições se dá, muitas vezes, pela presença de 

peças doadas por moradores locais, sendo os Museus Histórico Pedagógicos, mencionados 

no Capítulo 2, espaços por excelência desse fenômeno. 

A presença dessas peças nesses museus reflete um desejo de memória 

arqueológica (CHAGAS, 2003). Muitas vezes essa vontade de memória diverge do discurso 

‘científico’ propalado pelos arqueólogos, estando associada à curiosidade e ao apelo exótico 

desses ‘objetos primitivos’. Mas ela está lá. Acredito que essa ‘vontade de memória’ tem a 

potência de abrigar processos museológicos onde esses objetos possam compor processos 

de construção identitária e de pertencimento. 

Outras vezes, essas intuições guardam coleções advindas de pesquisas realizadas 

há décadas, sendo, portanto, sintomáticas de recortes patrimoniais de outros momentos 

históricos. Nesse sentido, sua musealização não poderia abrir mão de uma reflexão que 

abordasse a historicidade do objeto arqueológico, desde sua coleta até o momento 

presente. 
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Por fim, temos instituições onde a inserção da Arqueologia é destacada, 

determinando, inclusive, os próprios contornos da instituição. Vale apontar que instituições 

importantes como o Museu Cultural e Arqueológico de Ouroeste e o Museu de Arqueologia 

de Monte Alto, aparecem indicadas apenas no CNM, não sendo mencionadas nas demais 

fontes consultadas (portarias de pesquisa e site do IPHAN/ SP). 

Dessa forma, encontramos no CNM uma diversidade museal acentuada no que 

concerne à inserção do patrimônio arqueológico. 

O site da Superintendência Regional do Iphan em São Paulo também oferece uma 

lista de instituições de guarda de acervo no Estado de São Paulo. Essa lista possui 29 

instituições, dentre essas 24 aparecem nas portarias de pesquisa emitidas entre 2003 e 

2010. 

Cruzando as três fontes consultadas - portarias de pesquisa, CNM IBRAM e site do 

IPHAN/ SP, cheguei ao total de 100 instituições envolvidas com a musealização da 

Arqueologia no Estado de São Paulo, indicadas na Prancha 23. Certamente, as fontes 

consultadas não esgotam o cenário museológico que abriga o patrimônio arqueológico 

paulista. Não obstante, esse recorte pode lançar luz a algumas das questões cotejadas 

nesta tese. 
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Uma primeira característica digna de menção é a baixa conectividade entre as 

fontes. Apenas cinco (4,9%) instituições levantadas estão presentes nas três fontes 

documentais analisadas, a saber: Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara - 

MAPA (reuniu acervos do Museu Histórico e Pedagógico “Voluntários da Pátria”); Museu 

Municipal de Jaú; Museu Municipal Elizabeth Aytai; Centro de Museologia, Antropologia e 

Arqueologia da Universidade Estadual Paulista e Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade de São Paulo. 

A desconexão apontada entre as fontes impede que instituições locais e regionais, 

que já possuem a Arqueologia inserida em suas tipologias de acervo, venham compor o 

quadro de instituições envolvidas nas pesquisas realizadas no cenário contemporâneo, 

sobretudo, no que tange à emissão de endossos. Esses processos poderiam requalificar os 

acervos existentes integrando-os a coleções e narrativas arqueológicas construídas na 

atualidade. 

Por outro lado, esse quadro mostra que as instituições envolvidas com o cenário 

arqueológico, inclusive algumas relacionadas a um número significativo endossos de apoio, 

não estão inseridas nem na lista do CNM/ IBRAM, nem na lista do IPHAN/ SP, evidenciando 

os elos desconectados da cadeia produtiva da Arqueologia (ZANETTINI, 2009). 

Um segundo aspecto se refere à espacialização dessas instituições. De modo geral, 

as instituições indicadas nas portarias de pesquisa, CNM e no IPHAN/ SP ‘cobrem’ as 

mesmas porções do Estado, indicando uma carência de instituições nas regiões norte, 

central e sul de São Paulo. Esse quadro evidencia uma centralização significativa, 

impossibilitando a socialização do patrimônio arqueológico de forma equitativa no território 

paulista. Quando consideramos os processos de comunicação museológica em 

desenvolvimento nas instituições existentes esse quadro torna-se ainda mais preocupante. 
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3.2.3. Apontamentos sobre a comunicação museológica 

 

Como exposto anteriormente, no contexto paulista contemporâneo, o patrimônio 

arqueológico encontra-se inserido em uma multiplicidade de instituições, desde aquelas que 

trazem algumas peças arqueológicas desconectadas de outros segmentos patrimoniais – 

característica recorrente nos museus do interior paulista, ou ocupando papéis coadjuvantes, 

até aquelas instituições especializadas, os museus de Arqueologia propriamente ditos, que 

traduzem heranças distintas dentro do quadro histórico desenhado pela Museologia. Esse 

item é procura trazer algumas reflexões acerca da comunicação museológica evidenciada 

no território paulista, destacando como os discursos expositivos influenciam a relação 

homem (sociedade) e objeto (arqueológico) em alguns dos cenários evidenciados (museus). 

Em primeiro lugar, farei algumas observações gerais acerca dos processos de 

comunicação museológica, entendida como ação sócio-educativa cultural, priorizando o 

espaço expográfico enquanto lugar privilegiado para a relação museológica, passando 

depois ao exame de alguns exemplos paulistas. Destarte, essa análise será voltada, 

sobretudo, à maneira como a Arqueologia musealizada aparece para o público, sendo 

enfatizados os discursos expositivos, uma vez que 

“C’est par l’exposition que le musée s’exprime. Forts de cette évidence, nous 
ajouterons que c’est avec ce langage que son équipe parvient à se faire connaître du 
public qui le fréquente, qu’elle lui témoigne respect et considération et peut 
l’intéresser, le séduire et le fedéliser (DUCLOS, 2008, p.1, grifo nosso) 

 

Dessa forma, selecionei como fio condutor a reflexão acerca de como a Arqueologia 

musealizada tem sido configurada nas exposições, identificando avanços e desafios. 

Compreendendo a exposição enquanto vetor de produção de sentido (MENESES, 1992), 

acredito que o aperfeiçoamento dessa linguagem pode possibilitar novas leituras dos 

‘acervos herdados do passado’ e também das coleções e narrativas, cada vez mais 

expressivas, geradas no cenário contemporâneo. De certa forma, essa breve reflexão surge 

como uma ponte entre o que foi apresentado até o momento nessa tese e os capítulos 

vindouros, uma vez que os mesmos priorizam reflexões acerca da socialização da 

Arqueologia, envolvendo também a concepção de discursos expográficos. 

Bruno e Araújo (1989) trazem importantes questionamentos sobre a maneira como a 

exposição, que reúne características próprias, tem desempenhado seu papel de expressão 

última da linguagem museológica: 

“Quais são os caminhos para que a Museologia não seja mais um elemento de 
colonização? (...) Como os museus podem atuar de forma significativa para os 
grupos sociais, se em muitos países as coleções são formadas por ‘referências 
culturais’ que foram arbitrariamente selecionadas?” (BRUNO & ARAÚJO, 1989, 
pp.15-16) 
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A realidade arqueológica a ser musealizada no contexto paulista é multifacetada, 

reunindo coleções, objetos e narrativas produzidos no passado e herdados no presente, 

assim como as coleções, objetos e narrativas construídos na contemporaneidade, além de 

englobar, obviamente, os sítios arqueológicos propriamente ditos. É importante diferenciar a 

realidade arqueológica herdada do passado, inserida nas instituições museológicas há 

anos, décadas ou séculos, que evidenciam as próprias trajetórias históricas dessas 

instituições, e a realidade arqueológica construída no presente, advinda de pesquisas 

arqueológicas imediatamente anteriores ou paralelas aos processos de musealização. A 

construção de discursos expográficos baseados em uma ou outra realidade arqueológica 

deve considerar a especificidade desses contextos. 

Os primeiros devem ser cotejados necessariamente por uma análise da trajetória do 

objeto e da respectiva instituição museológica. Como vimos no Capítulo 2, em São Paulo, 

esses objetos herdados do passado estão muitas vezes associados, por exemplo, ao saque, 

espólio e extermínio de grupos indígenas. Para que a exposição não seja mais um elemento 

de colonização, há que se explicitar esses processos, ‘des-colonizando’ o discurso 

museológico. 

Os objetos selecionados em processos contemporâneos estão associados, em São 

Paulo e no Brasil como um todo, sobretudo, aos estudos arqueológicos no âmbito do 

licenciamento de empreendimentos. Ao serem expostos, esses objetos arqueológicos 

deveriam ser acompanhados de argumentações a respeito dos empreendimentos, que 

deram origem às pesquisas arqueológicas e consequentemente às coleções. Ademais, 

pode-se prever o entrelaçamento das narrativas expográficas ao próprio trabalho de 

pesquisa, por meio de projetos que envolvam, simultaneamente, pesquisa e musealização43. 

Shanks & Tilley (1987/1992) apresentam uma análise contundente da Arqueologia 

musealizada em exposições44. Partindo da premissa de que o museu é “the institutional 

connection between archaeology as a profession and discipline, and wider society” 

(SHANKS & TILLEY, 1987/1992), os autores apontam que o estudo do objeto arqueológico 

não pode ser desvinculado da sua musealização, defendendo que uma Arqueologia crítica 

não pode ser separada de sua apresentação para a sociedade, destacando que essa 

apresentação é sempre uma narrativa subjetiva 

“we argue against the possibility of a neutral presentation of an objective past by 
professional archaeologist or curator. All presentation of the artifactual past is 
rhetorical performance, an active project of persuasion, an active mobilization of 
particular modes of presentation” (SHANKS & TILLEY, 1987/1992, p.69) 

                                                 
43 Como, por exemplo, o projeto “Arqueourbs Campinas”, desenvolvido em 2004, pela Zanettini Arqueologia, na 
cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. O Projeto de Arqueologia Urbana no centro histórico da 
cidade englobou uma exposição e um ônibus que funcionava como laboratório multimídia. As peças e 
informações advindas das escavações eram musealizadas em ‘tempo real’ (MORAES WICHERS, 2010). 
44 Meneses (1992) insere esses autores na vertente da crítica ideológica às exposições, trazendo ainda outras 
vertentes de análise do discurso museológico. 
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Com base nas perspectivas apresentadas pelos autores mencionados (SHANKS & 

TILLEY, 1987/1992; POMIAN, 1984; PRIMO, 2006; MENESES, 1992, 1994), apresentei em 

trabalho anterior (MORAES WICHERS, 2011) uma síntese propositiva dos diferentes 

arranjos presentes nas exposições de Arqueologia. À síntese apresentada anteriormente, 

adiciono a classificação de museografias45, elaborada por Hernandez com base na obra de 

Montepetit (1996 Apud HERNÁNDEZ, 2010, p.23), resultando no esquema apresentado na 

Prancha 24. Além de direcionar a análise aqui intentada, o referido esquema é orientador 

de algumas reflexões presentes nos Capítulos 4 e 5. 

                                                 
45 Para Hernández (2010) a museografia é compreendida enquanto conjunto de técnicas, mas que priorizam a 
comunicação com o público “la museografia tiene como objetivo prioritario buscar nuevas formas de expresión y 
comunicación, nuevos lenguajes que hagan posible, desde la exposicion de los objetos, que nos acerquemos a 
la realidad que nos circunda”. Optei por utilizar o termo expografia, referindo-me as técnicas museográficas 
diretamente relacionadas à construção de um discurso expositivo. 



Lógica 

PRANCHA 24. Lógicas e Arranjos Expográficos (adaptado de HERNÁNDEZ,
2010 e MORAES WICHERS, 2010)

Necessidades definem a 
lógica expográfica

Objetos definem a lógica 
expográfica

g
Expográfica

Exposições 
Exógenas

Exposições 
Endógenas

lógica expográficaexpográfica

Exposições 
Cognitivas 

que partem de 
saberes 

especializados

Exposições 
Situacionais 

que partem de 
referências a 
algo familiar 

Expografia 
Temática

Expografia 
Narrativa

Expografia 
Demonstrativa

Na primeira os objetos são organizados de 
acordo com um tema integrador na segunda os

Expografia 
in situ

Expografia 
de Imersão

Expografia 
Analógica

Expografia 
Taxonômica

Expografia 
Simbólica

Na primeira prevalecem as 
classificações com base no 
conhecimento arqueológico, 

não raramente utilizando 

Na primeira os objetos são expostos tendo em 
conta como se encontravam no contexto 

original na seg nda temos a intencionalidade

acordo com um tema integrador, na segunda os 
objetos são agrupados de acordo com uma 

história que se pretende contar e, na terceira, 
os objetos são associados a dispositivos que 
permitem incluí-los em demonstrações ativas, 

servindo-se da intervenção de mediadores e de 
meios tecnológicos. Arranjos estéticos e 
contextuais são comuns nas exposições 

endógenas. 

Arranjo tipológico
Artefato como suporte para o sistema classificatório do arqueólogo

termos técnicos e, na 
segunda, a interpretação, 
também arqueológica, das 
finalidades dos objetos. Em 

ambos os casos 
predominam os Arranjos 

Tipológicos. 

original, na segunda temos a intencionalidade 
de imersão integral do público nesse contexto, 

na terceira, a carga simbólica do sítio 
arqueológico é utilizada como veículo para a 
contextualização. Os Arranjos Contextuais 

predominam nas Exposições Situacionais

Artefato como suporte para o sistema classificatório do arqueólogo
Artefato como um objeto cronológico
História de mudanças tecnológicas

Arranjo contextual
Reprodução do contexto enquanto aparência visual

Informações contextuais (diagramas, mapas)
Artefatos utilizados para autenticar as narrativas

Passado vivo no presente ‘uma janela para o passado’ – ilusão de sincronismo
Museus de sítio: podemos ‘visitar o passado’

Arranjo estético
O significado dos artefatos está na sua estética imediatamente perceptível

“Homo Artifex” que aponta o triunfo técnico e artístico do homem

Arranjo meta-arqueológico
(pode estar articulado tanto à exposições de lógica exógena quanto endógena)

Trabalho e descoberta: o arqueólogo como herói
O passado foi descoberto e recuperado por meio da pesquisa
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Dentre as instituições 100 mencionadas no item anterior, apenas 14 desenvolvem 

ações de comunicação museológica da Arqueologia (Prancha 25), ou seja, espaços 

expositivos e/ou ações educativas onde o patrimônio arqueológico assume papel de 

destaque. Entretanto, deve-se ressaltar que essa informação é a de mais difícil acesso, uma 

vez que poucas dessas experiências são publicadas. 

As experiências identificadas congregam perfis bastante diversificados, englobando 

programas de difusão cultural, mostras temporárias, experiências educativas associadas a 

programas de educação patrimonial, entre outros. Passemos ao exame sumário dessas 

experiências. 

O MAE/ USP consiste no exemplo de maior fôlego no que concerne à comunicação 

museológica da Arqueologia em São Paulo. A instituição possuía um Serviço Técnico de 

Musealização - ligado à Divisão de Difusão Cultural, responsável pelas ações educacionais 

e expográficas do Museu, desde o regimento institucional estabelecido em 199546. Nesse 

quadro existia um programa de exposições e um programa de ação educativa junto às 

exposições, com orientações para professores e mediação de visitas, programas especiais, 

programa de formação e programa de recursos pedagógicos e museográficos. 

Embora haja um predomínio do público escolar no museu (CARNEIRO, 2009), que 

chega a representar 90% da visitação atual47, também são desenvolvidas ações 

diversificadas com público não escolar. No âmbito dos programas especiais, destacam-se 

as ações educativas voltadas à comunidade São Remo (VASCONCELLOS & HATTORI, 

2009) e a grupos da Terceira Idade (ELAZARI, 2009). 

Carneiro (2009) e Martins (2011) trazem análises aprofundadas das ações de difusão 

cultural do MAE/ USP, sendo enfatizados no segundo trabalho os dispositivos pedagógicos 

museais envolvidos nesses processos. 

                                                 
46 Importante destacar que nesse ano o Regimento do MAE foi modificado, onde uma nova divisão, chamada 
DAPE – Divisão de Apoio à Pesquisa e Extensão, reúne na área técnica: laboratórios, conservação, 
documentação, exposição e educação. 
47 Segundo Anuário Estatístico 2010 da Universidade de São Paulo, no ano de 2010 o MAE/USP teve 24.027 
visitantes. 
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No momento encontra-se em elaboração a nova exposição de longa-duração do 

MAE/USP48, mas vale a pena retomar algumas considerações acerca da exposição Formas 

da Humanidade, que funcionou de 1995 ao ano corrente, a qual procurava evidenciar as 

“várias formas que a humanidade vem dando, ao longo do tempo, às diferentes matérias 

primas e às manifestações sócio-culturais” (BRUNO, 1996, p.55). 

A exposição foi dividida em três setores: Setor 1 – Brasil Indígena: Origens e 

Expansão das Sociedades Indígenas e Manifestações Sócio-Culturais Indígenas; Setor 2 – 

África: Culturas e Sociedades; Setor 3 – Mediterrâneo e Médio Oriente na Antiguidade: Pré-

História Européia, Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. 

Essa exposição procurou desvelar as diferentes formas de subsistência e 

organização econômica das sociedades representadas no acervo institucional do MAE/USP, 

as conquistas tecnológicas que nortearam a elaboração e transformação dos artefatos, as 

formas de celebrações que marcaram e diferenciaram o cotidiano dos grupos humanos e as 

distintas formas de representação e de apropriação da natureza (BRUNO, 1996, p.62). 

Para Bruno (1996) a “alma desta exposição carrega conflitos inerentes à natureza e 

história das próprias coleções” (BRUNO, 1996, pp.60-61), relacionados aos conflitos da 

conjuntura institucional de um museu que, como vimos, nasceu da fusão de trajetórias 

museológicas diferenciadas. 

Formas de Humanidade trouxe inovações importantes para a época. No módulo 

“Manifestações Sócio-Culturais Indígenas”, por exemplo, o início e o fim do discurso 

expositivo tinham “Convivência e Conflito” como tema. Destacava-se a parte “Da aldeia à 

casa”, onde uma casa Bororo com itens industrializados, atualmente utilizados pelas 

sociedades indígenas, procuraram destacar a dinâmica sociocultural dessas sociedades, 

desmitificando a ideia de que esses grupos deixariam de ser indígenas ao utilizarem objetos 

não indígenas49. 

No que concerne ao módulo destinado à Arqueologia Brasileira “Origens e Expansão 

das Sociedades Indígenas”, vemos um expografia exógena, baseada no conhecimento 

científico construído a partir desses acervos, utilizando-se da integração de arranjos 

contextuais (recriação de um sambaqui), tipológicos (apresentação das ferramentas líticas e 

instrumentos ósseos) e estéticos (vasilhas Tupiguarani), no que concerne à Arqueologia 

Paulista. Uma vez que a exposição enfatizava os acervos institucionais, a parte destinada à 

                                                 
48 O projeto atual chama-se “Programa Museologico de  Longa Duracao – Expositivo / Educativo – Tempos de 
Viver e Morrer”. Ele reúne uma nova exposição e um conjunto de projetos educativos, já divulgada inclusive entre 
os alunos de pós-graduação 
49 Por outro lado, a inserção do módulo sobre o Egito no Setor 3 - a despeito da sua ligação com o Mar 
Mediterrâneo e com a Mesopotâmia - é tributária de uma visão ocidental, construída ao longo do século XIX, que 
procurou apagar a inserção da civilização Egípcia no continente africano, com fins claramente colonialistas. Em 
diversos museus ao redor do mundo, vemos a mesma associação, sendo raramente apontado o fato de o Egito 
pertencer ao continente Africano. 
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Arqueologia Histórica era tímida, refletindo o conhecimento e os acervos que o MAE/USP 

apresentava à época sobre essa área. 

Importante destacar que, embora possam ser feitas críticas aos discursos e recursos 

expositivos utilizados, sobretudo, quando consideramos que essa exposição esteve ativa 

por 15 anos, o que tornou o conhecimento arqueológico apresentado e o partido 

expográfico, em alguns casos, desatualizados, Formas da Humanidade ocupou papel de 

extrema importância na Musealização da Arqueologia no contexto paulista. 

Além da comunicação museológica realizada em sua sede, o MAE/USP está 

associado a outros três espaços: o Centro Regional de Arqueologia Ambiental (antigo 

Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas Mário Neme), o Museu Histórico e 

Arqueológico de Iguape (Museu Regional de Iguape) e o Museu Municipal de Arqueologia 

de Monte Alto. 

O Centro Regional de Arqueologia Ambiental, em Piraju, tem um lugar 

significativo na Musealização da Arqueologia Paulista, tanto por representar o primeiro 

esforço de interiorização das ações museológicas de instituições sediadas na capital, no 

caso o Museu Paulista, como fornecer muitos endossos de apoio às pesquisas de 

Arqueologia Preventiva no Estado, no cenário atual. Outro fator de relevo foi o trabalho 

desenvolvido por Bruno (1995), com a proposição de um modelo museológico que tinha 

como base a cidade de Piraju, integrado ao programa institucional do MAE/ USP, ao qual 

está vinculado o Centro. Contudo, embora tenha conquistado um espaço próprio há alguns 

anos, o Centro não conta atualmente com um discurso expositivo propriamente dito, 

envolvendo apenas ações pontuais de mediação. Existe apenas uma sala onde parcela do 

acervo, com maior apelo museológico, está exposta (Prancha 26). Esse estado de coisas 

evidencia a dificuldade de manutenção de processos museológicos continuados em 

unidades museológicas locais, realidade que se projeta para além da Musealização da 

Arqueologia, mesmo quando existe uma parceria com uma instituição universitária e um 

programa de pesquisas de fôlego como o Paranapanema. 

  



PRANCHA 26. Comunicação museológica: Centro Regional de Arqueologia
Ambiental, Piraju

Aspectos da sala expositiva do Centro Regional de Arqueologia Ambiental. As linguagens e recursos de
apoio estão restritos à legendas nas vitrines, onde objetos de pedra lascada são associados aos “caçadores
e coletores indígenas” do “Sistema Regional Umbu” e os materiais líticos polidos são relacionados ao
“agricultores indígenas” do “Sistema Regional Guarani”, evidenciando a proposta interpretativa que vem
sendo defendida no Projeto Paranapanema. Cabe apontar que as peças dispostas diretamente sobre o piso
e a luz incidente representam riscos à conservação dos objetos arqueológicos (Fotos: Alberto, 2011 –
Arquivo Zanettini Arqueologia).
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Com relação ao Museu Regional de Iguape, criado em 1969, e incorporado, de 

forma mais sistemática, aos processos de comunicação museológica do antigo MAE a partir 

de 1983, temos uma pequena exposição e ações educativas desenvolvidas por gestores da 

cultura do município. Atualmente, esse museu recebe também o nome de Museu Histórico 

e Arqueológico de Iguape. Está localizado no Centro Histórico do Município e instalado no 

local onde foi a 1º Casa de Fundição de Ouro do Brasil. A exposição é dividida em uma 

parte pré-colonial e outra histórica, sendo a Arqueologia inserida na primeira, onde 

“encontram-se sinais da ocupação Pré-Colonial, como objetos líticos, ósseos e cerâmicos, 

confeccionados por grupos humanos da Pré-História Brasileira, inclusive os dos Pescadores 

Coletores do Litoral que deixaram os Sambaquis, cujos vestígios mais antigos datam de 

cinco mil anos”50. Destaque para uma réplica do Ídolo de Iguape e para a recriação de cenas 

cotidianas dos grupos indígenas com a utilização de argila, destacando-se assim os arranjos 

estético e contextual. 

Por fim, no âmbito das instituições conveniadas ao MAE, temos o Museu Municipal 

de Arqueologia de Monte Alto. Inaugurado em 1999, esse museu foi formado, 

principalmente, a partir dos trabalhos arqueológicos realizados no sítio arqueológico Água 

Limpa, no âmbito do Projeto Turvo. Nesse caso, temos a inserção e justaposição de peças 

com maior apelo museológico em uma sala expositiva. Não obstante, além dos fragmentos 

cerâmicos, instrumentos líticos, artefatos em conchas e ossos e estruturas funerárias, a sala 

expositiva apresenta fotos de escavações e uma maquete onde estão localizados os sítios 

arqueológicos do município (Prancha 27). Não há um Serviço Educativo estruturado. Cabe 

salientar que o museu está inserido ao lado do Museu de Paleontologia, sendo muitas vezes 

visitado por grupos que de deslocam ao local, em um primeiro momento, devido ao Museu 

de Paleontologia. 

 

                                                 
50 Prefeitura Municipal de Iguape (http://www.iguape.sp.gov.br/novo_site/index.php?exibir=secoes&ID=58 
Acessado em 14 de Novembro de 2011) 



PRANCHA 27. Comunicação museológica: Museu Municipal de Arqueologia de
Monte Alto

Aspectos da sala expositiva do Museu Municipal de Arqueologia de Monte Alto. As peças aparecem
divididas nas vitrines por matéria prima e técnicas de manufatura. Esse arranjo tipológico é associado ao
destaque de peças com características esteticamente atrativas. Por fim, maquetes, painéis e fotos oferecem
uma abordagem contextual da arqueologia musealizada (Fotos: Arquivo Pessoal, 2008).
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Continuando a análise das instituições associadas à estrutura universitária, temos o 

Museu de Arqueologia de Iepê, situado no município homônimo. Esse museu tem uma 

estreita relação com o Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), Campus de Presidente Prudente, da UNESP, e 

com o MAE/ USP – o Projeto Paranapanema engloba esse município. O Museu de 

Arqueologia de Iepê (MAI), iniciativa do setor de cultura da prefeitura do município, foi 

reinaugurado em 2007, mas sua existência recua ao ano de 2000, como Museu do Índio de 

Iepê. Atualmente, é o segundo museu paulista que mais fornece endossos aos projetos de 

Arqueologia Preventiva. 

Como ressalta Faccio (2011), o forte desse museu é que “comunidade e 

universidade estão juntas na defesa do patrimônio no Oeste Paulista”. A arqueóloga, que 

vem coordenando as pesquisas na região há mais de 15 anos, destaca que diversos 

segmentos da comunidade contribuíram ativamente não só na formulação do espaço 

expositivo existente, como também na manutenção do mesmo, assertiva que aproxima essa 

experiência das perspectivas do Sociomuseologia. De fato, no site da própria prefeitura51 

diversas atividades da comunidade, como shows, desfiles, encontros ecumênicos tem no 

prédio do museu sua referência espacial, o que aponta a apropriação diversificada desse 

espaço, o que traz potencialidades e desafios específicos. 

A exposição é composta por vitrines com os objetos arqueológicos e painéis 

explicativos que enfatizam a tecnologias dos grupos indígenas, integrando os arranjos 

tipológico e estético, no âmbito de uma expografia com características exógenas e 

endógenas (Prancha 28). 

O MAI possui um Laboratório de Arqueologia Guarani que funciona também como 

reserva técnica, além de propiciar estágios para alunos da UNESP e da USP. Ainda 

segundo Faccio (2011), o museu desenvolve atualmente três projetos: “Museu/ 

Universidade: a extroversão do conhecimento e educação Patrimonial”; “A pré-história dos 

homens contada por meio dos objetos” e “Patrimônio Histórico e Arquitetônico do Oeste 

Paulista”, os dois primeiros voltado ao público-escolar. 

                                                 
51 Prefeitura Municipal de Iepê (http://www.iepe.sp.gov.br/cultura.asp Acessado em 14 de Novembro de 2011) 



PRANCHA 28. Comunicação museológica: Museu de Arqueologia de Iepê

Aspectos da sala expositiva do Museu de Arqueologia de Iepê. Mais uma
vez, temos a separação entre líticos lascados, associados aos “caçadores-
coletores” e cerâmicas e líticos polidos, associados aos grupos
“agricultores ceramistas”. Nesse caso, painéis explicativos compõem um
discurso expográfico que procura contar a “pré-história” da região e de Iepê
por meio de uma narrativa cronológica (Fotos: Prefeitura do Município depor meio de uma narrativa cronológica (Fotos: Prefeitura do Município de
Iepê; Acima e ao lado: Rodrigues, 2009 - Arquivo Zanettini Arqueologia).
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Ainda ligado ao Museu de Arqueologia da USP, pelo menos em sua fase de 

implantação, temos o Museu Cultural e Arqueológico de Ouroeste – Museu Água 

Vermelha, já mencionado anteriormente. Esse museu regional foi, de acordo com a 

museóloga Marília Xavier Cury, 

“planejado, concebido e implantado na cidade de Ouroeste entre 2000 e 2003, tendo 
sido inaugurado no dia 2 de setembro de 2003. Foi idealizado a partir das pesquisas 
arqueológicas ocorridas em 1997-8 e 2002 e seguiu o protocolo da moderna 
museologia quanto à gestão patrimonial e processo curatorial. Teve seu projeto 
museológico-institucional (2000-1) e programa arquitetônico (2001) elaborados por 
uma museóloga, que também coordenou todo o processo de implantação do 
mesmo, sempre apoiada por dois arqueólogos. O edifício foi projetado e construído 
em 2002. O projeto museológico-institucional foi detalhado em subprojetos e 
executado por um grupo de profissionais que constituiu a Equipe de Gestão 
Museológica − EGM. O cotidiano do museu, a partir de março de 2003, ficou a cargo 
da Equipe Local − EL, pessoas indicadas pela Prefeitura Municipal de Ouroeste para 
essa finalidade. Esclareço que grande parte dos trabalhos ocorreu em São Paulo, 
principalmente aqueles relativos a planejamento, concepção e produção, seja do 
Museu, seja da exposição e da ação educativa” (CURY, 2006, pp.5-6) 

 

A exposição de longa-duração Ouroeste: 9 Mil anos de História faz uso de diversas 

linguagens e recursos de apoio a fim de construir uma “linguagem condensada e 

engenhosa” (CURY, 2005), constituindo-se em um discurso expositivo sem precedentes no 

interior paulista. É ressaltado o fazer arqueológico em campo e laboratório, bem como o 

cotidiano das populações indígenas que ocuparam a região. Notamos um esforço na 

contextualização dos objetos busca, a um só tempo, contar a história da região e falar sobre 

a pesquisa (Prancha 29). Não obstante, termos associados ao paradigma evolucionista 

cultural da Arqueologia, como “alcançar o sedentarismo”, estão associados às próprias 

narrativas arqueológicas construídas pela equipe de pesquisa. 

Vale ressaltar que outro diferencial desse museu reside nas perspectivas de 

avaliação das estratégias comunicacionais no museu, sintetizadas na tese de Cury (2005). 

Esse trabalho enfatiza aspectos da comunicação museológica, destacando o museu como 

meio de comunicação. No que concerne ao passado pré-colonial, o desafio seria ultrapassar 

um “subtexto invisível”, que compreendemos como os preconceitos existentes com relação 

às populações indígenas, estimulando o respeito à diversidade cultural. 



PRANCHA 29. Comunicação museológica: Museu Cultural e Arqueológico de
Ouroeste – Museu Água Vermelha

Aspectos da exposição Ouroeste: 9 mil anos de História. O
uso de recursos e linguagens de apoio busca contextualizar a
um só tempo as pesquisas e a “pré-história” regional. Como
apontam os resultados apresentados por Cury (2005, 2006) a
exposição provoca os sentidos e percepções do visitante,
sobretudo, no tema morte, tratado a partir dos esqueletos
evidenciados no município e musealizados na exposição (ao
alto, à esquerda) (Fotos: Rodrigues, 2009 – Arquivo Zanettini
Arqueologia).
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As atividades de comunicação museológica desenvolvidas pela Fundação Cultural 

de Jacarehy José Maria de Abreu, apesar de terem envolvido uma série de ações a partir 

de 2000, associadas a mostras temporárias no Museu Antropológico, foram reduzidas nos 

últimos anos. Com a saída de um dos arqueólogos que coordenavam os projetos, fruto das 

próprias mudanças a que se vêm submetidas às instituições culturais na esfera municipal, 

um trabalho que tomava uma projeção nacional tem sido enfraquecido. Não obstante, a 

Fundação continua a ocupar lugar de liderança na emissão de endossos institucionais no 

contexto paulista, ficando a dúvida de como os recursos que poderiam advir desses 

processos tem sido definidos e aplicados. 

O Museu Municipal Elizabeth Aytai é outra instituição que conta apenas com o 

empenho pessoal de alguns agentes locais para sua conturbada sobrevivência. A exposição 

temporária montada na instituição em Março de 2007, na qual tive a oportunidade de 

colaborar, foi realizada graças ao financiamento de alguns endossos institucionais 

fornecidos pelo Museu. A despeito dos diversos problemas financeiros, sua diretora Zilda 

Rangel mantém as atividades de comunicação museológica, focalizando, sobretudo o 

acervo arqueológico e etnológico do museu. Há que se destacar que o museu tem 

arquivadas inúmeras exposições concebidas nas décadas de 1970 e 1980 por Desidério 

Aytai, seu grande idealizador. 

As instituições inseridas no litoral do Estado, a saber: o Instituto Histórico, 

Geográfico e Arqueológico de Ilhabela da Fundação Arte e Cultura de Ilhabela, o Museu 

Histórico e Arqueológico de Peruíbe, a Fundação Cultural São Sebastião52 e o Centro 

Regional de Pesquisas Arqueológicas (Cubatão) são caracterizados por mostras 

temporárias e ações educativas, sobretudo àquelas desenvolvidas a partir da Educação 

Patrimonial. Essas instituições têm em comum o fato de serem experiências desenvolvidas 

a partir do empenho de profissionais53 que buscam articular pesquisa arqueológica, ações 

de socialização e políticas públicas, lançando mão, por vezes, da cooperação com 

segmentos da sociedade civil organizada. No caso do Centro Regional de Pesquisas 

Arqueológicas, em Cubatão, o mesmo está inserido no Núcleo de Pesquisas e Estudos em 

Chondrichthyes, uma associação sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento de 

pesquisas nas áreas da Biologia e recentemente da Arqueologia. Nos demais casos, tratam-

se de instituições de tutela municipal.  

                                                 
52 A Fundação Cultural São Sebastião (Fundação Pública Deodato Santana) desenvolve um amplo projeto no 
Sitio São Francisco (BORNAL, 2008), envolvendo: Programa de Visita Monitorada; Programa de Educação 
Patrimonial; Programa de Geração de Renda; Programa de Turismo Étnico. O sítio faz parte da Rota da 
Liberdade do Governo do Estado de São Paulo. Informação pessoal, Wagner Bornal, Novembro de 2008. 
53 Atualmente, no Instituto Histórico, Geográfico e Arqueológico de Ilhabela os programas de Arqueologia estão 
sob a coordenação de Cintia Bendazzoli Simões; o Museu Histórico e Arqueológico de Peruíbe tem atuado com 
o arqueólogo Plácido Cali; a Fundação Cultural São Sebastião com Wagner Gomes Bornal e o Centro Regional 
de Pesquisas Arqueológicas é um iniciativa coordenada por Manoel González. 
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O Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara, inserido no interior 

paulista, também nasceu a partir do empenho de agentes locais54, sendo apresentado no 

Capítulo 5. 

Na capital paulista destaca-se a exposição Escavando o Passado, inaugurada, em 

2008, no Centro de Arqueologia de São Paulo, instalado no Sítio Morrinhos, zona norte do 

município. Esse Centro compõe o Museu da Cidade55 e herdou os acervos do Setor de 

Arqueologia do Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo. 

Organizada em sete módulos, o primeiro deles dedicado ao Sítio Morumbi cuja ação 

do Ministério Público resultou na montagem do Centro e da exposição, a mostra é o 

segundo espaço da capital dedicado à Arqueologia, sendo, portanto, uma conquista 

significativa no âmbito da Musealização da Arqueologia na cidade. 

Contudo, o discurso expositivo, que associa expografias narrativas e taxonômicas, 

resultou em uma abordagem estática tanto nos módulos devotados ao período pré-colonial 

quanto nos módulos dos períodos posteriores. Apesar da programação visual atrativa56, a 

exposição não apresenta uma síntese do conhecimento arqueológico disponível acerca dos 

temas abordados, tampouco uma visão crítica do processo de destruição do sítio Morumbi 

(que deu origem aos recursos financeiros desse espaço), que poderia engendrar uma 

reflexão acerca da tensão desenvolvimento e preservação na capital paulistana, 

evidenciando o potencial da Arqueologia em solo urbano. 

No que concerne à Arqueologia Histórica, que marca grande parte da exposição, o 

módulo Casas Bandeiristas é o mais extenso, com painéis e um número maior de objetos, 

refletindo o fato de que esses tipos de sítios foram os maios estudados pela Arqueologia 

Histórica Paulista, tendo abrigado, inclusive, seus primórdios. Entretanto, as reflexões sobre 

esse complexo multifuncional estão ausentes (ZANETTINI, 2005). 

Ainda no escopo da Arqueologia Histórica, a sobreposição de ocupações nos sítios 

arqueológicos históricos é ignorada. No módulo sobre a Capela de São Miguel, por exemplo, 

uma “boneca de porcelana” é apresentada, sendo que a narrativa do painel aborda apenas 

a ocupação colonial do local. No módulo Casas Bandeiristas, brinquedos do século XX são 

inseridos como se pertencessem ao cotidiano bandeirista. A inserção de peças de diferentes 

temporalidades, se acompanhada de linguagens de apoio adequadas, seria interessante 

para mostrar como São Paulo esteve sempre em transformação, com reocupações 

frequentes de um mesmo local em períodos distintos. Destarte, temos de forma geral uma 

expografia narrativa nos painéis, associada muitas vezes, mais à narrativa historiográfica do 

                                                 
54 O arqueólogo Robson Rodrigues e a gerente de museus do município Virgínia De Gobbi.  
55 Conforme informações do site http://www.museudacidade.sp.gov.br/  
56 Assinada pelo Escritório Julio Abe Wakahara Ltda.  
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que ao conhecimento arqueológico disponível, integrada a vitrines com linguagens 

taxonômicas. 



PRANCHA 30. Comunicação museológica: Centro de Arqueologia de São Paulo 
e a Exposição “Escavando o Passado”

Mód l 1 O Síti M bi N ód l f i i d é li d t d íti ló iMódulo 1: O Sítio Morumbi. Nesse módulo foi criada uma réplica de uma parte do sítio arqueológico,
recurso que consegue atrair a atenção do público já no começo do discurso expográfico. As ilustrações
utilizadas nos painéis, para exemplificar o cotidiano e a tecnologia dos “povos indígenas caçadores-
coletores” também buscam contextualizar os objetos e conteúdos. Entretanto, a articulação desses
recursos com o conhecimento arqueológico é precária. Associações com “portadores da Tradição Umbú”
e “portadores da Tradição Humaitá”, já fortemente questionadas pela literatura concernente, são
utilizadas e termos técnicos como “lesma” e “artefato unifacial” estão nas legendas, sem a devida
explicação para o público não arqueólogo (Fotos: Arquivo Pessoal, 2008).



PRANCHA 31. Comunicação museológica: Centro de Arqueologia de São Paulo 
e a Exposição “Escavando o Passado”

Módulo 2: Os índios ceramistas. Esse módulo é composto por uma urna, encontrada em 1896, na área
ocupada atualmente pelo cemitério Quarta Parada, Brás, e por um painel que contextualiza o conteúdo. A
presença da urna e a menção a sua trajetória institucional deve ser valorizada. Contudo, o próprio título do
módulo revela-se inapropriado, uma vez que a produção cerâmica nas sociedades indígenas é
eminentemente feminina, como mostra a ilustração do painel (Foto: DPH, 2009).

Módulo 3: Aldeias e Caminhos Indígenas e Módulo 4: A Capela de São Miguel. O Módulo 3 (foto acima,
à esquerda) é formado por um painel que apresenta uma interessante reconstituição dos caminhosq ) p p q p ç
indígenas de São Paulo colonial, assim como as principais aldeias. No Módulo 4 são trazidos os resultados
das intervenções arqueológicas realizadas em 2007 na Capela de São Miguel. Nas vitrines predominam os
termos técnicos ou ainda explicações vagas (“cerâmica com engobo preto” e “fragmento de pote”) (Fotos:
DPH, 2009).



PRANCHA 32. Comunicação museológica: Centro de Arqueologia de São Paulo 
e a Exposição “Escavando o Passado”

Módulo 5: As Casas Bandeiristas. Mais uma vez, termos
técnicos e informações vagas predominam nas legendas (foto
acima, à direita) Vemos a inserção de objetos de diferentes
épocas e contextos sob o mesmo manto da “Casa Bandeirista”.épocas e contextos sob o mesmo manto da Casa Bandeirista .
Brinquedos do século XX (foto ao lado), por exemplo,
associados ao cotidiano do abrigo Anália Franco, que funcionou
na Casa do Capão, são colocados lado a lado com a cultura
material dos séculos XII e XVIII. No mesmo módulo, estão
ausentes as reflexões apresentadas por Zanettini (2005) onde a
casa é colocada como espaço multifuncional no âmbito de uma
“aldeia global”, ressaltando as tensões e resistências presentes
no cotidiano mameluco, visão também colocada pela
historiografia (BLAJ, 1995 Apud ZANETTINI, 2005) (Fotos: DPH,historiografia (BLAJ, 1995 Apud ZANETTINI, 2005) (Fotos: DPH,
2009 e Arquivo Pessoal, 2008)

Módulo 6: O Sítio Morrinhos e Módulo 7: O Núcleo Urbano. O módulo 6 (foto acima, à esquerda) procura
contextualizar o visitante com relação à própria história do edifício onde está instalado o Centro decontextualizar o visitante com relação à própria história do edifício onde está instalado o Centro de
Arqueologia de São Paulo. Embora as legendas e a disposição dos objetos envolva os mesmos problemas
já comentados nos módulos anteriores, esse módulo cumpre com o seu papel primordial de contar a história
desse local. No módulo 7, por sua vez, o descompasso entre conhecimento arqueológico disponível,
coleções musealizadas, linguagem de apoio e programação gráfica, volta a ser aprofundado. Verificamos
diversos problemas na classificação dos materiais: faianças finas denominadas de porcelanas; faianças
finas de produção nacional do século XX classificadas como louças inglesas do século XIX; para alguns
exemplos (Fotos: DPH, 2009 e Arquivo Pessoal, 2008).
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De forma geral, com base nos exemplos aqui sintetizados, os discursos expográficos 

evidenciados na Arqueologia Musealizada Paulista apresentam as seguintes características: 

 Integração das perspectivas das expografias exógenas e endógenas, com 

predomínio das primeiras, sobretudo, as de caráter taxonômico; 

 Descompasso entre construção do conhecimento no cenário atual (narrativas 

arqueológicas) e musealização; 

 Onipresença de recursos voltados a explicitar a metodologia do trabalho do 

arqueólogo (arranjos meta-arqueológicos); 

 Desafios ainda mais potencializados na musealização da Arqueologia Histórica, 

abordada de forma superficial ou simplesmente ignorada por alguns processos de 

musealização; 

 Esforços constantes dos sujeitos envolvidos no sentido de superar as barreiras de 

ordem operacional e financeira para implantação desses processos. 

 

Destarte, as barreiras da comunicação museológica da Arqueologia paulista são 

potencializadas, sobretudo, pela dificuldade de sustentabilidade das ações, uma vez que 

apenas a construção e avaliação continuada dos processos de comunicação nos 

possibilitará avançar em um diálogo aberto com a sociedade. Essas barreiras também foram 

arduamente sentidas nas experimentações e estudos de caso que apresentarei nos Capítulo 

4 e 5, respectivamente. 
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