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Neste capítulo apresento algumas experimentações voltadas à Musealização da 

Arqueologia no escopo de projetos desenvolvidos no interior paulista e capital, tendo como 

base a realidade arqueológica e seus desdobramentos patrimoniais. 

A inserção desses processos nesta tese partiu do próprio conceito de musealização, 

entendida como “experimentação de um conjunto de procedimentos voltados ao estudo, 

salvaguarda e comunicação dos indicadores da memória (coleções e acervos), circunscritos 

no horizonte patrimonial” (BRUNO, 1997, p.2, grifo meu). Considero que o desenvolvimento 

de diferentes experimentações museológicas é fundamental para a retroalimentação dos 

modelos de trabalho, possibilitando a necessária interlocução entre reflexão e ação. 

Longe de se constituírem em estudos ‘acabados’, essas experimentações 

demonstram as tensões inerentes aos processos de Musealização da Arqueologia no 

estado de São Paulo, constituindo uma ponte entre os capítulos precedentes, construídos a 

partir de levantamentos documentais e bibliográficos, e o Capítulo 5, que congrega as 

propostas museológicas da tese. 

Algumas considerações aqui apresentadas não foram necessariamente trabalhadas 

nos projetos de intervenção, mas surgiram em decorrência da reflexão acadêmica aqui 

delineada. Do mesmo modo, alguns aspectos tratados nos projetos de intervenção não 

foram considerados relevantes para essa discussão57. 

Os projetos de intervenção estão associados a processos diversificados de seleção e 

socialização do patrimônio arqueológico, sendo inclusive, diferente o papel que esse 

segmento patrimonial ocupa nos contextos abordados. 

Primeiramente, apresento a publicação: Mosaico Paulista: Guia do Patrimônio 

Arqueológico do Estado de São Paulo, construída com base nas pesquisas bibliográficas 

e documentais apresentadas nos Capítulos 2 e 3, visando socializar o conhecimento 

atualmente disponível acerca da Arqueologia Paulista, sendo, portanto, uma síntese 

provisória dos cenários esboçados nessa tese. Essa publicação esteve voltada aos 

gestores de planejamento e cultura dos municípios paulistas, apresentando algumas ideias 

acerca da gestão e uso sustentável do patrimônio. Essa experimentação nasceu da certeza 

de que as esferas municipais têm um importante papel a cumprir na preservação do 

patrimônio arqueológico. 

O segundo projeto consiste na elaboração do Programa de Socialização do 

Patrimônio Arqueológico da Casa do Itaim, concebido no âmbito do Programa de 

Salvamento Arqueológico do Sítio Casa Bandeirista do Itaim Bibi e Laudo Pericial Definitivo, 

entregue à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 

                                                 
57 Essa relação entre projeto de pesquisa e projeto de intervenção foi influenciada, em particular, por reflexões 
trazidas por Márcia Bezerra de Almeida (2003), em sua tese de doutorado. 



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

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 194 

São Paulo e ao Ministério Público (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2009). Essa proposição 

traz algumas reflexões a respeito dos possíveis caminhos de um processo de socialização 

que tem como cenário a megalópole paulista, com todas as suas contradições e 

possibilidades (FRANCO, 2009). Dentre as experimentações aqui apresentadas, essa é a 

que mostra de forma mais nítida as tensões entre desenvolvimento e preservação no 

contexto paulista, assim como evidencia o papel do diagnóstico do territorial na 

construção de processos de musealização da Arqueologia. 

A terceira experimentação trata-se do Programa de Educação Patrimonial e 

Cidadania: Redescobrindo Cubatão. Uma especificidade importante desse programa foi 

que seu aporte financeiro foi obtido por meio da Lei Rouanet. Tal estado de coisas poderia 

significar um espaço onde a não correlação com o licenciamento de um empreendimento - 

que acaba por colocar alguns limites, sobretudo, temporais às ações educativas – 

significaria um contato mais aprofundado com a comunidade envolvente. Contudo, 

diferentes visões (da equipe de produção, empresa ‘financiadora’, parcerias e equipe 

educativa) acerca do que é um processo educativo centrado no patrimônio vieram à tona. 

Nessa experimentação, destaco a importância de discussões conceituais e 

metodológicas para a concepção de processos de Musealização da Arqueologia - uma 

verdadeira ‘pedagogia interna’ entre os agentes envolvidos que possa alinhar expectativas e 

possibilidades. Ainda nessa experimentação, discuto a questão da avaliação dos 

processos educativos centrados no patrimônio. 

Por fim, apresento a partir da exposição Pirassununga: Patrimônio de todos, 

reflexões que venho, há alguns anos, desenvolvendo a respeito da musealização da 

Arqueologia no município de Pirassununga. Nesse sentido, a concepção e a construção do 

discurso expositivo pretendeu marcar uma etapa de um processo mais longo, de 

reestruturação do Ecomuseu de Cachoeira de Emas. Nessa exposição, a obrigatoriedade 

legal de um licenciamento arqueológico de pequeno porte (Programa de Educação 

Patrimonial) foi integrada às reflexões mencionadas, perspectiva que qualificou 

positivamente ambas as ações. Essa experimentação realça dois aspectos fulcrais que 

marcam as proposições museológicas que trago ao final dessa tese: em primeiro lugar, a 

imbricada relação entre a construção das coleções e narrativas arqueológicas e seus 

respectivos processos de musealização, evidenciando o caminho que tenho trilhado na 

integração Sociomuseologia e perspectivas das Arqueologias Pós-Processuais; em segundo 

lugar, mostra de forma concreta, a difícil sustentabilidade dos processos museológicos 

inseridos no interior paulista. 
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4.1. Mosaico Paulista: guia do patrimônio arqueológico do estado de São Paulo 

 

Essa publicação esteve associada ao licenciamento de redes de gasoduto primárias 

e secundárias implantadas no interior paulista entre os anos de 2003 e 2009. A partir da 

identificação de 30 sítios arqueológicos, inseridos em diversas cidades (Araraquara, Boa 

Esperança do Sul, Marília, Bauru, Porto Ferreira e Ribeirão Preto), decidimos produzir um 

material que divulgasse esse conhecimento, mas integrando-o ao painel atual da 

Arqueologia Paulista. 

A ideia foi elaborar um livro voltado, inicialmente, a administradores, gestores e 

profissionais envolvidos na proteção do patrimônio cultural dos municípios paulistas, com o 

intuito de apresentar um panorama geral do conhecimento disponível, assim como 

formas de uso qualificado do patrimônio arqueológico. Conforme expus anteriormente, 

essa experimentação partiu da premissa de que a esfera municipal é fundamental nos 

processos de gestão e musealização da Arqueologia. 

A partir da sistematização dos dados arqueológicos para o estado de São Paulo - 

apresentada nos Capítulos 2 e 3 - passamos à elaboração do livro com a cooperação de 

uma equipe interdisciplinar, envolvendo arquiteta, design gráfica, arqueólogo, jornalista e 

consultora58. 

Deste modo, o que se almejou com o livro foi abrir um leque de oportunidades para 

esses gestores, mostrando que o patrimônio arqueológico pode ser mais que vestígios do 

passado, podendo transformar-se em um recurso do presente, participando de processos de 

construção de identidades locais, práticas cidadãs e até promovendo o desenvolvimento 

sustentável dos municípios (CALIPPO et al, 2011). 

Com tiragem de dois mil exemplares, a publicação de 48 páginas (Anexo 1), foi 

distribuída entre órgãos de proteção do patrimônio e prefeituras municipais do estado de 

São Paulo. 

O livro foi dividido em dois textos introdutórios- “Apresentação” e “Palavra do 

empreendedor”; quatro capítulos, a saber: “Arqueologia Paulista: um Patrimônio Dinâmico”, 

“O Patrimônio como Recurso”, “Leis que Protegem o Patrimônio Arqueológico” e “Da Pré-

História à Atualidade: um Complexo Mosaico Cultural”; uma espécie de conclusão – “A 

história continua”– e duas páginas finais contento Bibliografia, Sites e Portais, 

agradecimentos e os Créditos do livro. 

                                                 
58 A equipe foi formada pela arquiteta Gabriela Ribeiro Farias que organizou o livro comigo; pela jornalista Glória 
Tega Calippo responsável pelo texto e revisão; pela design gráfica Ana Marconato responsável pela 
diagramação; e pelos arqueólogos Paulo Zanettini e Cristiana Barreto que colaboraram na concepção e 
desenvolvimento do produto.  
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Cada capítulo foi iniciado por um texto introdutório e, em seguida, dividido em 

pequenos textos. Para não deixar o leitor confuso com os subtítulos e textos dentro dos 

capítulos, criou-se uma identificação por cor: cada capítulo possui uma cor e todos seus 

textos seguem o mesmo padrão. As imagens foram entendidas como unidades de 

significado, não tendo sido amarradas a um padrão de disposição, ademais, recursos 

gráficos foram utilizados, utilizando-se da técnica jornalística59. 

O capítulo 1, Arqueologia Paulista: um patrimônio dinâmico, explica quando, 

onde e como o patrimônio arqueológico pode ser encontrado. Além disso, descreve o que já 

se sabe sobre os recursos arqueológicos do estado, trazendo ainda o Mapa Arqueológico 

do Estado de São Paulo60. Esse mapa, mais que mostrar os municípios com sítios 

arqueológicos cadastrados, busca enfatizar a necessidade de pesquisas naqueles 

municípios onde ainda não foram cadastrados sítios arqueológicos. Por isso, a legenda que 

acompanha o mapa vem com a chamada “um vasto território a ser pesquisado”. 

No capítulo 2, O Patrimônio como Recurso, são expostas as potencialidades que o 

patrimônio arqueológico apresenta para os municípios, a partir da equação equilibrada entre 

pesquisa, gestão pública e uso qualificado, com destaque para os museus (Prancha 33). 

Assim, esse capítulo traz sugestões de como o patrimônio pode ser aproveitado como 

recurso no planejamento urbano, nos museus, na educação e no turismo cultural. Por meio 

de exemplos de ações que “deram certo”, esse texto procura despertar no gestor municipal 

a necessidade de preservar o patrimônio e planejar o uso do solo municipal contemplando 

os bens arqueológicos. 

O capítulo 3, Leis que Protegem o Patrimônio Arqueológico, tem a função de dar 

um panorama das leis que tratam da Arqueologia e despertar no gestor municipal o 

interesse em gerir esse patrimônio. 

O último capítulo, Da Pré-História à Atualidade: um Complexo Mosaico Cultural, 

o mais extenso, é um grande apanhado sobre o conhecimento arqueológico do território que 

configura atualmente o estado de São Paulo, dividido nos seguintes itens: 

 A Arqueologia a serviço da história: esse item procura mostrar que toda a 

Arqueologia conta uma história, seja a história indígena, muitas vezes denominada 

de pré-colonial ou pré-histórica, ou histórias de outros sujeitos ou temporalidades; 

 Os primeiros paulistas: buscamos não utilizar o termo “caçador-coletor” e criar uma 

identificação com o público, por isso o termo “primeiros paulistas”, ainda que São 

Paulo seja uma criação recente; 

                                                 
59 A presença da jornalista Glória Tega Calippo, especializada em jornalismo científico e já envolvida com 
questões inerentes à divulgação da Arqueologia, foi fundamental nesse sentido. 
60 Importante destacar que o mapa dos sítios arqueológicos do estado de São Paulo, apresentado na Prancha 19 
foi atualizado a partir de dados cotejados durante a conclusão dessa tese. 
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 Caiçaras do passado: a ideia foi mostrar os grupos sambaquieiros como sociedades 

que têm uma relação muito próxima com os ambientes marítimos e fluviais, assim 

como os caiçaras; 

 Os grafiteiros da pré-história: mais uma vez, o título procura justapor modos de fazer 

do passado e do presente; 

 Imigrantes da Amazônia: apresenta os grupos Tupi que ocuparam o atual território 

paulista; 

 Uma história não contada: esse item questiona porque ainda sabemos tão pouco dos 

grupos indígenas Jê que ocuparam o atual território paulista; 

 A Arqueologia mais perto de nós: apresenta alguns sítios arqueológicos históricos, 

ressaltando os múltiplos contextos de atuação da Arqueologia Histórica. 

A concepção desse livro envolveu, a todo o tempo, negociações entre os integrantes 

da equipe, relativas às diferentes formas de reelaborar os conteúdos, tornando-os claros 

para o público alvo e, principalmente, criando uma identificação entre o leitor e o assunto 

apresentado. Para tanto, os textos desse livro são resultado de um trabalho de formulação 

discursiva “no qual se revela uma ação comunicativa que parte de um ‘outro’ discurso (o 

científico) e se dirige para ‘outro’ destinatário (o público leigo)” (ZAMBONI, 1997 Apud 

CALIPPO et al, 2011, p.04).  

A partir do momento em que nos propusemos a escrever informações científicas de 

outra maneira, fizemos escolhas, selecionamos e ousamos. 

  



PRANCHA 33. Mosaico Paulista: guia do patrimônio arqueológico do estado de
São Paulo

Aspectos da abertura dos subcapítulos (acima e abaixo)

Na capa do livro procuramos chamar a
atenção do público com a utilização das
tradicionais calçadas paulistas associadas
a imagens de trabalhos arqueológicos e
patrimoniais.

Exemplo de abertura de Capítulo, com
mosaico de fotos: a ideia foi mostrar a
diversidade de objetos arqueológicos
associados aos diferentes recortes
cronológicos

Equação para preservação do patrimônio 
arqueológico no âmbito municipal.

cronológicos.
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4.2. Programa de Socialização do Patrimônio Arqueológico da Casa Bandeirista do 

Itaim Bibi 

 
“estes equipamentos e espaços podem servir como elementos úteis à releitura e 
reflexões em torno da São Paulo mameluca, caipira e atual, enquanto aldeia global 
de múltiplos estrangeiros, permitindo a instauração de atividades devotadas à 
diversidade étnica e cultural – elemento marcante da história paulistana através do 
tempo” (ZANETTINI 2005, p.354, grifo meu).  

 

Esta experimentação tem dois pontos de destaque. Primeiramente, está inserida na 

cidade de São Paulo, megalópole com mais de 11 milhões de habitantes, o que consiste 

certamente em um desafio. Segundo: esse estudo consiste em uma proposta. Fez parte do 

Programa de Salvamento Arqueológico do Sítio Casa Bandeirista do Itaim Bibi, mais 

precisamente do Laudo Pericial Definitivo que foi finalizado juntamente com o relatório de 

pesquisa, em Setembro de 2009, em atendimento ao Termo de Acordo Judicial (TAJ) 

firmado pelo Ministério Público Federal (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2009). 

Inserido em uma das zonas mais valorizadas da capital paulistana, o Sítio Casa 

Bandeirista do Itaim Bibi sofreu ao longo de décadas um silencioso processo de abandono, 

embora a casa sede tenha sido tombada ainda na década de 1980. Esse silencioso 

processo foi exponencialmente agravado com a destruição de grande parte do sítio 

arqueológico no ano de 2009, pela construtora que instalava um empreendimento imobiliário 

no terreno, cujo valor de venda o tornou o mais caro das Américas. O impacto causado ao 

sítio arqueológico demandou o estudo em tela, a fim de embasar o estabelecimento de 

medidas compensatórias cabíveis (Prancha 34). 

Estamos diante de um caso que demonstra de forma bastante concreta as tensões 

entre desenvolvimento e preservação, uma vez que um determinado modelo de 

desenvolvimento resultou na destruição do patrimônio arqueológico. 

Como resultado desse processo será construído o novo prédio do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da USP61. 

  

                                                 
61 O prédio do Museu de Zoologia também será construído. A Universidade de São Paulo entrará com uma 
contrapartida no processo, em um acordo certamente histórico para o universo museológico da USP. 



PRANCHA 34. Programa de Socialização do Patrimônio Arqueológico da Casa 
Bandeirista do Itaim Bibi: o contexto

Acima, em meio a uma das áreas
mais valorizadas na megalópole
paulistana, escavações
arqueológicas realizadas paraq g p
elaboração do laudo pericial. Ao
lado, uma imagem que pode ser
considerada um ícone da tensão
desenvolvimento e preservação: a
casa sede tombada em meio a área
escavada. Abaixo, mapa com os
picos de materiais arqueológicos
identificados nos trechos
remanescentes: notam-se picos dep
materiais arqueológicos bastante
próximos da área escavada – um
patrimônio arqueológico perdido para
sempre.
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Compreendendo a construção do novo prédio do MAE como medida de 

compensação ao dano causado pela construtora ao patrimônio arqueológico em tela, fica 

ainda uma pergunta: quando e como se dará o programa de Educação Patrimonial devotado 

à socialização não apenas das coleções e narrativas arqueológicas, mas também de mais 

esse capítulo de destruição do patrimônio arqueológico paulista? 

A proposta em tela procurou alinhar alguns caminhos para o referido Programa de 

Educação Patrimonial, em atendimento a Portaria 230/02. Não obstante, optei pela 

denominação Programa de Socialização, visto que a proposta está intrinsecamente 

relacionada a uma perspectiva básica da Sociomuseologia: que o ‘socio’, ou seja, a 

sociedade, deve ser o foco do processo museológico62. 

Cabe destacar preliminarmente que essa proposta foi inspirada no desejo de 

promover ações inclusivas a partir de um processo pautado na dialogicidade. Essas ações 

devem ser entendidas para além da diversificação de públicos envolvidos no programa, 

visando colaborar para mudanças qualitativas no cotidiano dos grupos envolvidos (AIDAR, 

2002; TOJAL, 2007). 

Canclini (1994) salienta que o desenvolvimento urbano, a mercantilização, as 

indústrias culturais e o turismo não devem ser tomados como ‘ameaças’, mas sim como 

contextos nos quais o patrimônio cultural existe. Ao incluir as questões do desenvolvimento 

na agenda do pensamento museológico, a Sociomuseologia objetiva construir práticas onde 

esses contextos sejam utilizados a favor do desenvolvimento social das sociedades. 

Os trabalhos desenvolvidos por Canclini (1994, 2000) são tomados aqui como 

importante referencial teórico, uma vez que o autor tem se dedicado a compreender as 

complexas relações entre sociedades e patrimônio cultural nas grandes metrópoles, como 

São Paulo e Cidade do México, uma vez que nesses contextos mais do que a 

multiculturalidade, ocorrem intensas interações culturais que nos remetem ao conceito de 

interculturalidade. Segundo Canclini (2000, p.19) 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, portanto necessário averiguar sua hibridação. O 

conceito de hibridação cultural abrange diversas formas de mesclas interculturais, indo além 

dos conceitos de mestiçagem e sincretismo. 

Não se trata mais de apresentar o patrimônio cultural a todos, mas de desenvolver 

práticas em que o patrimônio, concebido como instrumento de mediação entre diferentes 

mundos e entre passado, presente e futuro, possa ser utilizado, inventado e reinventado por 

diferentes atores sociais (CHAGAS, 2003, p. 53). Cabe sublinhar que toda a operação 

                                                 
62 Franco (2009) elaborou um trabalho seminal sobre como a Sociomuseologia pode se apropriar de um objeto 
de musealização tão amplo e abrangente como o território da capital paulista, trazendo insumos importantes para 
essa proposta. 



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

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 202 

cientifica ou pedagógica sobre o patrimônio é uma representação, contudo “é possível 

introduzir mais liberdade e criatividade nas relações com o patrimônio”. (CANCLINI, 1994, 

p.110). Uma vez que o desafio da Sociomuseologia é vencer a apropriação e produção 

desigual que os diversos segmentos sociais fazem dessas representações, a construção de 

novas formas de comunicação museológica que valorizem as memórias desses diversos 

sujeitos sociais é um desses caminhos. 

Mas que sociedade é essa? Com quais sujeitos iríamos interagir? Colocava-se como 

desafio o diagnóstico do território a ser trabalhado, apresentado a seguir. O contexto em tela 

é formado pela tríade de elementos que configura o fato museal com o qual estamos 

lidando, apresentada na Prancha 35. 

No que concerne ao Cenário foi necessário delimitar o raio das ações a serem 

desenvolvidas. A Subprefeitura de Pinheiros foi tomada como área de atuação do programa 

a ser realizado, uma vez que a Casa do Itaim Bibi está inserida nessa subprefeitura, 

formada pelos Distritos de Alto de Pinheiros, Pinheiros, Jardim Paulista e Itaim Bibi. 

Segundo dados da Subprefeitura de Pinheiros63 a estimativa populacional em 2007 

para essa região era de 271.404 habitantes, o que corresponde a 2,4% da população do 

município de São Paulo. Nesse sentido vale lembrar que, sobretudo, o distrito do Itaim Bibi, 

tem sofrido um decréscimo do número de residentes: enquanto na década de 1990 esse 

distrito congregava cerca de 105 mil habitantes, em 2000, esse número caiu para 80 mil. 

Este decréscimo de população está associado a dois grandes processos de 

transformação na região64: 

a) a progressiva substituição das edificações de padrão horizontal, em especial, 

aquelas destinadas à moradia, por edificações verticalizadas, destinadas, sobretudo, aos 

serviços; 

b) a transformação do perfil sócio econômico da população residente nestas áreas. 

Assim, verificou-se, no período entre 1991 a 2000, a transformação de imóveis antes 

utilizados para finalidade residencial por edifícios residenciais e de serviços, com ênfase aos 

últimos. Neste processo, o distrito do Itaim Bibi se destaca entre todos os demais distritos do 

município de São Paulo. 

Mesmos as quatro favelas cadastradas nessa subprefeitura65 (Fidalga I e II, Funchal 

e Niágara) exibem perfis socioeconômicos diferenciados, com uma renda média de R$ 

650,00. A Favela Jardim Edite, recentemente desocupada, apresentava em 2009 uma renda 

média de R$ 900,00. Localizada num terreno de 19.000 m² entre a Marginal Pinheiros e a 

                                                 
63 Dados consultados em http://portal.prefeitura.sp.gov.br/subprefeituras/sppi/dados/0001  
64 Dados consultados em 
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/empresas_autarquias/emurb/operacoes_urbanas/faria_lima/propecto_su
plemento/propecto/11-Prospecto_Op_Urb_Faria_Lima.pdf 
65 Dados consultados em http://www.habisp.inf.br/aspnet/aspx/espacohabitado/favelalista.aspx  



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

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 203 

Avenida Roberto Marinho, no Brooklin, a Favela Jardim Edite teve sua desocupação 

finalizada no mês de Julho de 2009, após 50 anos de ocupação. Segundo informações do 

portal da prefeitura de São Paulo66 o local irá abrigar um conjunto habitacional popular. 

Em todos os distritos da Subprefeitura, o poder aquisitivo da população residente é 

superior à média municipal. Os dados fornecidos pela subprefeitura de Pinheiros mostram 

que a renda média dos domiciliares dos quatro distritos municipais em 2000 era de R$ 

4.603,50. Aproximadamente 60% dos domicílios desta região possuíam rendimento mensal 

acima de 20 salários mínimos no mesmo ano citado. Desse modo, podemos aferir um grau 

crescente de elitização da população residente nessa subprefeitura. 

A partir do exposto, fica claro que restringir as ações de socialização à população 

residente significaria trabalharmos apenas com segmentos do topo da pirâmide social, 

ignorando, ainda, milhares de pessoas que acessam a região diariamente para o trabalho ou 

à procura de serviços. Ou seja, não estaríamos desenvolvendo uma ação educativa 

inclusiva, pois não contemplaríamos a diversidade de sujeitos sociais envolvidos nesse 

cenário. 

Conforme mencionado, temos a crescente transformação da região em um 

importante polo de serviços da cidade de São Paulo, envolvendo milhares de pessoas que 

diariamente se deslocam para esse Cenário para desenvolver suas atividades profissionais. 

Segundo os dados consultados no site da subprefeitura de Pinheiros, essa região 

empregava em 2005 um total de 410.459 pessoas, sendo que desses empregos 44% dos 

postos de trabalho estão associados ao distrito do Itaim Bibi. 

As pessoas que trabalham nessa região desenvolvem uma relação com esse 

Cenário, sendo certamente um dos públicos a serem atingidos pelas atividades de 

socialização. Nesse sentido, à época de elaboração dessa proposta, especial atenção foi 

dirigida aos funcionários da obra, motivo pelo qual realizamos entrevistas com a equipe de 

apoio que trabalhou nas atividades de campo, em 2009, entendendo esses sujeitos como 

uma amostra do universo a ser envolvido no programa em tela. 

Foram realizadas 17 entrevistas as quais foram integralmente gravadas67. O roteiro 

da entrevista seguiu os seguintes tópicos: 

 Nome 

 Idade 

 Natural de (cidade/ estado) 

 Residência (bairro/ cidade) 

 Há quanto tempo está na cidade de SP? 

                                                 
66 Dados consultados em http://portal.prefeitura.sp.gov.br/noticias/sec/habitacao/2009/07/0001 
67 Cada entrevistado ganhou uma cópia de sua entrevista em meio digital. 
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 Tópico 1. Antes desse trabalho já havia ouvido falar em Arqueologia? 

 Tópico 2. E agora, o que é Arqueologia para você? 

 Tópico 3. O que achou mais interessante nas pesquisas? 

 Tópico 4. Na sua opinião, qual a importância desse trabalho/ pesquisa? 

 Tópico 5. Essa pesquisa nos ajuda a contar um pouco da história das pessoas que 

como você trabalharam nesse lugar, o que você pensa sobre isso? 

A maior parte dos entrevistados68 não é natural da cidade de São Paulo, tendo 

migrado da região Nordeste, sobretudo do estado do Piauí. Muitos afirmaram já conhecerem 

a Arqueologia por meio de filmes, contudo, a própria vivência na atividade de campo 

também influenciou essa resposta. Para àqueles vindos do Piauí, o fato daquele estado ser 

uma referência da Arqueologia Brasileira - eles já conheciam esse tema – era motivo de 

orgulho. 

Ao rememorarem referências culturais de seus lugares de origem, os entrevistados 

mostravam-se mais ‘à vontade’ com a entrevista. Uma ponte entre essas pessoas e o 

patrimônio em tela é o tema do trabalho, uma vez que o próprio deslocamento desses 

sujeitos para São Paulo é motivado pela busca por trabalho. Estamos lidando com dois 

deslocamentos, um primeiro de outro estado para São Paulo e um diário, uma vez que 

essas pessoas se deslocam da periferia da Grande São Paulo, onde residem via de regra, 

para o bairro do Itaim Bibi. 

Voltemos aos dados fornecidos pela subprefeitura de Pinheiros no que concerne a 

Educação e aos Equipamentos Culturais da região. 

No que tange à educação notamos que grande parte das creches e escolas 

disponíveis são particulares, fato que está diretamente associado ao perfil socioeconômico 

dos residentes. O quadro abaixo sintetiza os dados disponíveis para o ano de 2006: 

 

Tabela 07. Programa de Socialização do Patrimônio Arqueológico da Casa Bandeirista do Itaim Bibi: 
matrículas nas creches e escolas (2006) 

Categoria 
Estadual e 

Federal 
Municipal 

Municipal 
Conveniada 

Particular ou 
Filantrópica 

Total 

Creche 0 72 603 2871 3546 

Pré-Escola 0 1955 544 5760 8259 

Fundamental (1° a 4°) 2335 1211 0 8577 12123 

Fundamental (5° a 8°) 3280 1118 0 7999 12397 

Médio 7038 0 0 5971 13009 

Total 12653 4356 1147 31178 49334 

 

                                                 
68 Foram entrevistados os seguintes integrantes da equipe de apoio (em ordem alfabética): Adilson de Assis 
Medeiros, Adriano Sousa Silva, Altamiro Guedes, André Lima de Sousa, Eliotério Alves, Evaldo Cruz da Silva, 
Francisco Ribeiro da Silva, Gilson da Silva Lino, Jean Ferreira Borges, José Aldo Mendes de Almeida, José Luís 
de Jesus Miranda, José Nilson Moura de Jesus, José Roberto Martins da Silva, Josimar Heleno Barbosa, Márcio 
Eulálio de Sousa, Raimundo Edvaldo Penha e Wilsimar Garcia Junior. 
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A taxa de alfabetização de crianças é de 99%, portanto um pouco acima da taxa do 

município de São Paulo (MSP), que é de 95%. Também existem estabelecimentos 

associados à Educação de jovens e adultos (EJA), sendo que a subprefeitura apresentava 

em 2006 um total de 2968 matrículas, englobado cursos presenciais e semipresenciais do 

ensino fundamental e médio. 

O fato de contarmos com uma rede de ensino tão numerosa, nos aponta alguns 

desafios sobre a abrangência do programa educativo. Nesse sentido a atenção poderia 

estar centrada nos alunos das escolas públicas (municipais e estaduais), uma vez que 

esses estabelecimentos contam com menos oportunidades de desenvolvimento de 

atividades culturais. Isso não significa que o programa não possa atender a rede privada, 

mas os meios a serem disponibilizados poderiam ser diferenciados. 

Passemos aos equipamentos culturais da região. Temos um panorama bem 

interessante dos equipamentos de cultura da subprefeitura de Pinheiros, caracterizado por 

uma significativa desproporção entre equipamentos de gestão estadual (5) e municipal (4) 

em relação aos equipamentos particulares (260). Desse modo embora contemos na 

subprefeitura com diversas galerias de arte, salas de cinema, salas de concertos e shows, 

todas são particulares. A maior parte dos museus também é particular (5 de 7). A região 

possui três bibliotecas disponíveis (Anne Frank, Álvaro Guerra e Alceu Amoroso Lima), 

segundo dados consultados da subprefeitura. 

Outra fonte de informação de especial interesse nesse diagnóstico reside nos 

equipamentos de assistência social disponíveis, os quais possibilitam o acesso a uma ampla 

gama de sujeitos sociais. Segundo dados consultados no site da subprefeitura, temos 31 

equipamentos de assistência social na região, a seguir detalhados. 

 

Tabela 08. Programa de Socialização do Patrimônio Arqueológico da Casa Bandeirista do Itaim Bibi: 
equipamentos de assistência social (2001) 

Equipamentos de Assistência Social Equipamentos Capacidade 

Centro para Criança e Adolescente Particular Conveniado 7 820 

Centro para Criança e Adolescente Particular Indireto 1 120 

Atendimento à População de Rua 6 530 

Atendimento aos Portadores de Deficiência 1 60 

Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes e Jovens 1 120 

Abrigos para Crianças e Adolescente 5 100 

Atendimento à terceira idade 2 210 

Núcleos socioeducativos 8 970 

 

Por fim, foram preliminarmente levantadas as organizações não governamentais que 

atuam na região, uma vez que nesses espaços é possível atingirmos diversos sujeitos 

sociais. Listamos abaixo algumas das ONGs que tem sede na subprefeitura de Pinheiros: 



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

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 206 

Tabela 09. Programa de Socialização do Patrimônio Arqueológico da Casa Bandeirista do Itaim Bibi: 
Organizações não governamentais 

Organização não governamental (ONG) 

Instituto Cultural Batá-Kotô - Ibak Cultural 

Grupo de Apoio à Maternidade Ativa – Gama 

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – CENPEC 

ONG Banco de Alimentos 

Sempreviva Organização Feminista - SOF 

Formação Continuada de Educadores - INSTITUTO AVISA LÁ 

Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário Queiróz Filho - IBEAC 

Comissão Pró-Índio de São Paulo - CPI-SP 

Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde - CFSS 

 

Essas informações permitem o reconhecimento de algumas características da 

sociedade (HOMEM) e do contexto sociocultural (CENÁRIO) envolvidos nessa proposta. Em 

processo de transformação, esses bairros e, em particular o bairro do Itaim Bibi, fazem parte 

do cotidiano de milhares de pessoas, com suas memórias, histórias e percepções da cidade. 

É possível conceber um programa que dê conta dessa pluralidade? Acredito que sim, e que 

uma ferramenta poderosa seria a concepção de ações itinerantes, cujo polo central seria a 

própria Casa Bandeirista do Itaim Bibi. Mas antes de passarmos as estratégias, cabe 

retomarmos de modo sucinto algumas informações referentes ao OBJETO a ser 

musealizado. 

O estudo da Casa do Itaim e seu entorno nos permitiu a construção de cenários de 

ocupação diversificados, característica que por si só aponta o potencial do conhecimento 

gerado para um diálogo profícuo a respeito dos processos de ocupação dessa região desde 

o século XVI até o presente. 

As pesquisas arqueológicas revelaram um patrimônio de alta significância científica e 

histórica, tendo sido identificados vestígios de até 450 anos atrás. Desse modo, esse sítio 

arqueológico remonta aos primórdios da ocupação europeia desse território, tendo sido 

associado a diversos ‘capítulos’ da história da cidade. 

De Casa Bandeirista – exemplar singular da ocupação piratiningana dos primórdios 

da colonização euro-indígena-africana –, passou à morada de influente político em fins do 

século XIX que forneceu as matrizes para criação do bairro, sediou abrigo de órfãs e, 

finalmente, terminou como sanatório dos mais renomados, sendo tombado, poucos anos 

depois (1982). 

Os vestígios materiais recuperados nos remetem a uma multiplicidade de pessoas, 

das mais variadas origens, etnias, classes, nacionalidades e religiões que passaram por 

aquele espaço. A proposta em epígrafe visou estabelecer estratégias de socialização desse 

patrimônio no âmbito dessa “aldeia global”. 
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Esses cenários – aos quais somamos um último cenário contemporâneo, nos 

remetem a temas geradores69 propostos para o Programa de Socialização, sintetizados a 

seguir. 

 

Tabela 10. Programa de Socialização do Patrimônio Arqueológico da Casa Bandeirista do Itaim Bibi: 
cenários de ocupação evidenciados pelas pesquisas arqueológicas e historiográficas 

Cenário Temas geradores 

O rio Pinheiros como área indígena Diversidade socioambiental 

Colonos e ‘soldados de Deus’ 
Diversidade étnica/ Relações de trabalho: 

escravidão indígena 
A transição do século XVI-XVII e a expansão das 

relações de produção 
Diversidade étnica/ Relações de trabalho: 

escravidão indígena 
As minas e a reestruturação da economia Planaltina no 

século XVIII 
Relações de trabalho: escravidão indígena x 

escravidão africana 

O século XIX: de zona produtiva a subúrbio aristocrático 
Relações de trabalho: escravidão africana x 

formas de resistência 

De chácara de moradia a abrigo e sanatório Higiene e saúde mental 

Processo de urbanização: loteamento da chácara, 
criação do bairro do Itaim Bibi 

Bairros e histórias 

Valorização imobiliária, o novo centro financeiro e de 
serviços 

As contradições da megalópole paulista 

 

Conforme apontado, os resultados nos mostram uma gama diversificada de temas 

geradores para as ações de socialização, desse modo julgamos que a opção por apenas um 

desses cenários, como por exemplo, a Casa Bandeirista – recorrentemente associada pela 

historiografia tradicional à epopeia bandeirante (ZANETTINI, 2005), empobreceria o 

potencial do conhecimento gerado. Não obstante, a Casa Bandeirista funcionava como “um 

complexo multifuncional”, associado a uma sociedade colonial paulista dinâmica, plena de 

conflitos e em transformação (ZANETTINI 2005). 

Por outro lado, os temas geradores a serem trabalhados devem contemplar 

temáticas que impulsionem a interação dos diversos segmentos sociais que se pretende 

atingir. As relações de trabalho constituem o cerne dos temas indicados, assim como as 

tensões inerentes aos processos de ocupação da região, evidenciando disputas, escravidão, 

extermínio, temas não muito distantes, infelizmente, do cenário paulistano atual. Desse 

modo, os temas geradores apontados concorrem para o tema central de São Paulo como 

“Aldeia global” o qual exprime a diversidade de elementos advindos da pesquisa 

arqueológica, encontrando eco na própria conformação atual da região. 

Como vimos, a Subprefeitura de Pinheiros foi entendida como delimitação geográfica 

das ações, uma vez que a Casa do Itaim está inserida nesta subprefeitura. As ações 

                                                 
69 Os temas geradores estão relacionados às propostas de Paulo Freire. Estão associados às questões, 
discussões e aos problemas colocados pelo presente. São temas amplos, organizados em círculos concêntricos, 
que, dentro de si, englobam temas mais específicos. Dos temas geradores mais amplos se parte para se chegar 
aos temas mais focalizados. Esses temas geradores serão trabalhados a partir das narrativas dos indivíduos, 
confrontadas com objetos arqueológicos geradores e narrativas construídas pela Arqueologia. Essa proposta 
metodológica aparece melhor explicitada em trabalho anterior (MORAES WICHERS, 2010). 
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propostas deveriam contemplar os diversos segmentos sociais (residentes e não residentes) 

envolvidos (Prancha 35). 

Diante da multiplicidade de espaços em tela, assim como do significativo número de 

pessoas a serem envolvidas, algumas estratégias foram indicadas: 

A) Rede Museológica: exposições dedicadas à socialização das coleções e narrativas 

geradas pela pesquisa, e discussões acerca do binômio preservação - 

desenvolvimento. Essa rede teria como polo central a Casa Bandeirista, núcleo do 

programa70, e polos itinerantes instalados em equipamentos culturais públicos, 

escolas públicas, ONGs, entre outros. Essas exposições seriam formadas por 

coleções de referência, painéis e mídias de apoio; 

B) Formação de agentes multiplicadores: minicurso destinado a formar agentes 

multiplicadores (educadores, lideranças sociais e jovens) do conhecimento gerado a 

partir de suas próprias vivências; 

C) Produção de material didático: material a ser distribuído aos agentes 

multiplicadores e aos alunos de escolas públicas; 

D) Oficinas com funcionários do empreendimento: rodas de conversa visando à 

troca de saberes acerca do tema trabalho. Por meio dessas rodas o conhecimento 

arqueológico construído acerca das relações de trabalho nos séculos precedentes 

seria socializado; 

E) Museu Virtual: site onde os conteúdos produzidos ficariam disponíveis a um público 

amplo, podendo ainda ser articulado a várias ferramentas de mídias sociais, 

permitindo o envolvimento e a integração de diversos segmentos sociais; 

F) Divulgação na mídia impressa e televisiva: estímulo a pautas que possibilitem a 

divulgação do programa em um amplo senso. 

                                                 
70 Os acervos gerados pelo programa estão sob a salvaguarda do Centro de Arqueologia do Museu da Cidade 
de São Paulo (DPH/SP). O programa previa uma ação conjunta com esse órgão para que coleções de referência 
subsidiassem essas ações.  



PRANCHA 35. Programa de Socialização do Patrimônio Arqueológico da Casa
Bandeirista do Itaim Bibi: fato museal

HOMEM

SOCIEDADE
Pessoas que 

trabalham na região
Pessoas que 
trabalham no 

empreendimento alvo
Pessoas que vivem 

na região

Fato Museal

CENÁRIO

TERRITÓRIO 

OBJETO

PATRIMÔNIO

Coleções e narrativas 
arqueológicas 
articuladas àsg

Pessoas que se 
deslocam para a 

região em busca de 
serviços de 

assistência social
Educadores e alunos 
das escolas públicas 

da região

Subprefeitura de Pinheiros

Sítio arqueológico
Espaços museológicos e centros 

culturais
Órgãos de assistência social da 

prefeitura
ONGs

articuladas às 
memórias, 

identidades e 
referências das 

pessoas envolvidas 

Escolas públicas 

Síntese do fato museal em tela: sociedade, patrimônio e território.

Delimitação da subprefeitura de Pinheiros e indicação da localização do sítio arqueológico: território
patrimonial tomado como base dos programa
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O caráter itinerante dessas ações seria uma marca importante do programa 

proposto, uma vez que permitiria a socialização desse patrimônio em uma gama ampla de 

espaços, incluindo-se aí o espaço virtual71. Essas estratégias poderiam aproveitar as 

potencialidades das organizações sociais e agentes da própria sociedade para realizar um 

trabalho multiplicador. Assim, destaca-se o potencial dos museus, escolas públicas, centros 

de assistência social e organizações não governamentais como campos de interlocução e 

de ação. 

A tabela a seguir sumariza as estratégias de ação em relação aos segmentos sociais 

a serem atingidos pelo programa: 

 

Tabela 11. Programa de Socialização do Patrimônio Arqueológico da Casa Bandeirista do Itaim Bibi: Públicos e 
estratégias de socialização 

Públicos A B C D E F 

Pessoas que trabalham na região X    X X 

Pessoas que trabalham no empreendimento alvo X   X X X 

Pessoas que vivem na região X    X X 

Pessoas que se deslocam para a região em busca de serviços X    X X 

Lideranças sociais (ONGs) X X X  X X 

Educadores X X X  X X 

Alunos das escolas públicas da região X  X  X X 

 

Dessa forma, essa proposição visou apresentar ao IPHAN e ao Ministério Público 

caminhos possíveis para a efetiva socialização do patrimônio em pauta. Tais caminhos 

foram construídos a partir do diagnóstico do território patrimonial, ferramenta 

fundamental para a concepção de processos de comunicação museológica, bem como da 

certeza de que somente a socialização, não apenas do conhecimento e das coleções 

geradas, mas também do processo de destruição, poderá fazer emergir uma consciência 

crítica, capaz de provocar uma mudança estrutural do contexto paulista contemporâneo. 

 

 

4.3. Programa de Educação Patrimonial e Cidadania “Redescobrindo Cubatão” 

 

“Se eu não for jogador de futebol, eu serei arqueólogo” 

Marcos 

 

A assertiva acima revela uma postura bastante positiva de um dos alunos 

participantes do programa que passo a apresentar, o que pode ser compreendido como 

                                                 
71 Posso citar, por exemplo, o Museu da Pessoa como exemplo de museu virtual pautado no conceito de 
protagonismo histórico, espaço que já atingiu milhares de pessoas (http://www.museudapessoa.net)  
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reflexo de um processo de comunicação museológica bem conduzido. Não deixa de ser, 

mas nesse ítem pretendo trazer algumas reflexões acerca das tensões inerentes aos 

processos educativos denominados genericamente de Educação Patrimonial, muitos deles 

com a ambição, ainda, de trabalhar com o conceito de cidadania. 

Como aponta Najjar (2011), o conceito de cidadania está associado aos direitos 

civis, políticos e sociais, sendo que esses últimos se referem ao bem estar e segurança 

material do indivíduo, envolvendo ainda seus direitos culturais. Escusado mencionar que a 

Educação Patrimonial desenvolvida no âmbito do licenciamento de empreendimentos se 

depara com contextos onde esses direitos são colocados à prova, muitas vezes, por esses 

empreendimentos. Por sua vez, o contexto em tela parecia trazer potencialidades para o 

desenvolvimento de processos realmente potentes para o estimulo à cidadania. 

O programa em epígrafe foi desenvolvido com recursos financeiros obtidos via Lei 

Rouanet72, tendo sido o primeiro programa dessa natureza - educação patrimonial com 

ênfase no patrimônio arqueológico – a ser aprovado no Ministério da Cultura. A realização 

de um programa de Educação Patrimonial, não associado ao licenciamento de um 

empreendimento e aos possíveis impactos na comunidade, bem como ao tempo de um 

programa de Arqueologia Preventiva, poderia ter significado um contato mais aprofundado 

com a comunidade envolvente. Contudo, diferentes visões acerca do que é educação, 

patrimônio e cultura, geraram tensões de ordem diversa. 

Realizado entre os meses de Agosto e Setembro de 2009, no município de Cubatão, 

Baixada Santista Paulista, a execução desse programa envolveu quatro grupos de agentes: 

 Equipe de Educadores73: responsável pela produção de conteúdos, realização de 

oficinas e coordenação das monitorias no sítio arqueológico simulado; 

 Equipe de produção74: responsável pelo estabelecimento de parcerias, programação 

do ciclo de palestras e por toda a logística do programa; 

 Empresa ‘financiadora’: empresa que destinou os recursos financeiros para o 

programa via isenção fiscal75; 

                                                 
72 O mecanismo de incentivos fiscais da Lei n° 8.313/1991 (Lei Rouanet) é uma forma de estimular o apoio da 
iniciativa privada ao setor cultural. O proponente apresenta uma proposta cultural ao Ministério da Cultura (MinC) 
e, caso seja aprovada, é autorizado a captar recursos junto a pessoas físicas pagadoras de Imposto de Renda 
(IR) ou empresas tributadas com base no lucro real visando à execução do projeto.  Os incentivadores que 
apoiarem o projeto poderão ter o total ou parte do valor desembolsado deduzido do imposto devido, dentro dos 
percentuais permitidos pela legislação tributária (http://www.cultura.gov.br/site/2011/07/07/projetos-culturais-via-
renuncia-fiscal/ Acessado em 4 de Dezembro de 2011). 
73 Esse projeto teve como proponente a empresa Via Gutenberg, uma consultoria especializada em 
Responsabilidade Social Corporativa e Desenvolvimento Sustentável. Para sua realização foi feita uma parceria 
com a Zanettini Arqueologia. A equipe de educadores contava com uma profissional da Via Gutenberg e dois 
‘arqueo-educadores’ (eu mesma e o historiador e mestrando em Arqueologia Maurício Silva) da Zanettini 
Arqueologia, contando ainda com a consultoria geral do arqueólogo Paulo Zanettini. Estive envolvida mais 
diretamente na formatação do material de apoio e na realização das Oficinas com educadores, enquanto 
Maurício Silva coordenou todo o trabalho de monitoria no sítio arqueológico.  
74 A equipe de produção era integralmente formada por profissionais da Via Gutenberg.  
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 Parcerias: Prefeitura Municipal via Secretarias de Educação e Cultura. 

O programa envolveu as seguintes ações: estabelecimento de parcerias; produção 

de material de apoio, formação de multiplicadores, ciclo de palestras, formação de 

monitores, escavação arqueológica em sítio simulado e mapeamento cultural (ver etapas do 

programa sintetizadas na Prancha 36). 

Embora o patrimônio arqueológico tenha sido destacado em todo o processo, o 

objetivo era inserí-lo no patrimônio cultural e ambiental do município, a partir do 

levantamento de bens e referências culturais por parte dos alunos que participaram de uma 

escavação arqueológica em um sítio arqueológico simulado. 

A primeira ação realizada foi o estabelecimento de parcerias e responsabilidades76. 

                                                                                                                                                         
75 Anglo American Brasil 
76 Parcerias e responsabilidades: Secretaria Municipal de Educação (Mobilização de público); Secretaria 
Municipal de Cultura (Apoio institucional e disponibilização de espaço Simulação de Escavação Arqueológica); 
Fábrica da Comunidade (Indicação de pessoas para monitoria; UME Bernardo José Maria de Lorena 
(Disponibilização de espaço para Ciclo de Palestras); Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão 
(Disponibilização de espaço para Simulação de Escavação Arqueológica). 



PRANCHA 36. Programa de Educação Patrimonial e Cidadania “Redescobrindo 
Cubatão”: etapas do programa, potencialidades e dificuldades vislumbradas

Formação de Parcerias
Potencialidades: apoio da secretaria de educação 

Construção do Mapa Cultural Coletivo

Produção de Material de Apoio

p ç
garantiu envolvimento de professores e alunos

Dificuldades: não envolvimento de outros segmentos 
da sociedade civil organizada e envolvimento precário, 

por parte do programa, da equipe que atua na 
Arqueologia local

Potencialidades: material lúdico e atrativo
Dificuldades: fator tempo determinou a 

simplificação dos conteúdos

Potencialidades: 
construção coletiva de uma 

ferramenta que evidencia um 

Formação de Multiplicadores

simplificação dos conteúdospatrimônio multifacetado
Dificuldades: equipe de 

produção não compreendeu 
a construção do mapa como 
parte do processo educativo, 
prejudicando o produto final

Escavação Arqueológica em Sítio Simulado

Potencialidades: educadora e ‘arqueo-
educadores’ trabalharam em conjunto

Dificuldades: não foi realizada reunião de 
avaliação da aplicação do programa 

Ciclo de Palestras

Potencialidades: atividade lúdica que sensibilizou 
e instigou os alunos; etapa de laboratório também 

foi muito profícua.
Dificuldades: suscitar o olhar crítico dos 

envolvidos para além da sua sensibilização e 
envolvimento lúdico

Formação de Monitores

Potencialidades: ampliação dos interlocutores
Dificuldades: baixa continuidade da presença dos 

mesmos interlocutores nos quatro ciclos

Potencialidades: transformação 
significativa do olhar dos monitores 
envolvidos com relação à cidade

Dificuldades: necessidade de um tempo 
de trabalho conjunto maior antes das 

atividades
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Com relação ao material de apoio, foi elaborado um Caderno de Apoio 

Pedagógico, entregue a todos os educadores que passaram pela Oficina de Formação de 

Multiplicadores e um Jornal do Aluno, intitulado Redescobrindo Cubatão, entregue a todos 

os alunos que participaram da escavação em sítio arqueológico simulado. 

O Caderno de Apoio apresenta as etapas do programa, conceitos de Cultura, 

Patrimônio Cultural e Arqueologia, seis sugestões de atividades com base no patrimônio 

cultural e a proposição de construção de um Mapa Cultural Coletivo, onde cada aluno 

contribuiria para com a seleção de um bem cultural. Voltarei a esse assunto adiante. 

Já o jornal mencionado tem como matéria de capa a atividade de escavação no sítio 

arqueológico simulado, onde era colocada a foto do aluno, e havia espaço para que ele 

redigisse um texto sobre a experiência. Além disso, o jornal apresenta uma entrevista com o 

arqueólogo Manoel Gonzalez, que atua no município, um caça-palavras e outras atividades 

voltadas à fixação dos conteúdos de forma lúdica e interativa. 

A Formação dos Multiplicadores se restringiu a 23 professores da rede municipal 

de ensino. A concepção dessa oficina de formação envolveu de forma muito profícua a 

educadora e os arqueo-educadores, resultando em uma oficina onde para além dos 

conteúdos (arqueologia, patrimônio e educação patrimonial), foram trabalhadas atitudes, 

valores, habilidades, inspirações e comportamentos, no âmbito de uma visão holística do 

processo educativo. Uma das ações de destaque foi a montagem de uma exposição visitada 

pelos professores logo no início da oficina, onde réplicas de objetos arqueológicos, objetos 

históricos do século XX, cartazes com poesias e livros sensibilizavam e estimulavam cada 

indivíduo para o processo de troca. 

O principal ponto negativo da formação foi à impossibilidade de realizarmos outro 

encontro com os mesmos multiplicadores, destinado a ouví-los acerca da aplicação do 

programa em sala de aula. Essa avaliação qualitativa não foi vista com a mesma 

importância por todos os grupos de agentes envolvidos, tensão que marcou diversas partes 

do programa. 

O Ciclo de Palestras envolveu 181 pessoas em quatro palestras, proferidas por 

membros da equipe e convidados, sempre discorrendo sobre o patrimônio ambiental e 

cultural de Cubatão. Nesse ciclo reencontramos muitos professores da oficina de formação, 

momento no qual pudemos acompanhar de forma mais direta o trabalho em 

desenvolvimento, suas dúvidas e anseios. Esse ciclo possibilitou também o contato com 

outros segmentos da comunidade, para além do público escolar. 

A formação dos monitores que atuaram na escavação do sítio arqueológico 

simulado, sob a coordenação do arqueo-educador, foi uma etapa importante do projeto, 

talvez a que deixou maiores frutos no contexto local. A seleção de jovens da região foi feita 
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por meio da Fábrica da Comunidade, unidade de cursos gratuitos da Secretaria da 

Cidadania e Inclusão Social da prefeitura do município. 

 Interessante notar que essa formação foi entendida de forma diametralmente oposta 

pela equipe de produção. Enquanto os educadores compreenderam o envolvimento desses 

jovens como um processo de formação continuado, a equipe de produção entendeu que 

eles precisavam ‘aprender’ como fazer ‘corretamente’ a monitoria e realizar o trabalho de 

forma ‘eficaz’. 

A equipe educativa e, em especial o arqueo-educador, que acompanhou todo o 

processo, preparou uma formação de monitores anterior ao início do trabalho, estendendo-a 

no cotidiano do programa, onde o conceito de grupo e coletividade foi à linha condutora de 

todas as ações que permearam a formação. A esfera da coordenação foi relativizada em 

prol da apropriação do trabalho por eles, para que se sentissem partes do programa, uma 

vez que todos tinham um papel fundamental no andamento das ações como um todo77. 

A escavação no sítio arqueológico simulado foi de certa forma, o coração do 

programa. Foi criado um sítio arqueológico no Parque Anilinas, a partir da construção de 

uma caixa de areia acima do nível do solo. Além de o local ser um sítio arqueológico 

histórico78, a escolha em fazer o sítio acima do solo remetia aos sambaquis da região. 

Convém, nesse momento, discorrer sucintamente sobre a realidade arqueológica do 

município de Cubatão. 

Como apresentado no Capítulo 2, o município é conhecido arqueologicamente desde 

século XIX – tendo sido até visitado pelo imperador D. Pedro II, sendo os vestígios de 

sambaquis os mais comentados. Na segunda metade do século XX, as pesquisas no sítio 

Piaçaguera ganharam vigor a partir dos trabalhos do Instituto de Pré-História. Não obstante, 

embora o sítio arqueológico simulado tenha destacado os sambaquis, trouxe à tona outros 

cenários. 

Três níveis de ocupação formavam o sítio simulado. O nível mais superficial continha 

material arqueológico histórico composto por telefone antigo, monóculo, dentadura, 

fragmentos de porcelanas, objetos de madeira, etc. O nível mediano continha réplicas 

material cerâmico referente à ocupação Tupi-Guarani da região, assim como uma réplica de 

tembetá. O último nível, mais profundo, era formado pela ocupação da sociedade 

sambaquieira composto por diversos tipos de réplicas de ossos humanos e de animais, uma 

réplica de esqueleto representando um sepultamento e diversos tipos de conchas marinhas. 

Esse sítio simulado foi preparado com a delimitação de oito quadras de dois metros 

quadrados cada uma, formando uma área retangular de escavação de 4mx8m. 

                                                 
77 Informações obtidas com relatórios de trabalho do coordenador da mediação, Maurício Silva. 
78 Local onde funcionou a Companhia Anilinas de Produtos Químicos do Brasil, uma das primeiras indústrias da 
região, entre 1916 e 1964. 
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Entretanto, a escavação em si era apenas uma parcela de um roteiro maior feito com 

os alunos, a saber: o primeiro momento envolvia o acolhimento do grupo, onde um diálogo 

inicial era iniciado com o objetivo de conhecê-lo; o segundo momento era o túnel do tempo, 

percurso lúdico marcado por imagens de pesquisas e peças arqueológicas, onde cada aluno 

recebia um colete, um crachá, um capacete, sendo produzida sua foto individual, entregue 

ao final no Jornal do Aluno; passava-se então para a escavação propriamente dita, que 

envolvia o peneiramento do material e o registro das informações em uma ficha, essas 

ações eram feitas por grupos de cinco alunos que se revezavam em cada função; no 

laboratório os grupos deveriam criar narrativas sobre os povos do passado que moraram 

naquela região com base no exame das peças; por fim, professor e alunos recebiam um 

mapa plotado de Cubatão onde os bens patrimoniais a serem selecionados deveriam ser 

indicados. Era apresentado também, o Jornal, deixando os alunos impressionados e 

empolgados com as suas imagens na capa. Um total de 713 alunos participou das ações. 



PRANCHA 37. Programa de Educação Patrimonial e Cidadania “Redescobrindo 
Cubatão”: atividades no sítio arqueológico simulado

Acolhimento do grupo Túnel do tempo

Escavação do sítio simulado: destaque para o esqueleto humano

Trabalhos de laboratório: lavagem das peças, análise e produção de narrativas
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O Mapa Cultural Coletivo conformava uma síntese do programa, pois permitiria a 

construção de relações entre os diversos patrimônios do município, por meio de um olhar 

investigativo para a realidade sociocultural. 

Apesar dos resultados das oficinas e do trabalho no sítio simulado, sendo que ambos 

apresentaram insumos para a construção coletiva do mapa, os resultados foram bastante 

tímidos. Um dos motivos foi que apenas a equipe de produção acompanhou a construção do 

mapa, sintetizando os dados enviados pelos professores no produto final, desvinculando a 

produção do mapa do processo educativo. Dessa forma, as fichas produzidas pelos alunos, 

sintetizadas por cada professor em fichas por classe, foram à matéria prima para a 

construção do Mapa, sem que tenha havido plataformas de discussão sobre o mesmo. 

Como apresentarei no Capítulo 5, a avaliação de qualquer processo educativo de 

forma qualificada é fundamental para a retroalimentação desse mesmo processo. Inúmeras 

fichas de avaliação foram utilizadas em todas as ações, mas essas fichas buscavam mais 

apresentar indicadores quantitativos e valores coorporativos da empresa ‘financiadora’, do 

que realmente problematizar os resultados do programa enquanto processo educativo e de 

estímulo à cidadania. Seguem alguns dos resultados no que concerne aos professores 

envolvidos: 

 100% acredita que a Formação de Multiplicadores atendeu ou superou as 

expectativas; 

 88% afirma que o Material de Apoio Pedagógico foi útil para o trabalho em sala de 

aula; 

 83% acredita que o Material Lúdico contribui muito para o trabalho em sala de aula; 

 50% nunca havia participado de atividades em que discutiu/analisou a relação entre 

educação e o patrimônio histórico e cultura local; 

 86% dos professores considera que o Programa tenha contribuído para o 

desenvolvimento das disciplinas de português e matemática79. 

 

Findado o programa, a ausência de um espaço de avaliação qualitativa onde 

pudéssemos escutar nossos interlocutores (parcerias, professores e monitores), acerca de 

suas percepções acerca do trabalho, resultou na maior lacuna do programa. 

Resultados foram alcançados, sem dúvida, o contato entre homem (sociedade) e 

objeto (patrimônio) foi potencializado, mas o fenômeno museal não se transformou em 

fenômeno museológico. As parcerias com outros segmentos da sociedade, envolvendo 

                                                 
79 Com base no Relatório Final do Programa (Gutenberg& Zanettini Arqueologia, 2009). 
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inclusive equipes de Arqueologia que atuam na região80, poderiam ter possibilitado a 

continuidade dos processos. Almejava-se a continuidade via empresa que ‘financiou’ o 

processo por meio da redução fiscal, mas essa empresa – foco de todo o sistema de 

avaliação, por exemplo – vendeu a unidade que funcionava em Cubatão, inviabilizando a 

continuidade do programa. 

Em uma cidade que se enxerga, muitas vezes, como a “prima pobre” da Baixada 

Santista, a “Cubatão capital da poluição”, o “pior lugar para se viver”, como declarado por 

muitos de seus moradores durante as oficinas, o olhar museológico e patrimonial traz outros 

elementos: uma Cubatão palco da relação homem – ambiente há cinco mil anos, uma 

Cubatão com um patrimônio multifacetado, uma Cubatão viva e, porque não, uma Cubatão 

das indústrias, compreendendo essa própria trajetória industrial, que tanto contribuiu para o 

estado como um todo, como um patrimônio, em um novo contexto pautado na 

sustentabilidade. 

 

 

4.4. Exposição “Pirassununga Patrimônio de Todos” no Ecomuseu de Cachoeira de 

Emas 

 
“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 explicação do território 
a que está unido, junto das populações. Um espelho que essa população apresenta 
a seus hóspedes para fazer-se compreender-se melhor; em respeito a seu trabalho; 
seus comportamentos; sua intimidade.” (G.H. RIVIÈRE Apud PRIMO & MOUTINHO, 
2002, p.1) 

 

A construção de um discurso expositivo no Ecomuseu de Cachoeira de Emas partiu 

de uma constatação e de um desejo: a constatação de que esse museu é, atualmente, uma 

pálida imagem do que poderia representar para a comunidade local e o desejo de 

requalificar e ressignificar esse espaço enquanto lócus de preservação do patrimônio 

integral do Distrito de Cachoeira de Emas e do município de Pirassununga, num amplo 

senso. Nesse sentido, a definição transcrita acima, mais que um aporte teórico, foi um farol 

que guiou a concepção do discurso expositivo. 

Fundado oficialmente em 1992, o Ecomuseu de Cachoeira de Emas foi o segundo 

ecomuseu criado no Brasil. Em 2003, ganhou o nome do Professor Manuel Pereira de 

Godoy, seu grande idealizador. 

Cachoeira de Emas é um distrito do município de Pirassununga, distante 9 km do 

centro da cidade, cujo patrimônio arqueológico é conhecido desde a década de 1930. 

                                                 
80 Embora tenha sido dado um passo em direção à parceria com o arqueólogo Manoel González, que atua na 
região, a equipe responsável não conseguiu realizá-la a contento.  
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Vestígios arqueológicos, apresentados por Tibiriçá (1935), teriam sido coletados por Dina 

Dreyfus e Lévi-Strauss, durante viagem ao município, conforme indiquei no Capítulo 2. 

A partir de 1938, Godoy passou a realizar estudos arqueológicos no município. 

Biólogo e historiador local, escreveu a mais completa obra sobre a cidade, Contribuição à 

História Natural e Geral de Pirassununga (GODOY, 1974). Nessa obra, Godoy indica que 

no distrito de Cachoeira de Emas teriam existido quatro aldeias Tupi-guarani, duas em cada 

margem do rio Mogi-Guaçu. Godoy continuou atuando na Arqueologia regional até a década 

de 1990, tendo falecido em 2003. Além de criar o Ecomuseu, o pesquisador mantinha um 

Museu de História Natural em sua residência, recebendo escolares do município. Sua 

imaginação museal compreendia dois tipos de museu: um de coisas materiais, a história 

natural e geral, e outro que englobava o patrimônio vivo – o Ecomuseu. 

A partir de 2005, passei a visitar o município, a princípio apenas para o estudo da 

coleção particular deixada por Godoy - a qual não foi ainda incorporada ao Ecomuseu 

devido às reviravoltas do poder público81. Esse acervo é uma das mais importantes coleções 

arqueológicas Tupi do interior paulista. O contato com essa coleção, não acessível ao 

público atualmente, bem como a relação que passei a ter com Pirassununga foram 

impulsionadores do desejo de reestruturação do Ecomuseu. 

Ademais, as pesquisas arqueológicas na área de Cachoeira de Emas foram 

retomadas em 2006, no âmbito do licenciamento da Ponte de Concreto sobre o rio Mogi 

Guaçu, empreendimento do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-SP), onde pude 

atuar diretamente nas pesquisas no município (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2006). Durante 

esse trabalho, foram cadastrados quatro sítios arqueológicos e 11 áreas de ocorrência no 

entorno da Cachoeira de Emas. Foram resgatados dois sítios arqueológicos, os quais 

seriam impactados pelo empreendimento: um sítio Tupi (Cachoeira de Emas 2), associado 

às ocupações indígenas já extensamente indicadas na obra de Godoy, e um sítio Jê 

(Cachoeira de Emas 1), cuja cultura material revelou-se inédita. Os sítios Cachoeira de 

Emas 1 e Cachoeira de Emas 2, distanciados cerca de 600 metros, com datações de cerca 

de 500 e 450 anos atrás, respectivamente, apontaram que processos de interação cultural 

ocorreram nessa região, entre grupos Tupi e Jê. Esses resultados, associados ao estudo da 

Coleção Manuel Pereira de Godoy, foram apresentados em minha dissertação de mestrado 

(MORAES, 2007). 

                                                 
81 A coleção arqueológica do pesquisador encontra-se com o seu filho Marcos Pereira de Godoy, que nos 
permitiu o acesso e a documentação das peças. Para detalhes sobre a coleção ver Moraes (2007). 



PRANCHA 38. Exposição “Pirassununga Patrimônio de Todos” no Ecomuseu de 
Cachoeira de Emas: território, patrimônio integral e Arqueologia

Vista aérea da Cachoeira de Emas, município de Pirassununga. O rio Mogi-Guaçu marca esse território,
conferindo-lhe uma identidade específica. A seta indica a localização do Ecomuseu, no seio do território de
intervenção. Em ambas as margens do rio contamos com vestígios arqueológicos. (Fonte da Imagem:
Teles & Iokoi, 2005, p.56)

Ao lado, Volume I da obra de Manuel Pereira de
Godoy. Na abertura do livro, a figura apresentada
sintetiza a ideia de patrimônio integral do autor: a
urna, o ponta de flecha e o machado como
símbolos da herança indígena; a árvore e o peixe
como o meio ambiente circundante; a marca com
ano de 1954 e o frasco de laboratório
representando as pesquisas “ecológicas” e, ainda,
“as estrelas que se originaram dos vagalumes deq g g
um velho pajé, de Pira’sununga”, representando o
patrimônio imaterial, ou folclore, nas palavras do
autor (Fonte: Godoy, 1974, p.VII)

Coleção particular formada pelo pesquisador 
Manuel Pereira de Godoy Na entrada da salaManuel Pereira de Godoy. Na entrada da sala 

que abriga a coleção temos a placa: “Museu de 
História Natural”, que revela que a imaginação 

museal do autor compreendia dois tipos de 
museu: um de coisas materiais, a história 

natural e geral, e outro que englobava o 
patrimônio vivo – o Ecomuseu (Foto: Arquivo 

Pessoal, 2006)
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Em 2008, foi realizado o Diagnóstico Arqueológico da área de intervenção da 

pequena Central Hidrelétrica de Emas Nova (SCIENTIA, 2009). Embora vestígios 

arqueológicos não tenham sido identificados na área diretamente afetada pelo 

empreendimento, o levantamento de fontes secundárias e as informações orais obtidas 

apontaram, mais uma vez, a relevância arqueológica e histórica da área, indicando a 

necessidade de continuidade das pesquisas nas fases subsequentes do licenciamento. 

Em suma, a realidade arqueológica do distrito de Cachoeira de Emas revela-se 

instigante. Ademais, além de ocupar lugar de destaque na Arqueologia Paulista, Cachoeira 

de Emas é aqui compreendida como paisagem cultural, um território onde as sociedades 

humanas do passado e do presente imprimiram suas marcas, por ações e formas de 

expressão, acarretando transformações que demonstram a interação homem e natureza 

(ALFONSO & MORAES WICHERS, 2011). Nessa paisagem, bens e referências culturais de 

diferentes vertentes (ambientais, materiais e imateriais) se entrelaçam de forma única, o que 

torna o conceito de patrimônio integral particularmente interessante. 

Cabe lembrar que, no desenvolvimento de processos museológicos relacionados ao 

patrimônio arqueológico, parto do pressuposto de que esse patrimônio deve estar inserido 

no território patrimonial como um todo. Desse modo o profissional engajado nessa 

problemática deve dialogar com os mais diversos campos das ciências humanas que tratam 

dessa questão, entendendo que o patrimônio arqueológico consiste em uma das dimensões 

do patrimônio integral. Ao falar em patrimônio integral, dialogo também como o conceito de 

museu integral, nascido na Mesa Redonda de Santiago do Chile, em 1972. Não obstante, os 

conceitos de patrimônio e museu integral aqui utilizados, remetem mais a integração de 

bens e referências patrimoniais, do que uma ambição à totalidade, posto que todo o 

patrimônio envolve uma seleção. 

Ao idealizar o Ecomuseu, Manuel Pereira de Godoy estava claramente preocupado 

com a pesquisa e preservação da paisagem circundante. O Ecomuseu não foi criado com 

base em um acervo de coisas materiais, evidenciando que o pesquisador estava ‘antenado’ 

com esse modelo museológico, cuja ênfase recai nas relações culturais e sociais da 

Sociedade com seu Território. Inserido no seio da Cachoeira de Emas, com um acervo que 

fazia referência ao meio ambiente circundante e às memórias locais (lendas e mitos), o 

Ecomuseu nasce com a missão de agregar o patrimônio integral de Pirassununga. Contudo, 

descaminhos viriam atingir esse processo. 

Desde o final da década de 1990, com o afastamento de Godoy do poder público e 

com a sua morte, a instituição foi gradualmente abandonada pela prefeitura, que fornece 

apenas um funcionário para serviços gerais e um guarda, garantindo apenas a abertura do 

museu. Por outro lado, Godoy e os demais sujeitos que interagiram para a criação do 
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museu, não formaram agentes que dessem continuidade as suas ações. A comunidade de 

Cachoeira de Emas, embora orgulhosa do museu quando questionada sobre o mesmo, 

permanece alheia, sem que processos de reapropriação desse espaço sejam 

desenvolvidos. 

Cabe destacar que o Ecomuseu está inserido em uma área de vocação turística no 

interior do Estado, devido ao patrimônio ambiental da Cachoeira de Emas e às romarias 

religiosas que marcam o distrito. Aos domingos essa área chega a receber mais de 2000 

visitantes. A despeito disso, o Ecomuseu tem um potencial pouco explorado na atualidade. 

Com base nas informações até aqui sintetizadas, passei a articular, a partir de 2007, 

algumas ações destinadas à reestruturação do museu. Foram realizadas diversas reuniões 

com o poder público municipal, mais precisamente com a Secretaria de Cultura e Turismo, a 

fim de concebermos um plano museológico para o Ecomuseu. 

Tais esforços visavam construir, de forma participativa, alternativas para o uso 

qualificado do patrimônio integral da área de Cachoeira de Emas. Considerávamos a ação 

museológica no distrito como etapa inicial de uma reestruturação do setor museológico 

municipal, entendido como polo das políticas públicas de preservação dos bens e 

referências patrimoniais. 

Pirassununga apresenta diversos equipamentos culturais, onde se destacam: o 

referido Ecomuseu, o Museu Histórico e Pedagógico Fernando Costa (fechado há anos para 

reformulação), o CEPTA (Centro Especializado do Instituto Chico Mendes da Conservação 

de Biodiversidade – ICMBIO), o Teatro Municipal Cacilda Becker, o Armazém Cultural Dito 

Micuim, o Museu da Aeronáutica, o Horto Florestal, entre outros, contando ainda com um 

Campus da Universidade de São Paulo. 

O processo de reestruturação se daria, obrigatoriamente, a partir do trabalho 

conjunto com a comunidade local, por meio do método da pesquisa-ação (SANTOS, 1996). 

Dada à relevância do patrimônio arqueológico identificado no entorno do Ecomuseu, seria 

dada especial atenção a esse segmento patrimonial. 

Nesse sentido, uma das potencialidades do projeto era o reconhecimento de uma 

‘herança indígena’ por parte da comunidade local, presente, sobretudo, nas ‘memórias dos 

velhos’. 

Faz-se necessária uma reflexão acerca do contexto em questão: o modelo 

Ecomuseu, único no território paulista, e a memória local no que se refere às sociedades 

indígenas. Essa memória, ao contrário de diversas cidades do interior paulista, é marcada 

pela presença das referências acerca da ocupação indígena. Frequentemente, os 

moradores do distrito de Cachoeira de Emas afirmam com orgulho que aquele lugar é ‘tão 

bonito’ porque foi ocupado pelos índios Tupis antes da colonização. Associam a 
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preservação da área da Cachoeira, hoje ambientalmente ameaçada, aos grupos indígenas. 

O contexto é, portanto, extremamente favorável à musealização da Arqueologia, no âmbito 

das propostas da Sociomuseologia. Entretanto, embora a comunidade reconheça a 

importância do museu e da história local, indígena e não indígena, a mesma não tem se 

apropriado desse equipamento. O próprio conceito de Ecomuseu tem se esvaído ao longo 

do tempo. Fica a pergunta: como estimular o protagonismo dos agentes locais? 

Algumas ações foram realizadas nesse sentido, tendo como eixo catalizador a construção 

de uma nova exposição de longa-duração no museu. 

Diante da inviabilização de financiamento por parte da prefeitura do município - com 

a qual já havia estabelecido contato desde 2007 - e da demanda legal de realização de um 

Programa de Educação Patrimonial no âmbito do licenciamento da Ponte de Concreto sobre 

o rio Mogi-Guaçu (empreendimento já mencionado, ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2006), 

optei por utilizar essa demanda legal para a construção da exposição e para o 

desenvolvimento das primeiras ações de socialização. Desse modo, o programa de 

licenciamento associado a um empreendimento de pequena escala (acesso de 2 km de 

extensão e três intersecções associadas à ponte sobre o rio Mogi-Guaçu), foi compreendido 

como oportunidade para a construção de algo mais amplo. Assim sendo, utilizamos os 

recursos da Arqueologia Preventiva para fomentar um processo mais extenso, já em 

andamento. 

O acervo resgatado no programa de licenciamento mencionado, composto por mais 

de 2600 peças, encontra-se no Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara - 

MAPA, apresentado no Capítulo 5, uma vez que os museus municipais ainda não atendem 

aos critérios mínimos para a guarda dessas peças, como por exemplo, existência de reserva 

técnica adequada, vigilância e equipe especializada para conservação do mesmo, dentre 

outros. Cabe lembrar que a própria coleção formada por Godoy encontra-se sob a guarda 

de sua família, dada à fragilidade do cenário museológico de Pirassununga. 

Nesse sentido, a despeito da ausência das peças arqueológicas, a montagem da 

exposição visou divulgar o conhecimento arqueológico disponível integrando-o aos demais 

bens e referências patrimoniais. Compreendendo a exposição como canal de comunicação 

privilegiado, a concepção do discurso expositivo procurou criar uma plataforma de discussão 

com a comunidade no sentido de formular um programa museológico, o qual poderá 

proporcionar o futuro repatriamento das peças arqueológicas que estão em Araraquara, bem 

como a incorporação da Coleção Manuel Pereira de Godoy. 

Passemos ao conceito gerador da exposição, intitulada Pirassununga: patrimônio 

de todos: 

“a exposição, de longa-duração, pretende apresentar um painel amplo do patrimônio 
do município, a partir do Distrito de Cachoeira de Emas, em seus diversos 
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segmentos: ambiental, paisagístico, arqueológico, histórico, arquitetônico e imaterial, 
com destaque para o patrimônio arqueológico identificado no Programa arqueológico 
de resgate da Ponte de concreto sobre o rio Mogi Guaçu (Cachoeira de Emas), 
realizado entre os anos de 2005 e 2006. O objetivo da mostra é sensibilizar a 
comunidade local e seus visitantes com relação à preservação das referenciais 
patrimoniais do distrito e município, entendendo preservação como uso qualificado 
(ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2008)” 

 

Passemos ao espaço onde foi instalada a exposição. O prédio do Ecomuseu fazia 

parte da Usina Mogy-Guassu, construída entre 1920 e 1922, conhecida como Emas Velha. 

Desativada a usina, o imóvel foi alienado à Prefeitura em 1971 e os equipamentos vendidos 

no ano seguinte, tendo recebido o Ecomuseu em 1992. No espaço do Ecomuseu, 

encontramos um aquário com peixes do rio Mogi-Guaçu, um diorama com animais da região 

taxidermizados, uma canoa e alguns equipamentos de pesca, amostras ictiológicas, além de 

quadros onde mitos e lendas indígenas foram representados. Optei por manter o máximo 

possível das referências já existentes no museu, adicionando linguagens de apoio e 

recursos expográficos. Dessa forma, a exposição foi concebida de modo a dialogar com 

estruturas disponíveis no Ecomuseu. O trabalho com os conceitos de Paisagem Cultural e 

Patrimônio Integral faz do próprio prédio e da Cachoeira de Emas referências patrimoniais 

passíveis de musealização. 



PRANCHA 39. Exposição “Pirassununga Patrimônio de Todos” no Ecomuseu de 
Cachoeira de Emas: planta baixa simplificada e recursos expográficos
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Outros recursos expográficos:

Ao lado, faixas de sinalização.
Acima, pegadas para orientação: foram reproduzidas e afixadas, p g p ç p
no chão do museu, como recurso didático e lúdico, pegadas de
animais que indicam a sequencia da exposição (homem, onça,
cutia, tatu, ema e anta).
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Quanto às linguagens de apoio, as mesmas assumiram papel de destaque na 

exposição, uma vez que foram entendidas como ferramentas para aguçar a percepção dos 

bens e referências que já apareciam no Ecomuseu. Foram produzidos sete totens e oito 

painéis, envolvendo desde a apresentação do museu, passando pelos diferentes segmentos 

patrimoniais envolvidos, chegando até um totem de despedida. As Pranchas de 40 a 44 

apresentam as linguagens de apoio. 

Os painéis e totens foram compostos em diferentes cores, associadas aos 

segmentos patrimoniais e conteúdos a que se referem. O patrimônio arqueológico foi 

associado à cor vermelha, o conceito de patrimônio integral à cor amarela, o patrimônio 

imaterial à cor verde e o patrimônio ambiental à cor azul. 

Foram ainda concebidos outros recursos expográficos: pegadas da fauna regional 

foram afixadas no chão do museu, como recurso didático e lúdico. Na fachada externa do 

Museu foram afixados banners de sinalização. 

O museu apresentava mais de duas centenas de amostras ictiológicas expostas, 

foram selecionadas as amostras com maior apelo visual e organizadas nas estantes por tipo 

de peixe e região. Nessas estantes, foram afixadas lupas para o público poder observar as 

amostras com maior detalhe; por fim, todos os materiais ganharam etiquetas padronizadas 

em forma de peixe, dialogando com toda a concepção visual da mostra. 

Importante destacar que o processo de montagem da mostra foi compreendido como 

processo educativo, a partir do envolvimento efetivo não apenas dos funcionários da 

prefeitura, que atuam nesse espaço, mas de outros membros da comunidade que 

cooperaram de forma espontânea na readequação do espaço (Prancha 45). 

O resultado foi à valorização das referências já presentes no Ecomuseu e não a 

construção de uma exposição totalmente nova, que desconsiderasse o arranjo expográfico 

que a própria comunidade deu ao Ecomuseu (ver Prancha 46). 



PRANCHA 40. Exposição “Pirassununga Patrimônio de Todos” no Ecomuseu de 
Cachoeira de Emas: linguagens de apoio

Totem 1: Ecomuseu de Pirassununga Totem 2: Pirassununga Patrimônio deTotem 1: Ecomuseu de Pirassununga
Conteúdo: o que é um Ecomuseu; o museu
como espaço de discussão.

Totem 2: Pirassununga Patrimônio de
Todos
Conteúdo: apresentação da exposição; os
múltiplos patrimônios e a reflexão sobre o que
é Pirassununga.



Painel 1: De Pirassununga a Cachoeira de Emas
Conteúdo: o patrimônio ambiental; a toponímia de

PRANCHA 41. Exposição “Pirassununga Patrimônio de Todos” no Ecomuseu de 
Cachoeira de Emas: linguagens de apoio

p p
Pirassununga e Cachoeira de Emas; a piscosidade
do rio Mogi-Guaçu; as matas e o cerrado.
Imagens: a cena de um grupo indígena pescando
pertence ao prédio da escola Elóy Chaves,
localizada no distrito Cachoeira de Emas, remetendo
à relação homem - natureza.
Comentário: Na cachoeira nasceu o nome
Pirassununga, que significa, em Tupi-guarani, lugar
onde o peixe ronca. O nome Cachoeira de Emasp
veio depois da instalação da ferrovia, dada a
existência dessas aves no local.

Totem 3: Aquário
Conteúdo: os peixes da região; questionamentos
sobre como estão sendo preservadas as diferentesp
espécies de peixe do rio Mogi-Guaçu.
Comentário: o aquário presente no museu traz para
dentro do espaço expositivo um dos mais fortes
símbolos de Pirassununga: o peixe.

Totem 4: Fauna e flora
Conteúdo: as espécies da fauna regional;
questionamento sobre a existência desses animais
para além daquela vitrine; estímulo para quep q p q
comunidade e visitantes associem as patas
impressas no piso do museu aos animais no diorama.
Comentário: esse totem objetivou requalificar o
diorama presente no Ecomuseu.



PRANCHA 42. Exposição “Pirassununga Patrimônio de Todos” no Ecomuseu de 
Cachoeira de Emas: linguagens de apoio

Painel 2: Pesquisas arqueológicas em Cachoeira de
Emas
Conteúdo: síntese das pesquisas, realizadas desde a
década de 1930; as pesquisas nos sítios Cachoeira de
Emas 1 e 2; os questionamentos dos arqueólogos com
relação aos grupos Tupi e Jê: “Ambos os sítios datam de
mais ou menos 500 anos atrás, o que significa que esses
grupos ocuparam a região no mesmo período. Aliados?
Inimigos? Não sabemos ainda. Certo é que as pesquisas
em Cachoeira de Emas ainda tem muito o que contar”.

Painel 3: Coleção Manuel Pereira de Godoy
Conteúdo: a coleção arqueológica do pesquisador e a
impossibilidade dessas e outras peças arqueológicas de
Pirassununga ficarem à disposição da sociedade por
conta da inadequação dos museus existentes.

Painel 4: Por dentro da Arqueologia
Conteúdo: os procedimentos da pesquisa arqueológica



PRANCHA 43. Exposição “Pirassununga Patrimônio de Todos” no Ecomuseu de 
Cachoeira de Emas: linguagens de apoio

Painel 5: Patrimônio Integralg
Conteúdos: o conceito de patrimônio; os múltiplos
patrimônios de Pirassununga articulados no Patrimônio
Integral.

Painel 6: A Cidade como Patrimônio
Conteúdos: um pouco da história da cidade; a cidade
como “Lugar de ir e vir, do encontro diário para o
trabalho, do comércio e da indústria; lugar do passeio ao
fim da tarde; da prosa e do verso; a cidade por si só ép p
um bem cultural.”

Painel 7: Amigos do Patrimônio
Conteúdos: as pessoas como maior patrimônio da
cidade, por meio de três biografias: Manuel Pereira de
Godoy; Fernando Costa e Cacilda Becker.



PRANCHA 44. Exposição “Pirassununga Patrimônio de Todos” no Ecomuseu de 
Cachoeira de Emas: linguagens de apoio

Painel 8. Linha do tempo
Conteúdo: inserção de Pirassununga no contexto brasileiro e mundial.
Comentário: instalado na horizontal, esse painel permite que crianças possam acessá-lo de forma lúdica.

Totem 5: Mitos e lendas
Conteúdo: apresentação dos mitos e lendas representados em grandes quadros do museu. Esses quadros
são fruto de um concurso feito por Manuel Pereira de Godoy entre artistas do município onde os mitos e
lendas deveriam ser representados; é colocada a questão: “você conhece alguma lenda? Que tal escrevê-la
ou contá-la aos seus amigos?”ou contá la aos seus amigos?

Totem 6: Muitos patrimônios
Conteúdo: foram selecionadas a pesca e a produção da cachaça, como modos de fazer que marcam
Pirassununga. Contudo, é lançado o desafio: “Pense em um patrimônio de Pirassununga não representado
nessa exposição. Que tal elaborar um texto ou registrar uma imagem desse patrimônio?”

Totem 7: Obrigado pela visita
Conteúdo: Despedida e Créditos.



PRANCHA 45. Exposição “Pirassununga Patrimônio de Todos” no Ecomuseu de 
Cachoeira de Emas: montagem

O processo de readequação do Ecomuseu e de montagem dag
exposição foi compreendido como processo educativo onde tanto
os funcionários da prefeitura, quanto membros da comunidade
local colaboraram na construção da nova exposição.



PRANCHA 46. Exposição “Pirassununga Patrimônio de Todos” no Ecomuseu de 
Cachoeira de Emas : aspectos gerais

A t l d t t d E d i d f l ãAspecto geral da parte externa do Ecomuseu depois da reformulação

Aspecto geral do Ecomuseu antes
(acima) e depois da montagem da
exposição (ao lado)exposição (ao lado)
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A exposição foi inaugurada no dia 17 de Setembro de 2008. Foram, ainda, realizadas 

visitas monitoradas e oficinas de formação de agentes multiplicadores. 

As visitas monitoradas partiram da visitação livre, seguida de discussões pautadas 

nos questionamentos trazidos à tona pela exposição e pelo público. Para o público infantil foi 

estimulada utilização dos recursos lúdicos: pegadas, estantes com amostras de ictiologia, 

entre outros. Conforme já explicitado, o formato da mostra foi concebido dentro de uma 

perspectiva lúdica e didática. Privilegiou-se, desse modo, a livre interação com o material, 

incentivando a produção participativa do saber, de acordo com a faixa etária e interesse de 

cada membro da comunidade ou visitante, e assim por diante. 

As ações desenvolvidas atingiram um público amplo em termos quantitativos, 

totalizando 728 visitas com mediação. Além disso, 29 pessoas foram diretamente envolvidas 

nas Oficinas de Agentes Multiplicadores. 

O conceito de agente multiplicador parte da ideia de que todo processo educativo 

pressupõe um caráter continuado e, para que tal continuidade almejada seja minimamente 

alcançada é necessário formar agentes que deem prosseguimento ao processo de 

multiplicação do saber. 

As oficinas com os agentes multiplicadores foram realizadas com educadores 

ambientais, funcionários do museu e alunos do EJA – Educação de Jovens e Adultos. 

Apresento a seguir o conteúdo programático das Oficinas: 

 

 Apresentação 

 Discussão: o Museu guarda todo nosso patrimônio? 

 A exposição Pirassununga: Patrimônio de Todos 

 Visitação livre 

 Debate sobre a exposição: percepções, presenças e ausências; 

 O Conceito de Museu/ Ecomuseu 

 O Conceito de Patrimônio  

 As Políticas Culturais (O que é o Ministério da Cultura/ O que é o Iphan) 

 Atividade Prática de Seleção e Descrição de um Bem ou Referência Cultural 

 O Patrimônio em sala de aula ou em outras atividades do cotidiano 

 



PRANCHA 47. Exposição “Pirassununga Patrimônio de Todos” no Ecomuseu de 
Cachoeira de Emas: aspectos da inauguração e ações educativas

Aspectos da inauguração da exposição e mediação com o público

Mediação das visitas agendadas: escolinha de futebol e Colégio Objetivo

Visitação espontânea: interação do público infantojuvenil com os recursos expográficos e visitação aos
domingos, quando o museu recebe mais de 500 visitantes por dia devido ao fluxo de turistas na Cachoeira
de Emas

Aspectos das oficinas de formação de agentes multiplicadores
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A despeito da repercussão da exposição, o poder público municipal não deu 

subsídios mínimos para a continuidade das ações, para além do realizado com base nos 

recursos do licenciamento arqueológico, já mencionado. Passados seis anos de 

acompanhamento do cenário museológico de Pirassununga podemos indicar os seguintes 

limites e potencialidades. 

O modelo museológico Ecomuseu evidencia a vocação dessa instituição para o 

trinômio Patrimônio-Comunidade-Território, em oposição ao trinômio Coleção-Público-

Edifício. Entretanto, o distanciamento da comunidade na atualidade e o uso combalido 

desse espaço nos aponta a necessidade premente de ações que estimulem as pessoas de 

volta ao museu, tornando o Ecomuseu uma realidade para além do conceito. A comunidade 

precisa apenas de situações de aprendizagem, aonde as memórias latentes em cada 

indivíduo venham à tona, deflagrando nossos processos de uso do patrimônio em tela. A 

nova exposição e as oficinas realizadas atuaram nessa linha. Nosso papel, nesse sentido, é 

apenas o de criar as mencionadas situações de aprendizagem, pontos de encontro e de 

troca. Pretende-se que o Ecomuseu seja um espaço de discussão e luta para o uso 

qualificado das referências patrimoniais locais. 

No que tange à ‘herança’ indígena e sua relação com as identidades/ alteridades 

locais, cabe à citação de um trecho de uma obra devotada à história de Pirassununga: 
“Memória e História são díades que se compõem, se chocam, complementam e 
superam. Elas permitem que os planos individuais e coletivos lidem com o passado 
e formem identidades. Elas, entretanto, carecem da crítica para que a identidade se 
confronte com a alteridade e possibilite o movimento polissêmico dos tempos 
históricos desiguais e conflitantes...” (TELES & IOKOI, 2005, p.17) 

 

Dessa feita, embora o reconhecimento da Cachoeira de Emas como herança das 

sociedades indígenas, que precederam as comunidades não indígenas, revele um processo 

de identificação profícuo para a Musealização da Arqueologia, há que se trabalhar com os 

processos históricos violentos que resultaram no extermínio dessas sociedades, evitando 

a romantização desse passado. Um diálogo acerca da presença Jê na região, para além da 

presença Tupi, que ficou marcada na toponímia e memória social, também deve ser travado. 

Outro desafio que se coloca reside no fato de que o Distrito de Cachoeira de Emas 

tem sido marcado por turismo não sustentável, incentivado pela prefeitura por meio de 

medidas populistas, que têm colocado em risco o patrimônio ambiental e cultural em 

epígrafe. Recentemente áreas à margem do rio Mogi-Guaçu, na Cachoeira ganharam 

pavimentação sem a existência de um estudo arqueológico prévio. 

Atualmente, o programa de reestruturação do Ecomuseu está paralisado, em virtude 

das dificuldades frente ao poder público municipal. A exposição Pirassununga: Patrimônio 

de todos continua marcando esse espaço, com seus sons, interrogações e silêncios. As 

discussões que a exposição suscitou foram os primeiros passos de um caminho maior, que 

ainda sonho ver construído a partir da comunidade local. 
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CAPÍTULO 5. 

PROPOSIÇÕES MUSEOLÓGICAS
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5.1. Programa de Educação Patrimonial “De Bem com o Passado” 

 

“Sobre esses vestígios pré-coloniais acumulam-se várias camadas de interpretações 
sobre mais de 500 anos de ocupação estrangeira deste território e, apesar de mais 
de um século de institucionalização da pesquisa e dos acervos, ainda são raras as 
abordagens que vinculam esses vestígios às nossas tradições e rupturas. 
Consolidou-se uma estratigrafia do abandono que isolou as fontes arqueológicas e 
as circunscreveu ao terreno das memórias exiladas” (BRUNO, 2005, pp.237-238). 

 

Nessa proposição parto da hipótese de que no norte de São Paulo, mais que 

esquecidas ou abandonadas, as fontes arqueológicas foram reiteradamente desprezadas, 

resultando em um cenário onde a reflexão elaborada por Bruno (1995, 2005) torna-se 

crucial. A realidade arqueológica da região era caracterizada, até pouco tempo, por um 

vazio de pesquisas e, consequentemente, de patrimônio arqueológico reconhecido (ver 

Capítulos 2 e 3). Por seu turno, processos de extermínio de “índios bravios” que ainda 

ocupavam a região, nos séculos XIX e início do XX, resultaram na negação das ocupações 

indígenas desse território (MANO, 2006; SCHIAVETTO, 2007). 

Essa proposta articula as premissas da Sociomuseologia a um programa de 

pesquisa no âmbito da Arqueologia Preventiva. O Programa Guarani de Gestão dos 

Recursos Arqueológicos, desenvolvido desde 2007 (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2007, 

2008, 2009, 2010), está associado ao licenciamento de áreas de expansão de cultivo de 

cana-de-açúcar no norte do estado de São Paulo. Os resultados obtidos com as pesquisas 

têm possibilitado a construção de uma história indígena para essa porção do território 

paulista. Destaca-se ainda que sítios arqueológicos, datados entre os séculos XV e XVIII, 

nos remetem a discussões sobre a colonização da região e extermínio desses grupos. 

No trabalho com essas “memórias exiladas” o desenvolvimento de ações 

continuadas com educadores, aqui compreendidos como “agentes da educação da 

memória” (BRUNO, 2004b, 2006), tem sido a estratégia adotada. Tomando como público 

alvo prioritário a comunidade escolar do ensino fundamental, procuro fomentar reflexões 

críticas a respeito dos “passados excluídos” da região, tomando o conceito de Mackenzie & 

Stone (1990), já aplicado ao interior paulista por Rodrigues & Schiavetto (1999) e, mais 

recentemente, na tese de Schiavetto (2007). 

É relevante apontar que procuro, nessa proposta, construir um modelo de trabalho a 

partir de uma cadeia integrada onde o fazer arqueológico e o fazer museológico se 

retroalimentem durante todo o processo. Dessa forma, o Programa de Educação Patrimonial 

denominado De Bem com o Passado é entendido como processo de comunicação 

museológica, profundamente articulado com a construção do patrimônio arqueológico no 

âmbito das pesquisas. 
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Nesse sentido, apresentarei primeiramente o enquadramento teórico-metodológico 

adotado no referido programa de Arqueologia, entendido como processo seletivo, e os 

resultados obtidos até o momento, fazendo ainda uma reflexão acerca da insuficiência do 

conceito de tradição arqueológica para a construção de uma história indígena regional. A 

partir dessas considerações, sobre os processos seletivos do patrimônio arqueológico e 

respectivas coleções e narrativas a serem musealizadas, passo a apresentar o Programa 

De Bem com o Passado, sua concepção, desenvolvimento e, sobretudo, avaliação. 

 

 

5.1.1. Sítios destruídos? O potencial das pesquisas em áreas de expansão de cultivo no 

interior de São Paulo 

 

Conforme pontuado no Capítulo 3, mais de 96% da Arqueologia Paulista é 

desenvolvida no âmbito do licenciamento de empreendimentos diversos. O setor 

sucroalcooleiro desponta como uma das atividades produtivas que mais crescem no 

Estado, representando parcela significativa das portarias examinadas entre 2003 e 2010. 

Contudo, questões de ordem diversa fazem com que, a despeito do elevado número 

de diagnósticos e prospecções efetuados, um número reduzido de resgates arqueológicos 

tenha sido desenvolvido em áreas de expansão de cultivo de cana-de-açúcar, no mesmo 

período. Menor ainda é a incidência de programas continuados que envolvam pesquisas 

sistemáticas e os correspondentes processos de socialização. 

Os contextos arqueológicos inseridos em áreas de expansão de cana-de-açúcar 

apresentam configurações específicas, demandando metodologias adequadas de 

detecção e resgate das evidências. Isso porque, na maior parte das vezes, estamos diante 

de terrenos que vem sendo utilizados para o plantio há décadas, resultando em um registro 

arqueológico de baixa visibilidade, acarretando muitas vezes no julgamento de que tais 

terrenos não apresentam potencial arqueológico ou que os sítios arqueológicos, quando 

detectados, estão simplesmente destruídos. 

Quando começamos a desenvolver o Programa Guarani de Gestão dos Recursos 

Arqueológicos82 nos pautamos na hipótese de que essas extensas áreas, alvo de 

licenciamento, poderiam trazer informações inéditas para a realidade arqueológica paulista, 

desde que aplicadas metodologias adequadas tanto no que concerne à identificação dos 

sítios quanto ao seu estudo. Ademais, as áreas alvo do programa estavam inseridas em 

porções do estado de São Paulo pouquíssimo conhecidas do ponto de vista da Arqueologia, 

o que só aumentava a relevância científica e social do mesmo. 

                                                 
82 Uso a terceira pessoal do plural enfatizando o trabalho em equipe realizado no âmbito desse Programa. 
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Por outro lado, da minha parte, esse programa surgia como oportunidade para a 

construção de um trabalho que, associado a estratégias de socialização, colaborasse para a 

reversibilidade dos olhares acerca dos passados excluídos do norte paulista, com 

especial ênfase no passado indígena. 

Para tanto, os contextos arqueológicos tinham que ser identificados, analisados, 

interpretados e socializados com as comunidades envolvidas. 

A partir da integração de abordagens oportunísticas e probabilísticas, nos 

consecutivos diagnósticos e prospecções, efetuados entre os anos de 2007 e 2010 pela 

equipe da Zanettini Arqueologia (2007, 2008, 2009, 2010), foram identificados 62 sítios 

arqueológicos, abaixo sintetizados (Prancha 48). 

 

Tabela 12. Sítios arqueológicos identificados pelo Programa Guarani de Gestão dos Recursos Arqueológicos 

Unidade Sítio Inserção
Coordenadas UTM 

(SAD69) 
Município Vestígios 

Pedranópolis Marinheiro ADA 22 K 601269 7767628 Pedranópolis Cerâmicos e Líticos

Cruz Alta Olímpia I ADA 22 K 698947 7715296 Olímpia Cerâmicos e Líticos

Cruz Alta Olímpia II ADA 22 K 699009 7715020 Olímpia Líticos 

Cruz Alta Olímpia III ADA 22 K 699065 7716409 Olímpia Cerâmicos 

Cruz Alta Olímpia IV ADA 22 K 700533 7717054 Olímpia 
Cerâmicos, Líticos, 
Ossos Humanos 

Cruz Alta Olímpia V ADA 22 K 701968 7716272 Olímpia Cerâmicos e Líticos

Cruz Alta Olímpia VI ADA 22 K 702543 7715147 Olímpia Cerâmicos e Líticos

Cruz Alta Olímpia VII ADA 22 K 700871 7715882 Olímpia Cerâmicos e Líticos

Tanabi Córrego do Mangue ADA 22 K 651937 7740769 Palestina Líticos 

Tanabi Fazenda Nova 1 ADA 22 K 639847 7747595 Tanabi Líticos 

Tanabi Fazenda Nova 2 ADA 22 K 641516 7748935 Tanabi Cerâmicos 

São José Colina I ADA 22 K 752911 7716559 Barretos Cerâmicos e Líticos

São José São José I ADA 22 K 751542 7718933 Barretos Históricos 

São José 
Ribeirão das 
Pitangueiras 

ADA 22 K 750784 7718445 Barretos Cerâmicos e Líticos

São José Córrego do Capim I ADA 22 K 752831 7715597 Barretos 
Cerâmicos, Líticos 

e Históricos 

São José Córrego do Capim II ADA 22 K 753563 7719528 Barretos Líticos 

Cruz Alta Caixa d´Água I ADA 22 K 707457 7724978 Guaraci Cerâmicos e Líticos

Cruz Alta Caixa d´Água II ADA 22 K 708091 7725571 Guaraci Líticos 

Cruz Alta Limoeiro ADA 22 K 720436 7724263 Olímpia Líticos 

Cruz Alta Guaraci 1 ADA 22 K 716494 7734502 Guaraci Cerâmicos e Líticos

Cruz Alta Rio Grande 1 ADA 22 K 726129 7720176 Guapiaçu Cerâmicos 

Cruz Alta Turvo 1 ADA 22 K 696789 7701785 Guapiaçu Líticos 

Cruz Alta Santa Helena I ADA 22 K 742820 7710010 Colina Líticos 

Cruz Alta Santa Helena II ADA 22 K 744162 7709036 Colina Líticos 

Cruz Alta Santa Helena III ADA 22 K 742196 7710479 Barretos Líticos 

Cruz Alta Rio das Pedras ADA 22 K 667343 7685419 Bady Bassit Líticos 

Cruz Alta Zelux ADA 22 K 697241 7701620 Guapiaçu Líticos 

Cruz Alta Córrego Criciúma AID 22 K 718614 7737231 Guaraci Líticos 

Cruz Alta Jardim do Bosque ADA 22 K 715015 7733287 Guaraci Cerâmicos 



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

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 242 

Severínia Nova ADA 22 K 717700 7693818 Cajobi Líticos 

Severínia Pimenta ADA 22 K 727651 7701433 Severínia Cerâmicos e Líticos

Severínia Rio Cachoeirinha I ADA 22 K 720757 7713811 Olímpia Cerâmicos e Líticos

Severínia Rio Cachoeirinha II ADA 22 K 720718 7707887 Olímpia Cerâmicos e Líticos

Severínia Ibiúna ADA 22 K 739305 7700357 Colina Cerâmicos e Líticos

Mandu Beira Rio 1 ADA 22 K 762763 7750285 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu Beira Rio 2 AID 22 K 762791 7750859 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu Beira Rio 3 AII 22 K 762746 7750521 Guaíra Cerâmicos 

Mandu Beira Rio 4 ADA 22 K 760676 7753262 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu Beira Rio 5 ADA 22 K 760764 7752264 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu Beira Rio 6 ADA 22 K 760731 7752042 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu João Pedro 1 ADA 22 K 760915 7758035 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu João Pedro 2 ADA 22 K 761214 7758087 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu João Pedro 3 ADA 22 K 761640 7757856 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu João Pedro 4 ADA 22 K 764845 7758076 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu João Pedro 5 ADA 22 K 765017 7758185 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu Fazenda Bananal 1 ADA 22 K 765293 7754407 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu Fazenda Jataí 1 ADA 22 K 764514 7737964 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu Fazenda Jataí 2 ADA 22 K 765540 7737374 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu Fazenda Jataí 3 ADA 22 K 765539 7736997 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu Fazenda Matão 1 ADA 22 K 761751 7744891 Barretos Cerâmicos e Líticos

Mandu Fazenda Matão 2 ADA 22 K 761073 7744641 Barretos Cerâmicos e Líticos

Mandu Fazenda Matão 3 ADA 22 K 761754 7743832 Barretos Cerâmicos e Líticos

Mandu Fazenda Santa Maria 1 ADA 22 K 761679 7748681 Barretos Cerâmicos e Líticos

Mandu Fazenda Cuiabano 1 ADA 22 K 771744 7769449 Guaíra Cerâmicos e Líticos

Mandu Fazenda Cuiabano 2 ADA 22 K 770666 7769511 Guaíra Cerâmicos 

Mandu Fazenda Barreiro 1 AII 22 K 766306 7749608 Guaíra Líticos 

Mandu Fazenda Rio Pardo 1 ADA 22 K 761684 7739945 Barretos Cerâmicos e Líticos

Mandu Fazenda Rio Pardo 2 ADA 22 K 761885 7739466 Barretos Cerâmicos e Líticos

Mandu Fazenda da Mata 1 ADA 22 K 760241 7739507 Barretos Cerâmicos e Líticos

Mandu Córrego Novo 1 ADA 22 K 762089 7748225 Barretos Cerâmicos e Líticos

Mandu Córrego Novo 2 ADA 22 K 761933 7747507 Barretos Cerâmicos e Líticos

Mandu do Poço 1 ADA 22 K 755601 7742640 Barretos Cerâmicos 

 

Esses sítios estão inseridos em 12 municípios do norte paulista, sendo que, dentre 

esses, apenas dois municípios possuíam algum patrimônio arqueológico reconhecido 

anteriormente: Olímpia e Guaíra, com dois e seis sítios cadastrados, respectivamente. 

Dessa forma, o programa em tela representou um incremento de 700% no patrimônio 

arqueológico reconhecido para a região (Prancha 48). Convém explicitar que, dentre os 62 

sítios arqueológicos mencionados, apenas 13 foram resgatados até o momento83. 

                                                 
83 Os relatórios pertinentes foram encaminhados ao IPHAN e espera-se que a continuidade do licenciamento 
ambiental envolva o resgate criterioso desses sítios arqueológicos.  





PRANCHA 49. Programa Guarani de Gestão dos Recursos Arqueológicos:
procedimentos metodológicos e a seleção do patrimônio

Em áreas de expansão de cultivo uma das metodologias utilizadas pelo programa consiste na limpeza daEm áreas de expansão de cultivo, uma das metodologias utilizadas pelo programa consiste na limpeza da
superfície do sítio, seguida de uma coleta ponto-a-ponto com auxílio de equipamento de precisão,
possibilitando análises intra-sítio. Acima, Sítio Olímpia VII (Fotos: Arquivo Zanettini Arqueologia).

Outra metodologia consiste na definição de uma malha regular de quadras de 25 m², as quais passam por
uma raspagem superficial, como na foto acima, à esquerda, no sítio Córrego do Capim. No sítio Colina I, por
exemplo (acima, foto do meio), uma área de mais de 500 m² foi limpa e examinada. Por fim, os sítios
sempre são alvo da abertura de unidades de escavação, como essa unidade no sítio arqueológico
Marinheiro (acima, foto à direita) (Fotos: Arquivo Zanettini Arqueologia).

Acima, no sítio arqueológico Olímpia IV, os
procedimentos adotados possibilitaram a identificação
de uma estrutura funerária em meio ao canavial (foto
acima). Essa estrutura revelou um crânio humano
coberto por uma vasilha cerâmica, ambos
fragmentados, sendo que foi identificado um tembetá
associado ao maxilar do individuo (Fotos: Arquivo
Zanettini Arqueologia).
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No que tange aos resgates efetuados, partimos dos pressupostos trazidos por Araújo 

(2001), de que sítios inseridos em terrenos revolvidos por implementos agrícolas 

apresentam potencial informativo significativo, desde que adotados os métodos apropriados 

em campo, como por exemplo, a coleta ponto a ponto das peças em superfície. 

Conforme a literatura disponível o emprego do arado não apresenta uma ação tão 

destrutiva, como se acreditava anteriormente. Obviamente, o avanço da mecanização 

desses processos, no contexto atual, traz sérios riscos ao patrimônio arqueológico. Mas, no 

que concerne aos métodos anteriormente empregados, acreditamos que sua ação dificultou, 

mas não impossibilitou a análise arqueológica. 

Para Araújo (2001), a definição de sítios alterados ou destruídos passa pelo fato dos 

mesmos estarem próximos à superfície, partindo de uma ideia errônea de que apenas sítios 

enterrados apresentam potencial interpretativo. No entanto, todo sítio enterrado já esteve 

exposto em superfície e sabe-se que “o principio de funcionamento do arado e implementos 

agrícolas consiste basicamente em revolver a terra, não em transportá-la” (ARAÚJO, 2001, 

p.118). 

Dessa feita, as metodologias de campo adotadas, associadas a uma revisão da 

literatura pertinente, possibilitaram avanços no conhecimento até então disponível, conforme 

sintetizado a seguir. 

 

 

5.1.2. Para além das tradições: a construção de uma história indígena regional 

 

Os sítios estudados no âmbito do Programa Guarani estão inseridos no norte do 

estado de São Paulo, uma área compreendida como um extenso corredor de influências 

de grupos indígenas diversificados, Tupis do Interior, Guaranis vindos do Sul, Jês 

Centrais e Meridionais, segundo dados etnográficos apresentados por Marcel Mano 

(2006). De fato, essa imensa região, delimitada ao norte pelo rio Grande, ao sul pelo rio 

Tietê, ao oeste pelo rio Paraná e a leste pelo rio Pardo, traz instigantes desafios para a 

Arqueologia. 

As reflexões aqui pontuadas estão baseadas, sobretudo, na análise dos sítios 

arqueológicos resgatados até o momento, sobretudo, àqueles associados aos grupos 

indígenas que ocuparam essa região entre os séculos XV e XVIII. Dessa feita, embora o 

programa também tenha evidenciado sítios líticos com características tecnológicas 

associadas a contextos cronológicos anteriores, assim como contextos históricos, as 

pesquisas privilegiaram, em termos de investimento interpretativo, os contextos 

associados às populações indígenas relacionadas ao recorte temporal mencionado.  
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Julgo prudente oferecer inicialmente uma breve caracterização das tradições 

arqueológicas indicadas para a macrorregião onde se insere o programa. 

Conforme indica a literatura, a cerâmica associada à tradição arqueológica 

Tupiguarani tem sido caracterizada por uma singular homogeneidade de traços, que se 

reproduzem ao longo do tempo por um extenso território, por assim dizer, de escala 

continental. Os traços marcantes dessa tradição seriam a cerâmica policrômica, 

corrugada e escovada, os enterramentos secundários em urnas, os machados de pedra 

polida e a presença de tembetás (CHMYZ, 1976, p.146). 

Brochado (1984) propôs a divisão em duas subtradições: Tupinambá e Guarani. 

Para a cerâmica Guarani indicou uma variabilidade formal em sentido amplo, marcada 

por um princípio de segmentação, enquanto para a cerâmica Tupinambá percebeu uma 

maior diversidade de motivos pintados e a existência de um número maior de vasilhas 

abertas. As diferenciações morfológicas estariam ligadas aos alimentos ingeridos, 

predominando o milho entre os Guarani e a mandioca entre os Tupinambá. Desse 

modo, Brochado definiu uma subtradição Guarani associada aos Guarani do Sul e uma 

subtradição Tupinambá para os Tupinambá do litoral. 

Uma das discussões mais frequentes com relação à Tradição Tupiguarani está 

relacionada à existência de um centro de origem e prováveis rotas de dispersão. 

Noelli (1996) realizou uma extensa revisão desses modelos indicando dois 

pontos em comum nesses trabalhos: a existência de um centro de origem e de 

diferentes rotas de expansão e dispersão dessas populações. Esse seria o único 

consenso uma vez que hipóteses diferenciadas se multiplicaram ao longo dos trabalhos 

desenvolvidos sobre a temática. Enquanto a origem amazônica constitui consenso entre 

os autores, o local específico e rotas de dispersão ainda geram bastante polêmica. 

O estado de São Paulo, por sua vez, tem sido apontado como área limite das 

divisões internas da Tradição Tupiguarani, ou seja, a fronteira entre as subtradições 

Guarani e Tupinambá (BROCHADO, 1984). Para alguns os limites físicos dessa 

fronteira estaria situada no rio Tietê, para outros no Paranapanema; alguns defendem 

que o norte de São Paulo constituiria o marco geográfico referencial dessa fronteira. 

Esse fato, por si só, demonstra a importância de estudos que abordem a dispersão e 

cronologia dessas ocupações, assim como a existência de possíveis regionalismos, os 

quais poderão auxiliar na compreensão da tradição cultural como um todo (MORAES, 

2007). 

A região em epígrafe foi apontada, em diferentes modelos de ocupação como de 

domínio da Subtradição Tupinambá (BROCHADO, 1984; URBAN, 1992; ROBRAHN-

GONZÁLEZ, 2001a, 2001b). Cabe destacar que Brochado propôs, anos depois de sua 
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tese, que o conceito de Subtradição Tupinambá fosse aplicado exclusivamente aos 

falantes do Tupinambá - diferenciando-os dos demais Tupi (NOELLI, 1996, p.24). 

Ao estudar conjuntos localizados no rio Mogi-Guaçu, apontei que esses sítios 

não estariam relacionados, nem aos sítios da Subtradição Guarani, nem à Subtradição 

Tupinambá, embora guardem mais semelhanças com essa última, advogando que 

esses conjuntos estariam associados ao que denominei de grupo Tupi do interior 

(MORAES, 2007). 

Passemos à caracterização da tradição arqueológica Aratu. Essa tradição 

arqueológica foi definida a partir do estudo realizado por Calderón (1967/68) na Baia de 

Todos os Santos (Distrito de Aratu), sendo caracterizada pela presença de urnas 

funerárias piriformes. Geralmente, a cerâmica Aratu apresenta superfície alisada e 

antiplástico mineral, sendo caracterizada por vasilhas piriformes, vasos geminados e 

presença de bordas onduladas (CALDERON, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1972). 

A denominada tradição arqueológica Sapucaí, definida por Dias Júnior para 

Minas Gerais é caracterizada pela presença de vasos grandes com cacos muito 

espessos. As urnas tendem às formas globulares, diferentes das formas piriformes. Ao 

lado desses recipientes maiores se encontram vasos pequenos de paredes finas e 

bases perfuradas, estas formas são pouco numerosas, sendo deixadas normalmente 

sem decoração. A cerâmica Sapucaí apresenta por vezes um banho vermelho que pode 

ser aplicado em qualquer tipo de vaso (PROUS, 1992, p.350). 

Alguns pesquisadores chegam a propor a união das tradições Aratu e Sapucaí 

(FERNANDES, 2001), perspectiva aqui adotada para fins operacionais, posto que a 

divisão nas duas tradições não dá conta da variabilidade identificada no norte paulista. 

Nas décadas de 1970 e 1980, Schmitz identificou sítios Aratu no Estado de 

Goiás, com a identificação da chamada fase Mossâmedes. Esta fase apresenta 

algumas características que nos remetem a influência da cerâmica associada à 

Tradição Uru, verificada no emprego do cariapé como antiplástico e pela presença de 

grandes pratos para o preparo de mandioca (SCHMITZ et al, 1982). Vale destacar que 

essa fase apresenta diferenciações morfológicas mínimas com relação à tradição Aratu, 

sendo o emprego de cariapé e a existência de apliques os “indicadores” que a 

aproximam da tradição Uru. 

A origem dos grupos associados à Tradição Aratu é ainda incerta, contando-se 

com duas linhas interpretativas para o Brasil-Central, onde essa tradição foi estudada 

de modo mais aprofundado. O debate acerca desta questão se divide entre uma origem 

externa ou interna a essa região. Brochado (1991) defende a hipótese de um 

deslocamento dos grupos Jê e Cariri saindo da Amazônia para o Centro-Oeste, seja por 
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questões ambientais, demográficas ou simbólicas. Já autores como Wüst e Barreto 

(1999) defendem a emergência local dessas aldeias, como resultante de soluções 

frente a processos históricos específicos ocorridos na região Centro-Oeste (WÜST & 

BARRETO, 1999). Para Robrahn-González a hipótese mais plausível sobre a origem 

desses grupos consiste na combinação de fatores internos e externos para o 

surgimento dessas aldeias. Segundo a autora "não se pode descartar a possibilidade da 

formação desses agricultores do leste derivar tanto de deslocamentos externos como 

do desenvolvimento de comunidades locais, envolvendo diferentes formas de contato 

cultural" (ROBRAHN-GONZÁLEZ, 1996, 2001b). 

A tradição arqueológica Uru, identificada no Brasil Central, sobretudo no atual 

estado do Mato Grosso, foi definida em 1974 (SCHMITZ et al, 1982) e denomina uma 

tradição ceramista de grupos das bacias do Tocantins e Araguaia. As vasilhas são 

simples, apresentando algumas vezes banho vermelho e entalhes no lábio. O emprego 

do antiplástico cariapé é constante. As formas apresentam características específicas, 

tais como: bases planas de tigelas e pratos (algumas com ângulo de 90°) e bordas 

acasteladas. Os pratos e tigelas de bases planas são atribuídos à transformação da 

mandioca tóxica em alimento (SCHMITZ et al, 1982, p.103). 

A morfologia dos sítios Aratu é comumente caracterizada pelo padrão de casas, 

formando um círculo ao redor de uma grande praça, eventualmente com duas ou até 

mesmo três linhas concêntricas. Os sítios mais recentes apresentariam um número 

menor de casas. Os sítios Uru, por sua vez, apresentam tanto o padrão circular como 

um alinhamento de casas em relação a uma drenagem. 

As pesquisas realizadas no âmbito do Programa Guarani de Gestão dos 

Recursos Arqueológicos evidenciam que a associação mecânica dos sítios 

arqueológicos identificados no norte paulista às tradições mencionadas pode 

representar uma homogeneização de contextos socioculturais extremamente híbridos. 

Nesse programa, partimos da hipótese que o aprofundamento na análise e 

interpretação da cultura material desses grupos, numa abordagem eminentemente 

arqueológica, poderia desvelar processos socioculturais específicos que 

permaneceriam silenciados ante a simples associação com as referidas tradições. 

Ademais, não estamos advogando o abandono da utilização da tradição 

arqueológica, mas sim a sua inserção em uma problemática maior. Vale lembrar, que a 

palavra tradição vem do latim tradere que significa transmitir algo a alguém para que o 

guarde (GIDDENS, 2000 Apud THERRIEN, 2006), uma vez que essa transmissão 

ocorre em contextos sociais diversos, em um tempo e lugar, associados a códigos 

simbólicos, esse significado devolve o caráter dinâmico ao conceito de tradição. 



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

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 249 

A tradição Tupiguarani foi identificada no vale do rio Tietê ao sul da área em 

apreço (MARANCA et al, 1994), ao norte, no rio Grande (PEREIRA JUNIOR, 1957), a 

leste, no rio Mogi Guaçu (PALLESTRINI, 1981; CALDARELLI, 1983; MORAIS, 1995; 

MORAES, 2007) e no rio Pardo (MORAES, 2007). Os trabalhos realizados no programa 

em epígrafe identificaram sítios da tradição Tupiguarani nos municípios de Olímpia 

(sítios Olímpia II e IV), Barretos (sítio Colina I) e Tanabi (sítio Fazenda Nova I) 

(ZANETINI ARQUEOLOGIA, 2007, 2008, 2009). 

A ocupação de grupos associados à denominada Tradição Aratu foi verificada 

em alguns sítios da região: Maranata (MARANCA et al, 1994), Água Vermelha 2, Água 

Vermelha 6, Viçosa 2, Turvo (DE BLASIS, 2003), Baixadão (PENIN & DE BLASIS, 

2005/2006), Água Limpa (FERNANDES, 2001), além das referências nos municípios de 

Guairá e Franca (PEREIRA JUNIOR, 1957). No programa Guarani foi identificado e 

estudado o sítio arqueológico Marinheiro, localizado no município de Pedranópolis 

(ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2007). 

Características híbridas associadas às Tradições Aratu e Uru foram observadas 

nos sítios Água Vermelha 1 (ROBRAHN-GONZÁLEZ, 1998), Lagoa Preta I e II 

(CALDARELLI & NEVES, 1981), Água Branca (AFONSO & MORAES, 2005/2006), 

Cachoeira de Emas 1 (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2006). No âmbito do programa em 

tela, foram estudados os sítios Olímpia VII, no município de Olímpia e Ribeirão das 

Pitangueiras, em Barretos (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2008, 2009). 

Esses sítios com características das Tradições Aratu e Uru podem estar 

relacionados ao processo de diversificação cultural ocorrido na região do Brasil Central 

nos séculos IX e X. Para Robrahn-González (1998) os processos evidenciados estariam 

relacionados às influências que os grupos produtores de cerâmica Uru exerceram sobre 

os grupos Aratu, formando posteriormente “uma nova unidade cultural”. A presença de 

características mistas no norte paulista “pode indicar que o processo de diversificação 

cultural observado na região Centro-Norte ou tenha sido mais rápida do que se supõe 

ou esteja relacionada a um processo ainda mais amplo, envolvendo regiões mais 

distantes” (ROBRAHN-GONZÁLEZ 1998). Desse modo, o fato de termos nos séculos 

XV-XVIII, sítios no norte de São Paulo com tamanha diversificação, corrobora essa 

hipótese. 

Indubitavelmente, estamos diante de uma região que apresenta questões 

instigantes sobre a interação mantida entre grupos indígenas, questões que não serão 

resolvidas, necessariamente, com a filiação mecânica de sítios a uma ou outra tradição 

arqueológica. Como apontado por Mano (2006), a documentação etnohistórica, ao ser 

analisada a partir de um enfoque antropológico, mostra uma diversidade significativa de 
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grupos na região entre os séculos XVIII e XX. Ora, se em três séculos essa diversidade 

fica patente, quando consideramos a existência de sítios arqueológicos datados entre 

1000 e 300 anos atrás, temos certamente fenômenos socioculturais bem mais 

complexos. A seguir apresentamos alguns sítios “chave” para essas discussões: 

 

Tabela 13. Sítios inseridos na macrorregião de pesquisa. 
Em destaque sítios arqueológicos estudados no Programa Guarani de Gestão dos Recursos Arqueológicos 

Sítio Município 
Cenário de 
Ocupação 
Regional 
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 d
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Datas 
(anos AP) 

Fonte 

Maranata Olímpia Macro-Jê Sim Sem data Maranca et al, 1994 

Água Vermelha 2 Ouroeste Macro-Jê Sim Sem data De Blasis, 2003 

Água Vermelha 1 Ouroeste Macro-Jê 
 

Sim Sim 
700+/-70  

1010+/-50 
De Blasis, 2003 

Água Limpa Monte Alto Macro-Jê 
 

Sim Sim 
1524+/-212  
375+/-40 

Fernandes, 2001 

Água Branca Casa Branca Macro-Jê 
 

Sim Sim 205 
Afonso & Moraes, 

2005/2006 

Lambari II Casa Branca Tupi Sim 1085 +/- 130 Moraes, 2007 

Franco de Godoy Mogi-Guaçu Tupi Sim 1550 Moraes, 2007 

Franco de Campos Mogi mirim Tupi Sim 780 +/-110 Moraes, 2007 

Cachoeira de Emas I Pirassununga Macro-Jê Sim Sim 550 Moraes, 2007 

Cachoeira de Emas II Pirassununga Tupi Sim 450+/-60 Moraes, 2007 

São João 
Ribeirão 
Bonito 

Tupi Sim Sim Sim 
975+/-120 

AP e 840+/-
110 AP 

Schiavetto, 2007 

Pirangi III Pirangi Tupi Sim 
  

580+/-150 
Zanettini Arqueologia, 

2011 

Bebedouro I Bebedouro Macro-Jê 
 

Sim Sim 930+/-170 
Zanettini Arqueologia, 

2011 

Marinheiro Pedranópolis Macro-Jê 
 

Sim Sim 
1100 +/-150 

930+/-40 
Zanettini Arqueologia, 

2007 

Olímpia IV Olímpia Tupi Sim 
  

390 +/- 40  
340+/- 80 

Zanettini Arqueologia, 
2008 

Olímpia VII Olímpia Macro-Jê 
 

Sim Sim 
490+/-110 
360+/-80 

Zanettini Arqueologia, 
2008 

Colina I Barretos Tupi Sim 
  

420+/-40 
Zanettini Arqueologia, 

2008 
Ribeirão das 
Pitangueiras 

Barretos Macro-Jê 
 

Sim Sim 430+/-80 
Zanettini Arqueologia, 

2008 

 

O primeiro sítio resgatado no Programa Guarani foi o sítio Marinheiro, localizado 

na área destinada à instalação de planta industrial Usina Guarani, em Pedranópolis 

(ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2007). Este sítio reveste-se de importância uma vez que 

diagnosticou uma ocupação cronologicamente recuada de grupos indígenas Jê na 

região, com elementos da tradição Aratu, mas, com características específicas, até 
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então não documentadas para essa tradição, a saber: predomínio de acabamentos de 

superfície aprimorados (polimento, brunidura) e de vasilhas de pequenas dimensões, 

além da presença de artefatos líticos formais. 

Os sítios resgatados no município de Olímpia, no âmbito do Programa Guarani 

(ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2008), também colaboram para o avanço das discussões 

supracitadas. O sítio Olímpia IV permitiu o estudo de um assentamento tipicamente 

Tupi na Bacia do Rio Grande/Turvo. De um modo geral, as características estilísticas da 

cerâmica apontam para uma associação desse sítio com os grupos Tupi do interior, ou 

seja, o material não pode ser enquadrado nem na Subtradição Guarani, nem na 

Tupinambá (BROCHADO, 1984). Foi ainda identificada uma estrutura funerária nesse 

sítio, com um sepultamento primário cujo crânio foi coberto por uma tigela. A 

associação de um tembetá de quartzo polido ao maxilar inferior do indivíduo foi um fato 

inédito para a Arqueologia Brasileira. Com relação ao sítio Olímpia VII, este apresenta 

características que nos remetem às tradições Aratu e Uru, ambas relacionadas aos 

grupos Jê: bases planas com ângulo de 90°, antiplástico de cariapé e bordas 

acasteladas. Nesse contexto, temos a orientação das concentrações de material em 

paralelo ao córrego, característica também verificada em sítios Uru do Brasil Central. O 

sítio Olímpia V apresentou predomínio de material lítico lascado, associado a esparsos 

fragmentos cerâmicos Tupiguarani e Aratu/Uru. 

Os sítios resgatados no âmbito da Unidade São José corroboram a 

complexidade já verificada. No que se refere aos sítios Tupi, o sítio Colina I apresentou 

características tecnológicas semelhantes aos demais sítios Tupi já evidenciados pelo 

Programa, contudo, com decorações acromáticas diferenciadas. O sítio Ribeirão das 

Pitangueiras, resgatado no âmbito das áreas de expansão da Usina São José, no 

município de Barretos, apresentou esparsos fragmentos cerâmicos com características 

Jê (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2009). 



PRANCHA 50. Programa Guarani de Gestão dos Recursos Arqueológicos:
variabilidade artefatual e diversidade cultural

Variabilidade artefatual nos contextos Tupi: ao alto, fragmentos cerâmicos com vestígios de pintura do sítio
Olímpia IV. No sítio Colina, acima, destacam-se as decorações incisas e ponteadas, ocorrendo também os
motivos pintados. Os estilos tecnológicos identificados apontam para uma diversidade significativa de
grupos indígenas Tupi no norte paulista entre os séculos XV e XVIII (Fotos: Arquivo Zanettini Arqueologia).g p g p p ( q q g )

Variabilidade Artefatual nos contextos Jê: ao lado,
fragmentos cerâmicos do sítio Olímpia VII: presença
de cariapé, formas duplas, bordas onduladas, bases
planas de 90º e impressão com cestaria. Acima,
pintura preta em linhas verticais e tratamentos de
superfície aprimorados no sítio Marinheiro (Fotos:
Arquivo Zanettini Arqueologia).



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

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 253 

Desse modo, os dados obtidos no Programa Guarani apontam a existência de: 

 Contextos Tupi que podem de forma genérica ser associados à tradição 

Tupiguarani, mas que revelam características diferenciadas que não os enquadram 

nas subtradições apontadas por Brochado (1984), apontando para estilos regionais 

específicos de grupos Tupi do interior; 

 Contextos Jê que se assemelham a sítios da Tradição Aratu, mas que não se 

enquadram nas características apontadas pela literatura (ROBRAHN-GONZÁLEZ, 

1996; FERNANDES, 2001) e ainda contextos Jê híbridos que mesclam 

características das Tradições Aratu/ Uru. 

 

Cabe salientar que, somos herdeiros das classificações e certamente temos que 

estabelecer com elas um diálogo. No entanto, o quadro atual das pesquisas tem 

apontado para uma complexidade maior dessas associações/interações, cujos estilos 

tecnológicos possuem especificidades que não nos permitem uma associação direta 

com as tradições arqueológicas definidas, embora algumas características dessas 

estejam presentes e, até mesmo, mescladas na cultura material analisada. 

Por outro lado, aponta-se que a compreensão dessas ocupações, datadas entre 

1000 e 300 anos atrás, mas que aparecem de forma mais densa entre 600 e 200 anos 

atrás, demanda a caracterização da variabilidade artefatual em tela, dos estilos 

tecnológicos e das redes de interação cultural subjacentes, objetivando a construção de 

uma história indígena para o interior paulista. Defendo que as tradições arqueológicas 

apontadas, definidas em outras partes do país, não podem ser transpostas de forma 

mecânica aos contextos vislumbrados no interior paulista. Mais que isso, essa 

transposição significa uma homogeneização de contextos socioculturais extremamente 

diferenciados, perpetuando uma visão estática e empobrecedora das populações 

indígenas com resultados diretos nos processos de comunicação museológica. Como 

apresento a seguir, essa tarefa é árdua, mas extremamente significativa para uma 

descolonização da Arqueologia Paulista. 

 

 

5.1.3. Concebendo o processo educativo: a problematização museológica da educação 

patrimonial 

 

A concepção do programa partiu de uma articulação constante entre pesquisa 

arqueológica e socialização, integrando a dupla antropofagia do patrimônio arqueológico e 

assumindo as seguintes premissas. 
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Primeira premissa: acredito que os processos de socialização do patrimônio 

arqueológico, devem articulá-lo a outros segmentos patrimoniais. Lembro que o 

patrimônio cultural é uma seleção de bens e valores de uma cultura, que formam parte da 

propriedade simbólica de determinados grupos (MERILLAS 2003, p. 20). Ao ampliarmos o 

leque de referências patrimoniais estamos objetivando a construção de um diálogo efetivo 

com a sociedade, favorecendo processos de apropriação/ desconstrução/ construção do 

conhecimento gerado pela pesquisa arqueológica por meio da inserção desses referenciais 

no patrimônio cultural da população envolvida, vencendo o estranhamento tão comum a 

esses vestígios, dotando-os de significado. 

Segunda premissa: tomo a disciplina Museológica (BRUNO, 2000), em particular os 

princípios da Sociomuseologia, como aporte teórico e metodológico no desenvolvimento 

das ações, dialogando também com os conceitos e métodos da Educação Patrimonial como 

campo autônomo (MERILLAS, 2003; HORTA, 1991).  

Desse modo, adoto o conceito de Pedagogia Museológica, mencionado no Capítulo 

1, entendendo-a como uma percepção da musealidade, inerente às sociedades humanas, 

que desde seus primórdios têm selecionado parcelas de sua realidade para relacionar-se 

com o invisível (BRUNO, 2006). Esse conceito nos aponta uma Museologia para além dos 

estudos de Museus, concorrendo para a definição de Museologia como estudo do “fato 

museal”, na concepção de Waldisa Rússio Guarnieri (GUARNIERI, 1990). Assim, a 

concepção do programa partiu da compreensão de que processos museológicos 

potencializam a relação entre homem (sociedade) e objeto (patrimônio) para além dos 

cenários museológicos institucionalizados. Ainda que o programa não esteja sendo 

desenvolvido no seio de uma instituição museológica, a ação educativa centrada no 

patrimônio é um processo de natureza museológica e que pode cooperar para o 

fortalecimento institucional dos museus inseridos na região. 

Ademais, me situo no âmbito da teoria construtivista que associa uma visão idealista 

do conhecimento ao papel ativo do individuo na aprendizagem, afirmando ainda a educação 

como prática política, aspecto particular ao pensamento freireano (FREIRE, 1970/1987). 

Convém lembrarmos a influência das ideias de Paulo Freire no desenvolvimento da 

chamada Nova Museologia e, consequentemente, da Sociomuseologia, tendo sido o mesmo 

convidado a abrir a Mesa de Santiago do Chile, em 197284. 

Terceira premissa: a preservação do patrimônio cultural está associada ao uso 

qualificado dos bens e referências patrimoniais, assim deve promover o desenvolvimento 

humano e integral. Como aponta Hugues de Varine (2002) esse desenvolvimento repousa, 

em grande parte, sobre a participação ativa e criativa das comunidades locais, sem essa 

                                                 
84 O que não se efetivou devido a questões políticas. 



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

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 255 

participação verifica-se apenas a implantação de programas tecnocráticos cuja eficácia 

funda-se na combinação conjuntural e efêmera de uma vontade política e da disponibilidade 

de meios financeiros e humanos. As ações educativas do programa buscaram colaborar 

nesse processo, visando 

“liberar a capacidade criativa do indivíduo e dar-lhe condições de ocupar um lugar 
como ator cultural, social e econômico de forma integral, em sua comunidade e em 
seu território. Isso corresponde exatamente à noção de ‘conscientização’ de Paulo 
Freire” (VARINE, 2002, p.288, grifo meu). 

 

Essa premissa é solidária às duas anteriores, pois: reflete uma visão ampla do 

patrimônio cultural (onde se insere o patrimônio arqueológico); associa-se aos pressupostos 

da Sociomuseologia; está relacionada a uma teoria do conhecimento de base idealista, ou 

seja, não há uma verdade a ser transmitida, mas a construção conjunta do conhecimento; e, 

por fim, está associada a uma teoria da aprendizagem que vê o indivíduo como agente 

ativo. 

Ademais, o programa foi construído a partir de uma engrenagem metodológica na 

qual os processos de avaliação ocupam lugar de destaque, posto que esses processos 

possibilitam a retroalimentação do programa, de caráter continuado. 

 



HOMEM OBJETO

PRANCHA 51. Programa “De Bem com o Passado”: premissas teóricas e
metodológicas

SOCIEDADE

* Educadores 
Multiplicadores -

Agentes da educação 
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Tanabi, Pedranópolis e Barretos
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Síntese do fato museal em tela: sociedade, patrimônio e território.
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Teoria Educacional Expositiva

Teoria Educacional do Estímulo/Resposta

Teoria Educacional da Descoberta

Teoria Educacional Construtivista
Idealista

Esquema geral da relação entre Teoria do Conhecimento, Teoria da Aprendizagem e Teoria e Método
Educacional (Adaptado de MELO, 2007 E MERILLAS, 2003).

Diagnóstico das Realidades Locais  Ações de Divulgação e Sensibilização 

Formação de 
Multiplicadores

Multiplicação do Conhecimento 

Encontro 
de 

Avaliação 

Retroalimentação do Programa

Mudanças nas 
estratégias, públicos 

ou conteúdos de 
acordo com 
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Engrenagem metodológica do programa.
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O programa De Bem com o Passado partiu dessas premissas sendo que, seu 

desenvolvimento, beneficiou-se de uma perspectiva multiestágios, retroalimentada pela 

própria prática. Dessa forma, conceitos e métodos estabelecidos desde 2007, quando o 

programa começou a ser desenhado, foram reavaliados a partir da primeira aplicação, no 

ano de 2009 e, obviamente, a partir das ações desenvolvidas em 2010, quando atingimos 

uma ampliação significativa dos municípios e públicos envolvidos. 

O diagnóstico das realidades locais foi realizado sempre de forma concomitante 

ao próprio trabalho de Arqueologia. Nesse sentido, a coordenação integrada do programa 

de gestão e de educação patrimonial possibilitou uma visão integral do processo, permitindo 

uma reflexão profunda acerca da interface Arqueologia - Museologia. 

Processos de musealização da Arqueologia alinhados com a Sociomuseologia não 

podem prescindir de uma pesquisa arqueológica crítica. No caso do programa em epígrafe, 

o questionamento acerca da história ‘oficial’ que excluiu as ocupações indígenas das 

memórias locais, tem como embasamento a realidade arqueológica, apresentada 

sucintamente nos itens anteriores. 

O diagnóstico mencionado teve especial atenção no levantamento de estruturas 

museológicas potenciais para a salvaguarda e a comunicação dos acervos gerados no bojo 

do programa. Dentre os municípios envolvidos, apenas a cidade de Olímpia possui um 

museu onde o patrimônio arqueológico é destacado, no caso, a coleção advinda de uma 

pesquisa emergencial realizada no sítio arqueológico Maranata, já mencionado 

anteriormente (Prancha 52). Ademais, os municípios de Barretos e Colina contam com 

museus históricos: Museu Histórico, Artístico e Folclórico Ruy Menezes e Museu da Cidade 

de Colina, respectivamente, os quais apresentam alguns objetos arqueológicos, mas de 

forma descontextualizada. 



PRANCHA 52. Programa “De Bem com o Passado”: diagnóstico de unidade
museológica local

Aspecto do prédio onde está instalado Museu de História e do Folclore Maria Olímpia, no centro de
Olímpia, e área expositiva onde estão apresentados os vestígios arqueológicos coletados no sítio Maranata.
Destaca-se a fragilidade dos procedimentos de salvaguarda e comunicação museológica da instituição que,
nos últimos anos, tem procurado alternativas para a requalificação de suas ações (Fotos: Arquivo Zanettini
Arqueologia).
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Encontramos o Museu de História e do Folclore Maria Olímpia bastante debilitado. 

Não obstante, ao longo desses anos, a instituição vem se reconfigurando. Um diagnóstico 

museológico foi elaborado85 e as perspectivas do acervo arqueológico retornar ao município, 

no futuro, se abriram. 

Convém ressaltar que Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara - 

MAPA, detalhado adiante, é a instituição de apoio ao programa, para onde os acervos foram 

destinados. Esse fato não impede que a cidade de Olímpia, ou outros municípios 

envolvidos, venham a requisitar o ‘repatriamento’ do acervo, devendo o programa e o MAPA 

atuar em conjunto nesse processo. 

A ausência de instituições museológicas aparelhadas no território de intervenção 

configurou um programa direcionado, prioritariamente à educação formal, por meio do 

trabalho com educadores, aqui compreendidos como “agentes da educação da memória” 

(BRUNO, 2004, 2006), multiplicadores por excelência do programa. A atuação desses 

agentes tem como meta a reversibilidade dos olhares no que concerne ao passado indígena 

regional, excluído das memórias locais. 

Najjar (2011), a respeito das críticas dirigidas aos programas de Educação 

Patrimonial que atuam apenas com a educação formal, salienta que dialogar somente com a 

escola é uma perspectiva estreita, nas não dialogar é mais estreito ainda. O educador 

aponta a relação Arqueologia, Cidadania e Escola como uma “trama a ser tecida”, onde a 

Educação Patrimonial pode alargar os processos de cidadania social. 

As ações desenvolvidas envolveram primeiramente, durante o segundo semestre de 

2007 e primeiro semestre de 2008, a concepção de um material didático de apoio, composto 

por: caderno de apoio ao multiplicador, cartilha para público infantojuvenil e kit de réplicas 

arqueológicas. 

O Caderno de Apoio Didático e a Cartilha (Anexo 2) foram concebidos para sua 

utilização conjunta, onde o primeiro traz sugestões para o educador trabalhar com o tema, 

bem como para a utilização da Cartilha, concebida para o público infantojuvenil. Ambos 

buscam trazer uma visão sucinta da Arqueologia Paulista, não se limitando ao patrimônio 

arqueológico da região norte do estado, onde se insere o programa. Dessa forma são 

apresentados: Sítios Líticos; Arte Rupestre; Sambaquis e Sítios Cerâmicos. Decidiu-se 

também pela ênfase nos sítios arqueológicos associados às populações indígenas, sendo 

trabalhado apenas de forma superficial o patrimônio advindo dos sítios arqueológicos 

históricos. 

Deve-se destacar o esforço na concepção de uma logomarca para o projeto, tendo 

sido escolhido o mote “De bem com o passado”, tendo como fundo a ideia de que as 

                                                 
85 Esse trabalho foi conduzido pela museóloga Ana Sílvia Bloise da empresa Oficina 3. 
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discussões do projeto levariam a uma nova postura dos agentes em relação ao passado 

indígena regional. 

 

A Cartilha do Aluno foi organizada da seguinte forma: 

 Apresentação: texto introdutório e espaço para dados pessoais do aluno; 

 História em quadrinhos: conta a história da identificação e do estudo da estrutura 

funerária no sítio arqueológico Olímpia IV; 

 Conceituação da Arqueologia: pequeno texto sobre o que é Arqueologia, a diferença 

da Paleontologia e sobre o porquê da realização de pesquisas no canavial; 

 Etapas da Pesquisa Arqueológica: passo-a-passo da pesquisa arqueológica; 

 Mapa dos Sítios Arqueológicos do Estado de São Paulo: localização dos principais 

sítios arqueológicos associados às ocupações indígenas, com a utilização de ícones 

concebidos para cada tipo de sítio; 

 Categorias de Sítios Arqueológicos Pré-Coloniais encontrados no Estado de São 

Paulo: explicação das categorias de sítios apresentadas no mapa. Ainda que tenham 

sido utilizados os conceitos Tupiguarani, Aratu e Itararé, os dois primeiros ocorrendo 

na região de aplicação do programa, reforçamos, nas oficinas e demais atividades, 

que dentro dessas classificações existe uma grande diversidade cultural; 

 Jogo Arqueológico: apresenta de forma lúdica detalhes do cotidiano do trabalho 

arqueológico; 

 Glossário: termos que aparecem na Cartilha são explicitados; 

 Você Sabia: apresenta a diversidade linguística dos grupos indígenas por meio da 

explicitação dos Troncos Tupi e Macro-Jê. Os sítios Tupiguarani e os sítios Aratu 

foram relacionados aos respectivos troncos linguísticos Tupi e Macro-Jê; 

 Dados da Superintendência Regional do IPHAN em São Paulo: o papel do IPHAN e 

formas de contatá-lo; 

 Ficha Técnica. 

 

O Caderno de Apoio Didático foi organizado nos seguintes eixos: 

 Textos de Apoio: textos básicos sobre patrimônio cultural, educação patrimonial e 

Arqueologia. Embora a Educação Patrimonial seja apresentada como “alfabetização 

cultural” (HORTA et al, 1999), problematizamos, nas oficinas, essa ideia a partir do 

entendimento de alfabetização como processo educativo dialógico que estimula a 

inserção do indivíduo no seu contexto social e político, promovendo a cidadania 

plena e a transformação social, no âmbito de uma pedagogia freiriana (FREIRE, 

1982). Esses textos apresentam também três sítios identificados na região (Olímpia 

IV, Olímpia VII e Marinheiro). Uma vez que prevíamos a continuidade do programa 

de pesquisa e de educação, buscamos não fornecer ‘dados finais’ como, por 
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exemplo, o número de sítios encontrados pelo programa, mas, sim, linhas gerais a 

serem complementadas durante as oficinas de formação, onde as informações 

atualizadas são socializadas. Procuramos assim produzir um material que estivesse 

em sintonia com a própria dinâmica da pesquisa em áreas de cultivo; 

 Sequências Didáticas: atividades educativas com base no patrimônio cultural, 

sobretudo, arqueológico, sugeridas para o desenvolvimento dos projetos 

pedagógicos, a saber: 1) Escola um Bem Cultural: ficha de identificação e análise de 

bens culturais e patrimoniais; 2) Análise do Objeto: ficha de análise de objeto 

baseada na metodologia da Educação Patrimonial; 3) Jogo Arqueológico: atividade 

que tem como mote a metodologia da pesquisa científica em Arqueologia e 4) 

Arqueologia no Estado de São Paulo: imagens e informações a respeito dos Sítios 

Arqueológicos Pré-Coloniais encontrados no Estado, possibilitando que o 

multiplicador aprofunde os dados presentes na Cartilha do Aluno. A organização de 

cada sequência - com a exposição clara de objetivos, conteúdos, tempo estimado, 

material necessário, etapas de desenvolvimento e formas de avaliação, foi inspirada 

na estrutura das atividades propostas no periódico Nova Escola; 

 Material de Referência: indicações de museus de Arqueologia que podem ser 

visitados, sobretudo, no interior paulista; linha do tempo associando referências 

cronológicas em escala mundial, nacional e regional e, por fim, sugestões de leitura, 

livros paradidáticos e websites de interesse. 

 

Por fim, cabe ressaltar que também foram produzidas réplicas dos instrumentos 

líticos lascados, do tembetá em pedra polida e das vasilhas cerâmicas. Esse kit, concebido 

especialmente com base nas características tecnológicas das peças encontradas na região, 

foi utilizado em todas as atividades desenvolvidas (feiras do folclore, palestras e oficinas). A 

produção das réplicas cerâmicas contou com a interação entre artista plástica86 e 

arqueólogos responsáveis pelas análises dos acervos. Por sua vez, a produção de réplicas 

do material lítico lascado foi realizada pelo próprio arqueólogo87 que efetivou as análises. As 

réplicas do tembetá em quartzo polido foram realizadas pelo arqueólogo88 que compôs a 

equipe de análise da estrutura funerária. 

Não obstante, durante o desenvolvimento do programa, voltado, prioritariamente, aos 

professores e alunos do 4º ao 7º ano do ensino fundamental, diversas estratégias de 

sensibilização de segmentos diversificados das comunidades envolvidas foram 

realizadas. 

                                                 
86 Marianne Salum, Ms.; artista plástica e mestre em Arqueologia. 
87 Ângelo Alves Corrêa, Ms.; arqueólogo. 
88 Sergio Francisco Monteiro da Silva, Dr.; arqueólogo. 



PRANCHA 53. Programa “De Bem com o Passado”: materiais de apoio
pedagógicos

Cartilha do Programa 
Guarani
2008 – 1º Edição ; Formato: A5 
- Cor – 24 páginas; Tiragem: 
12000. Público alvo: Alunos do 
ensino fundamental dos 
municípios envolvidos

Caderno de Apoio Didático do Programa Guarani
2008 – 1º Edição ; Formato: A4 – Cor – 40 páginas ; Tiragem: 2.000 exemplares
Público alvo: Professores e líderes comunitários dos municípios envolvidos
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Uma ação piloto no âmbito da divulgação da pesquisa arqueológica foi a fixação de 

placas, objetivando uma primeira sensibilização da comunidade Guarani para a questão 

patrimonial. Nesse ponto cabe abrir um parêntese sobre as ações educativas voltadas aos 

funcionários da empresa, em especial, aos cortadores de cana. 

Esse público ainda não foi abordado diretamente pelo programa, uma vez que 

entendo que um espaço próprio de diálogo deve ser criado com esses sujeitos, para além, 

por exemplo, de palestras inseridas nos diálogos de saúde e segurança, ou ainda, 

conversas realizadas nos ônibus que fazem o transporte desses trabalhadores, como vem 

sendo feito em alguns programas desenvolvidos em São Paulo89. 

O grande desafio é o quando: como conseguir que essas pessoas deixem seus 

postos de trabalho por algumas horas para essa atividade? O que tem ocorrido é a atuação 

em ‘brechas’ de um dia já bastante cansativo. 

Outra questão de suma importância é o como estabelecer essa ponte, nesse 

sentido, partir do cotidiano de trabalho é um caminho. Para tanto, é necessária uma 

Arqueologia dos cortadores de cana90. As evidências materiais desses sujeitos no canavial 

são tênues, sobretudo, no cenário atual, quando esses trabalhadores não são proprietários 

de seus instrumentos de trabalho, não podendo perdê-los. É necessário refletirmos sobre a 

materialidade da existência desses trabalhadores hoje para, a partir daí, pensarmos nos 

contextos recuados, respeitando as identidades dos sujeitos e considerando que muitos 

atravessam quilômetros para exercer essa função no interior paulista. Do contrário: qual o 

significado de despejarmos “nosso conhecimento” sobre essas pessoas? Temos esse 

direito? Como apontarei no final desse estudo, um programa de levantamento de histórias 

de vida, pautado nas memórias individuais, foi concebido para o trabalho com esse público. 

Voltando às estratégias de diversificação de públicos foram realizadas palestras junto 

aos alunos dos cursos técnicos de Turismo e Açúcar e Álcool, do Centro Paula Souza/ 

Prefeitura de Olímpia, ainda no ano de 2008. 

Já em 2010, foram organizadas palestras abrangendo alunos da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de Barretos. As palestras foram realizadas de 

forma a incentivar a participação de professores e alunos a partir de relatos de experiências 

individuais. Em uma das palestras contamos com a participação de vários alunos da 

Educação Especial. Para a inclusão dos alunos na atividade, contou-se com uma professora 

de libras que fez a tradução simultânea da palestra, bem como apresentou as dúvidas e 

relatos dos alunos para o restante do grupo. 

                                                 
89 Comentário pessoal da mestranda Márcia Lika Hattori que vem analisando os relatórios técnicos depositados 
na Superintendência Regional do IPHAN em São Paulo (Novembro de 2011). 
90 Reflexões baseadas nas discussões trazidas por Ms.Rafael de Abreu e Souza na Semana do Patrimônio de 
Araraquara, em Novembro de 2011. 



PRANCHA 54. Programa “De Bem com o Passado”: estratégias de
sensibilização

Uma das ações realizadas foi a fixação de placas nas unidades da empresa. Ao alto, à esquerda,
placa de sinalização na Usina Cruz Alta da Açúcar Guarani informando sobre o patrimônio
arqueológico em estudo. Ao alto, à direita, manuseio do kit de réplicas em palestra realizada em
2008, junto aos alunos dos cursos técnicos de Turismo e Açúcar e Álcool (foto acima) (Fotos:
Arquivo Zanettini Arqueologia).

Palestras realizadas em 2010 junto ao EJA/Barretos, acima, à esquerda, palestra na Escola Ana
Carvalho Castanho e, à direita, palestra na Escola João Ferreira Lopes, com a presença de uma
professora de libras (Fotos: Arquivo Zanettini Arqueologia).



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

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 265 

Durante os meses de Agosto de 2008 e 2009, o programa foi divulgado no âmbito da 

Feira do Folclore de Olímpia, com a montagem de um stand com painéis e da 

apresentação do kit de réplicas e material de apoio. Essa ação de divulgação científica 

atingiu centenas de pessoas, ampliando a socialização da pesquisa e dos resultados do 

programa Guarani para além do público escolar. Para essa ação foi produzido um folheto 

informativo, especialmente concebido para esse fim. 

Durante a feira, os visitantes podiam responder de forma espontânea uma Ficha com 

as seguintes questões: idade, ocupação, se já conhecia o patrimônio arqueológico de 

Olímpia, opinião sobre a ação no stand e sugestões. Pudemos notar que grande parte do 

público desconhecia a Arqueologia (84%), tendo uma opinião bastante positiva sobre a ação 

e sugerindo que outras atividades como, por exemplo, uma exposição itinerante com as 

peças ‘originais’ fosse realizada. O stand foi visitado, sobretudo, pelo público adulto, dado 

que a feira ocorre no período noturno. Em ambos os anos (2008 e 2009) a atividade 

mostrou-se extremamente satisfatória para a divulgação do projeto. 



PRANCHA 55. Programa “De Bem com o Passado”: Feira do Folclore de
Olímpia

Stand e atividade com kit de réplicas de objetos arqueológicos na Feira do Folclore de Olímpia em Agosto
de 2008 (Fotos: Arquivo Zanettini Arqueologia).de 2008 (Fotos: Arquivo Zanettini Arqueologia).

Em Agosto de 2009, no âmbito da mesma Feira do Folclore, a
divulgação do programa ocorreu no stand do Bem Estar com
Sustentabilidade da Açúcar Guarani, atraindo um público
significativo. Mais um vez, a utilização do kit de réplicas foi
particularmente interessante (Fotos: Arquivo Zanettini
Arqueologia).
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5.1.4. Desenvolvendo o processo educativo: a formação de agentes da educação da 

memória 

 

5.4.1.1. Etapa 1. Implantando o programa no município de Olímpia 

 

A partir dos contatos realizados desde 2008 foram estabelecidas as Oficinas de 

Formação de Multiplicadores do município de Olímpia, sendo programadas e realizadas 

duas oficinas, envolvendo, respectivamente, 45 (Oficina 1) e 32 educadores (Oficina 2), 

associados ao 3º e ao 4º ano do Ensino Fundamental. As turmas foram organizadas pela 

própria Secretaria de Educação de Olímpia e as ações ocorreram no auditório da própria 

secretaria. As oficinas, que tiveram duração de quatro horas, abordaram o seguinte 

conteúdo: 

 

Conteúdo Programático das Oficinas 

 Apresentação do Programa Guarani de Gestão dos Recursos Arqueológicos; 

 Dinâmica 1: Vamos nos conhecer? 

 Apresentação do Programa de Educação Patrimonial: Conceitos, métodos e sua inserção no Ensino; 

 Parte expositiva 1: 

o O que é Patrimônio Cultural? 

o Uma Educação para o Patrimônio; o que é Educação Patrimonial.  

 Dinâmica 2: Selecionando um bem cultural; 

 Parte expositiva 2: 

o Arqueologia: estudo de um passado desconhecido; 

o Arqueologia Pré-Colonial: o passado indígena; 

o Arqueologia Histórica: ampliando o campo da Arqueologia; 

o Resultados das Pesquisas do Programa Guarani no município. 

 Intervalo; 

 Parte expositiva 3: 

o Dialogando com os Parâmetros Curriculares Nacionais; 

o Sugestões de atividades com base no Caderno de Apoio Didático e na Cartilha. 

 Próximos passos; 

 Avaliação da Oficina. 

 

Logo após as boas vindas passamos a explicar o que faríamos na Oficina e no 

programa como um todo, o que foi muito positivo, pois grande parte dos educadores não 

havia recebido da Secretaria de Educação orientações sobre o programa, chegando sem 

noções básicas do que seria tratado ali. Muitos se mostraram descontentes com o fato de 

que a oficina fazia parte de uma proposta mais ampla, envolvendo a aplicação dos 

conhecimentos em sala de aula, por meio do desenvolvimento de projetos pedagógicos, 
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assim como a realização de outro encontro de avaliação conjunta. Não obstante, com o 

decorrer da Oficina muitos mudaram de postura, passando a agir de forma proativa. 

A Dinâmica 1 foi voltada a aproximar os integrantes e mapear as características do 

grupo. Essa dinâmica envolveu questões como: Há quanto tempo atua como Educador (a)? 

Mora em Olímpia? Se afirmativo, há quanto tempo? Quais os primeiros membros de sua 

família a chegarem à região? Essa dinâmica foi bastante positiva, criando um clima mais 

leve e apropriado para o processo educativo. A dinâmica foi finalizada com a seguinte 

questão disparadora: qual a importância da história de vida dos alunos nas práticas 

educativas? 

Foi possível notar que, embora o trabalho com o folclore seja bastante comum na 

rede municipal de Olímpia, não foi ainda realizado a partir da Educação Patrimonial, sendo o 

próprio conceito de Patrimônio Cultural percebido de forma muito pulverizada. Por sua vez, 

a Dinâmica 2, devotada ao trabalho com a Ficha de Bem Cultural – proposta presente no 

Caderno de Apoio Didático, foi excelente, obtendo uma adesão positiva dos educadores. 

Essa dinâmica foi feita em grupos de 3 a 4 pessoas. Os educadores puderam selecionar um 

bem cultural para apresentação ao grupo, dentro de uma perspectiva multivocal que 

envolveu a construção de narrativas em primeira pessoa, evidenciando o potencial dessa 

metodologia de trabalho. 

A Parte Expositiva 2, devotada a explicitar de forma mais detalhada a Arqueologia e 

os resultados do programa no município, foi a mais ‘pesada’ em termos de conteúdo, uma 

vez que grande parte dos conceitos e ideias eram desconhecidos dos participantes. 

A Parte Expositiva 3 foi bastante prejudicada pelo fator tempo, tendo sido enfatizada 

a necessidade do desenvolvimento de ações em sala de aula que dessem continuidade ao 

programa. Nesse sentido, a integração das propostas aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) foi apresentada como ponto importante para a inserção do programa no 

âmbito do planejamento pedagógico escolar. Embora implantados em 1998, sabemos que 

os PCNs ainda não foram plenamente desenvolvidos no ensino brasileiro. Contudo, acredito 

que associar as propostas elencadas aos PCNs torna sua aplicação em sala de aula mais 

viável. Pode-se vincular a temática do Patrimônio Cultural e Arqueológico por meio de sua 

introdução nos seguintes Temas Transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente e 

Temas Locais. 

Dessa forma, a Oficina enfatizou que a temática da Arqueologia pode ser inserida em 

sala de aula por meio de dois eixos, a saber: 

 O conhecimento que a Arqueologia constrói possibilita uma melhor compreensão 

do passado regional, trabalhando com os passados excluídos (RODRIGUES & 

OLIVEIRA, 1999) e com as memórias exiladas (BRUNO, 1995) e/ou subterrâneas 
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(POLLACK, 1989, 1992), com especial atenção nesse programa aos grupos 

indígenas que ocuparam a região;  

 O método científico da Arqueologia possibilita o entendimento de como se dá a 

construção do conhecimento científico, tornando-se uma poderosa ferramenta 

pedagógica. 

Após a apresentação do material de apoio, a última ação das Oficinas consistiu na 

explicitação dos próximos passos do programa: 

 

Próximos Passos: 

 Cada educador deve escolher uma atividade proposta no Caderno de Apoio e aplicá-la ao seu grupo 

de alunos; 

 Os materiais produzidos pelos alunos devem ser encaminhados à coordenadoria do Programa para 

que possamos avaliar sua aplicabilidade e aprimorar nossas ações; 

 Anexar aos trabalhos um pequeno texto explicitando sobre o processo desenvolvido com os alunos 

(dificuldades encontradas, pontos positivos, sugestões de atividades); 

 No envelope com os trabalhos colocar nome do professor, série e turma, escola; 

 Vamos definir nossa data de entrega. 

 

Dessa forma, a Oficina foi entendida como atividade deflagradora de outras ações, a 

serem desenvolvidas nas escolas. Foi explicitado que realizaríamos uma nova reunião para 

avaliação conjunta do processo. 

  



PRANCHA 56. Programa “De Bem com o Passado”: formação de agentes
multiplicadores – Olímpia (2009)

Aspectos das Oficinas de Formação de Multiplicadores, em Olímpia. A Oficina deflagrou a realização
de projetos pedagógicos nas escolas, tendo como base o material de apoio e as informações
compartilhadas nas Oficinas (Fotos: Arquivo Zanettini Arqueologia).
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5.4.1.1. Etapa 2. Implantando o programa nos municípios de Colina, Tanabi, Pedranópolis e 

Barretos 

 

Durante o ano de 2010, o programa teve sua esfera de ação sensivelmente 

ampliada, trazendo novas possibilidades e desafios. Como ponto de partida, foram 

realizadas reuniões de apresentação da proposta educativa com as Secretarias de 

Educação dos municípios a serem abrangidos: Colina, Tanabi, Pedranópolis e Barretos. 

Foram firmadas as parcerias com essas secretarias, bem como estabelecidos os públicos e 

número de participantes. Vale ressaltar que o material de apoio foi concebido para alunos 

entre o 4º e 7º ano do ensino fundamental, porém cada município pôde selecionar o público 

que participaria do projeto. 

As Oficinas foram desenvolvidas entre os meses de Julho e Agosto de 2010, 

seguindo o mesmo conteúdo programático das Oficinas de 2009, adequado à realidade 

arqueológica de cada município. Uma única alteração foi que em alguns casos, o trabalho 

posterior em sala de aula foi explicitado já no início da Oficina, sendo estabelecido um 

acordo entre mediadora e educadores. 

No município de Colina os educadores do 1º ao 5º ano participaram do projeto, 

tendo sido envolvidos 47 dentre os 56 professores da rede de ensino fundamental, divididos 

em duas Oficinas (1 e 2). Os docentes chegaram para participar do projeto sem saberem 

exatamente sobre qual temática seria a atividade, inclusive se surpreenderam ao saber que 

não se tratava de uma palestra, mas sim um projeto contínuo, que previa atividades no 

decorrer do segundo semestre de 2010. 

Em ambas as oficinas, a Dinâmica 1 revelou um distanciamento de nossos 

interlocutores de suas próprias histórias de vida. Por sua vez, quando questionados sobre 

os patrimônios do município de Colina, a primeira reação foi afirmar que o município não 

possuía muitos patrimônios culturais ou naturais. O interessante foi a descoberta destes 

patrimônios no decorrer das Oficinas, e a vontade de cada um contar um relato pessoal 

sobre os diferentes bens levantados pelos grupos. 

No município de Tanabi foram realizadas quatro oficinas (Oficinas 1, 2, 3 e 4), 

envolvendo 63 docentes. Muitos se surpreenderam com a apresentação do projeto e 

demonstraram, a priori, um descontentamento em participar de uma atividade que previa a 

alteração de seus planos de aula. Para sanar a falta de conhecimento prévio dos 

participantes, foi realizada uma mudança na forma de apresentação do programa, a 

proposta passou a ser explicada logo no início da atividade, buscando motivar a participação 

durante todo o semestre. 
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Cabe destacar que a Oficina 3 teve um perfil bem diferenciado em Tanabi. Nesta 

oficina, estavam presentes dois historiadores do município, ambos com teorias diferentes 

sobre a fundação da cidade, o que gerou uma série de discussões durante as atividades. 

Quando foram apresentados os resultados das pesquisas arqueológicas na região, houve 

um interesse dos participantes, gerando questionamentos e debates. Os educadores 

ressaltaram a necessidade de incentivar os alunos a enxergarem “como este passado está 

presente hoje, na vida de cada um” (professores da oficina). 

Dentre todos os municípios, Tanabi foi o único a contar sua história a partir da 

ocupação indígena da região, já que os historiadores locais afirmam que o fundador do 

município era um indígena Caiapó. Não obstante, muitas vezes esse fundador é indicado 

como o “índio manso Joaquim Chico”, o que denota a oposição entre “índios mansos” e 

“índios bravios”, devendo os primeiros ser inseridos no contexto colonial e os últimos 

exterminados. Dessa forma, o programa procurou reverter esses olhares. 

Os educadores ficaram intrigados em como trabalhar as histórias de vida dos alunos 

em sala de aula já que muitos alunos, se quer, conhecem os pais. Esta preocupação foi 

constante nos quatro municípios trabalhados. 

Quanto ao levantamento dos bens patrimoniais, assim como em Colina, a princípio, 

os docentes afirmaram que o município não possuía bens que pudessem ser considerados 

patrimônio, porém, no decorrer da proposta foram surpreendidos com a quantidade de bens. 

Também identificaram que alguns destes bens se perderam com o tempo. 

Em Pedranópolis foi realizada apenas uma oficina, na qual participaram 20 

educadores. O grupo também não havia sido informado sobre o tema e conteúdo do projeto 

pela Secretaria de Educação. Durante a primeira dinâmica, referente aos antepassados de 

cada um, vários professores disseram não saber sobre as origens de seus avós. Este 

desconhecimento causou um grande incômodo em alguns deles. 

O projeto no município de Barretos foi aberto com uma reunião com a imprensa 

local. Participaram emissoras de televisão, rádios, além da mídia escrita e de representantes 

de importantes instituições culturais. Houve um interesse enorme pelo material impresso 

que seria distribuído para alunos e professores, pelo kit de réplicas e por informações sobre 

o patrimônio arqueológico identificado no município. Esse fato promoveu uma grande 

adesão ao programa, que contou com 127 participantes. 

Durante as oficinas em Barretos, os docentes participaram vivamente das atividades 

propostas, questionaram os conteúdos e deram depoimentos pessoais. Poucos sabiam 

sobre o trabalho do arqueólogo, as possibilidades da disciplina no Brasil e muitos se 

surpreenderam com as informações sobre os diferentes povos que habitaram a região. 
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A Oficina 2 foi formada para um público diferenciado, pois participaram das 

atividades 19 professoras do EJA, a coordenadora geral e duas funcionárias do Museu 

Histórico, Artístico e Folclórico "Ruy Menezes". Interessante ressaltar que muitas 

professoras presentes na oficina nunca haviam visitado o museu, o que gerou um debate 

com as funcionárias sobre a importância dessa instituição. As docentes apresentaram as 

dificuldades em se trabalhar com público tão diferenciado já que, além dos adultos, fazem 

parte de seu público escolar os alunos especiais. As participantes se engajaram com o 

programa, mas enfatizaram as dificuldades de preparar atividades para seus alunos, as 

quais trouxessem a experiência de cada um para dentro da sala de aula. 

Interessante que um representante da secretaria de cultura de um município da 

região veio a uma das oficinas, após ter conhecimento do projeto por meio da ampla 

divulgação da mídia, com o objetivo de questionar o porquê deste trabalho não estar sendo 

realizado por outras usinas localizadas na região. 

No decorrer das duas semanas de trabalho, muitos professores que nunca haviam 

visitado o museu, foram conhecê-lo e agendaram visitas para atender suas turmas. Vários 

professores dos outros municípios apresentaram interesse em levar seus alunos para 

conhecer museus da região, como o Museu de Ouroeste e o Museu de Monte Alto. 

Da mesma forma que as Oficinas de 2009, em Olímpia, essas Oficinas foram 

encerradas a partir da problematização de como a temática da Arqueologia pode ser 

inserida em sala de aula por meio dos dois eixos, já mencionados: a Arqueologia e o 

trabalho com os passados excluídos e a Arqueologia como ciência, enfatizando o método 

cientifico.  

A última ação das Oficinas consistiu na explicitação dos próximos passos do 

programa, envolvendo a construção de projetos pedagógicos. 



PRANCHA 57. Programa “De Bem com o Passado”: formação de agentes
multiplicadores – Colina, Tanabi, Pedranópolis e Barretos (2010).

Oficina no município de Colina, momento no qual o kit de réplicas arqueológicas era apresentado às
educadoras (acima, à esquerda) e oficina em Pedranópolis com educadoras reunidas em grupos
menores para discussão da Ficha de Bem Cultural (acima, à direita) (Fotos: Arquivo Zanettini
Arqueologia).

Oficinas no município de Tanabi, kit de réplicas arqueológicas manuseado pelos participantes (acima, à
esquerda) e formação de grupos menores para discussão da Ficha de Bem Cultural (acima, à direita)
(Fotos: Arquivo Zanettini Arqueologia).

Oficinas no município de Barretos. Educadora fazendo a leitura do bem cultural selecionado pelo seu
grupo (acima, à esquerda) e realização de atividades pelas educadoras (acima, à direita) (Fotos:
Arquivo Zanettini Arqueologia).
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5.1.5. Avaliando o percurso: a avaliação do programa 

 

“Muitos são os bens culturais existentes em nosso município e que não são 
conhecidos e valorizados pela nossa comunidade. Portanto, para aprender 
amar a nossa cidade é necessário conhecer e valorizar nossa história, 
identificar nosso patrimônio cultural, estabelecer relações e comparar os 
acontecimentos ao longo do tempo” 
 
Professora Regina Célia Do Lício, Município de Olímpia, 2009. 

 

Este item é devotado à avaliação do processo educativo, entendida como etapa 

fundamental para retroalimentação do programa. A avaliação constitui-se em atividade 

essencial a qualquer ação educativa, contudo, ainda é pouco praticada em programas de 

educação patrimonial. Exemplos podem ser citados no campo da avaliação museológica, 

sobretudo, no que concerne aos estudos de público e avaliação da eficácia de programas. 

Destaca-se no Brasil a pesquisa realizada pelo Observatório de Museus e Centros Culturais 

(OMCC, 2006), que avalia o público de diversos museus do eixo Rio - São Paulo. 

No âmbito das ações educativas associadas ao patrimônio arqueológico contamos 

apenas com alguns exemplos no contexto brasileiro (BRUNO 1984; ALMEIDA, 2002; CURY 

2005). Enquanto Bruno (1984) apresentou uma avaliação do programa de comunicação 

museológica do Instituto de Pré-História, avaliando um período de cinco anos, Cury (2005) 

fez uma análise voltada à percepção da exposição por parte dos visitantes do Museu de 

Arqueologia de Ouroeste. Por outro caminho, Almeida (2002) realizou um estudo da 

recepção e percepção de um projeto de Arqueologia Pública em uma escola do Rio de 

Janeiro. No que se refere aos projetos de Arqueologia Preventiva, as lacunas com relação à 

avaliação da real abrangência dos programas de educação patrimonial desenvolvidos no 

país são ainda imensas (MORAES WICHERS, 2009). 

Para Almeida (2006) a meta principal da avaliação é produzir informações de 

qualidade para a tomada de decisões, seja em um museu ou em outras instituições culturais 

e educacionais. Acredito que a avaliação da ação educativa em epígrafe poderá ser 

inspiradora de mudanças nas próximas etapas do programa, assim, essa avaliação busca 

apresentar eixos de reflexão que contribuam para o amadurecimento das decisões. 

 

 

5.1.5.1. Avaliação durante as oficinas: as primeiras impressões dos agentes multiplicadores 

 

Ao final das oficinas foi apresentada para os professores uma Ficha de Avaliação da 

Oficina, formada por quatro indicadores quantitativos e quatro qualitativos. Ao percebermos, 

após a aplicação da avaliação em Olímpia, que os docentes estavam sendo extremamente 
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sucintos nas respostas abertas, realizamos uma alteração na ficha de avaliação, para o 

prosseguimento das atividades em 2010. Vale ressaltar que nem todos os professores 

participantes das oficinas fizeram as avaliações, uma vez que seu preenchimento era 

optativo. Dentre os 334 agentes multiplicadores, 305 preencheram as avaliações. Segue 

abaixo o modelo da ficha de avaliação: 

 

Ficha de Avaliação  

TEMA E CONTEÚDO ABORDADO 

(  ) Totalmente Satisfatório  (  ) Satisfatório  (  ) Pouco Satisfatório 

APRESENTAÇÃO 

(  ) Totalmente Satisfatória  (  ) Satisfatória  (  ) Pouco Satisfatória 

TEMPO DA OFICINA 

(  ) Totalmente Satisfatório  (  ) Satisfatório  (  ) Pouco Satisfatório 

Já conhecida o tema abordado? 

Qual a importância do tema para o município? 

Como pretende multiplicar o conhecimento adquirido? (Por quê?)* 

Sugestões de temas para outras Oficinas (3)* 

De 0 a 10 como avalia a Oficina (Por quê?)*  

 * Complementos inseridos nas Oficinas de 2010 

 

De forma geral, os conteúdos abordados durante as oficinas foram bem avaliados 

pelos educadores: 64,3 % dos participantes responderam que eram totalmente satisfatórios 

e 35,4 % que eram satisfatórios. A apresentação, por sua vez, teve 69,9 % de avaliações 

totalmente satisfatórias e 29,4 % satisfatórias, evidenciando que a metodologia adotada na 

formação dos multiplicadores foi bastante adequada. 

O tempo (duração) da oficina foi o item mais avaliado como “pouco satisfatório” (6%), 

sendo que em Tanabi esse índice foi ainda maior (13%). Para os educadores o conteúdo é 

muito amplo para o tempo de atividade. Também criticaram que o encontro de 4 horas 

seguidas torna a oficina cansativa, prejudicando o aprendizado. 

A maioria dos professores informou já conhecer o tema abordado, porém de forma 

superficial, assim temos: 47,4% conheciam a temática; 27,3 % conheciam um pouco e 25,3 

% desconheciam totalmente. O resultado deste item demonstra o pouco domínio dos 

docentes sobre o conteúdo proposto e aponta a relevância do programa. Há ainda que se 

destacar que, nos municípios de Barretos e Colina, tivemos uma porcentagem maior de 

docentes que desconheciam o tema proposto. 
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Quanto às questões abertas, no que se refere à importância do tema para o 

município, em Olímpia os docentes ressaltaram que o trabalho com o patrimônio é uma 

maneira de valorizar Olímpia, como um meio de incentivo à preservação do patrimônio 

natural e cultural e qualificação do museu municipal, assim como lembraram da importância 

do patrimônio para o turismo local. Há que se destacar que Olímpia é uma cidade que 

recebe um fluxo considerável de turistas, sobretudo aos finais de semana, devido à 

existência do Thermas dos Laranjais, parque aquático de destaque na região. Outro 

momento no qual a cidade recebe uma quantidade considerável de visitantes é na Festa do 

Folclore, já comentada anteriormente. 

Em Colina, as professoras ressaltaram a importância do tema proposto pelo 

programa, pois consideraram que as oficinas propiciaram maior conhecimento das origens e 

da história do município e dos povos indígenas que habitavam a região, favorecendo a 

valorização do passado e do patrimônio cultural. Mencionaram que, até então, a temática 

era tratada superficialmente e que agora, com o conhecimento adquirido sobre a “nossa 

própria identidade”, poderiam aprofundar esses conteúdos com os alunos. 

Em Tanabi, os participantes consideraram este conhecimento crucial para se 

“descobrir e redescobrir a história do município”, para a promoção da valorização cultural e 

das origens indígenas da cidade, bem como de seu fundador (indígena). Também 

mencionaram a importância da preservação dos bens patrimoniais para as gerações futuras. 

Em Pedranópolis, mais uma vez o reconhecimento da diversidade cultural foi 

colocado como um dos pontos mais importantes do programa. 

Os professores de Barretos, por sua vez, apontaram que a Oficina favoreceu o 

conhecimento da história de Barretos, já que normalmente existe pouca informação sobre 

este conteúdo. Para nossos interlocutores o programa favorecerá a formação de “cidadãos 

mais conscientes quanto à necessidade da preservação cultural e ambiental, da valorização 

das gerações passadas e de uma análise crítica da construção da história do município”. 

Alguns reforçaram que se trata de uma nova linha de trabalho para o conteúdo já ministrado, 

por meio de informações aprofundadas, coletadas através de pesquisa científica. 

Mencionaram ainda a importância de criação de um museu com Arqueologia na cidade. 

No que se refere à multiplicação dos conteúdos, os educadores enfatizaram a 

articulação dos conteúdos tratados na Oficina com diversos temas a serem abordados nas 

mais diferentes disciplinas. Vislumbraram a importância da divulgação desse conhecimento 

com familiares, amigos e demais membros da comunidade. Outra forma de multiplicação 

pontada foi à visitação de instituições museológicas. 

Como temáticas e estratégias a serem trabalhadas em outras oficinas foram 

mencionadas: aprofundamento dos conteúdos já trabalhados; visitação aos sítios 
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arqueológicos; simulação de sítios arqueológicos; produção de vídeos; registro de histórias 

de vida; comunidades indígenas; escravidão e origens africanas; diversidade cultural; 

turismo cultural; patrimônio imaterial; Arqueologia amazônica; paleontologia; meio ambiente 

e museus. 

Os resultados da avaliação possibilitaram o aprimoramento metodológico do 

programa, fato que fica claro quando comparamos a avaliação das ações em Olímpia 

(realizada em 2009), com as avaliações dos municípios atendidos em 2010, cujos resultados 

foram ainda mais satisfatórios. A alteração das questões abertas da avaliação apresentou 

resultados positivos, possibilitando o levantamento de mais dados e informações sobre as 

percepções dos docentes quanto ao trabalho realizado. 

 

 

5.1.5.2. Depois da aplicação: encontro de avaliação do processo educativo 

 

Em ambos os anos, 2009 e 2010, a Oficina de Formação de Multiplicadores foi 

seguida do desenvolvimento de projetos pedagógicos em sala de aula e de um último 

encontro, com o objetivo de trocar experiências a respeito do processo educativo 

desenvolvido. Nesse encontro, os professores apresentaram os projetos desenvolvidos, 

discutiram as potencialidades e fragilidades do programa e entregaram um relatório com o 

projeto realizado. 

Os projetos pedagógicos foram desenvolvidos de forma individual, em grupo ou por 

escola, totalizando 98 projetos. Nesse sentido optamos por deixar que cada educador 

escolhesse se desenvolveria sozinho ou em grupo a proposta. Da mesma forma, não houve 

uma especificação sobre a forma de entrega do relatório mencionado, uma vez que optamos 

por conduzir o processo de forma mais aberta, plural e democrática. 

No município de Olímpia, o encontro de avaliação aconteceu no mês de novembro 

de 2009, ou seja, seis meses após o desenvolvimento da Oficina, envolvendo ambas as 

turmas. Foi enfatizado que esse encontro tinha como objetivo avaliar o programa e não o 

trabalho de cada educador. O encontro foi organizado da seguinte forma: 

 

Conteúdo do Encontro de Avaliação do Programa  

 Breve abertura com a retomada dos objetivos gerais e específicos do programa, realizada pela 

equipe Zanettini Arqueologia; 

 Apresentação dos trabalhos realizados em sala de aula, realizada pelos professores, organizados 

por escolas; 

 Intervalo – visita aberta à exposição dos trabalhos realizados organizada pelas escolas; 

 Rodada de discussão com proposições para continuidade do programa; 

 Comentários, Agradecimentos e Encerramento. 
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Merece destaque o fato de que uma exposição dos trabalhos realizados foi 

montada na Secretaria, sendo uma ação desenvolvida a partir da iniciativa dos próprios 

educadores, os quais efetuaram uma verdadeira comunicação museológica dos resultados 

do processo educativo, trazendo cartazes, réplicas de objetos arqueológicos, maquetes, 

enfim, organizando todos os produtos das atividades realizadas em sala de aula. 

A apresentação realizada pelos educadores foi muito interessante, pois evidenciou o 

protagonismo que grande parte deles assumiu no processo, fato imprescindível em um 

programa pautado na formação de multiplicadores. A criatividade marcou as iniciativas, uma 

vez que os educadores não se detiveram nas propostas do material didático apresentado e 

discutido na Oficina de Formação, indo além e inserindo as discussões propostas em suas 

disciplinas e em diferentes abordagens pedagógicas. Dessa forma, educadores das áreas 

de história destacaram o patrimônio histórico edificado e a memória; educadores da área da 

arte enfatizaram a estética das populações indígenas; educadores das áreas de ciências e 

matemática enfatizaram temas como meio ambiente e métodos da Arqueologia, entre outros 

(Prancha 58). 

Notamos que uma das maiores críticas efetuadas residiu na inexistência de uma 

exposição, ainda que itinerante, com os objetos advindos das pesquisas arqueológicas, 

lacuna que deve ser superada na continuidade do programa. Outra questão colocada é que 

os educadores apontaram a necessidade de que cada escola recebesse um kit de réplicas 

de objetos arqueológicos. 

O encontro contou ainda com a apresentação da música Marcas do passado, 

composta pelo professor e artista Wadão Marques, inspirada nas oficinas realizadas no 

município de Olímpia, um dos momentos mais emocionantes do encontro e do programa 

(Prancha 59). 

Com base nos 98 relatórios entregues pelos professores dos cinco municípios, assim 

como nas apresentações dos educadores, fizemos uma classificação das temáticas 

trabalhadas em sala de aula e das estratégias metodológicas escolhidas91. 

No município de Olímpia, as temáticas trabalhadas em sala aparecem de forma 

equitativa, mas com um sutil predomínio de questões relacionadas às populações 

indígenas e ao patrimônio cultural. Convém destacar que no patrimônio cultural estão 

inseridos bens materiais e imateriais, sendo que optei diferenciar apenas o patrimônio 

                                                 
91 Cada relatório recebeu um número e foi arquivado em pasta específica, por município. Uma primeira análise 
do material entregue consistiu na criação de uma planilha onde os dados referentes às temáticas abordadas e as 
estratégias foram tabuladas, possibilitando uma leitura ampla do que realmente foi aplicado em sala de aula. A 
partir dessa classificação criamos uma tabela, onde foi inserido o valor 1 para cada projeto que envolveu àquela 
temática ou estratégia. Cabe destacar que diversas vezes detectamos diferentes temáticas e estratégias em um 
mesmo projeto, nesse caso inserimos o valor 1 em cada uma das colunas pertinentes. 
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histórico edificado dos demais bens, a fim de compreender o peso que esse segmento 

assume no contexto em tela, comparando-o aos demais municípios. O folclore, que tem um 

destaque significativo em Olímpia - considerada a capital brasileira do folclore, também foi 

inserido na temática do patrimônio cultural. Os trabalhos baseados no fazer arqueológico de 

campo e de laboratório foram inseridos em métodos de Arqueologia, o terceiro conteúdo 

mais frequente. O item memória, por sua vez, envolve o registro de histórias de vida, lendas 

e narrativas a respeito do município. 

 

 
Gráfico 20. Temáticas trabalhadas nos projetos pedagógicos desenvolvidos em Olímpia 
 

Por sua vez, com relação à metodologia utilizada para trabalhar esses conteúdos e 

temáticas, embora a leitura da Cartilha e o desenvolvimento das sequencias didáticas do 

Caderno de Apoio tenham sido os mais frequentes, foi expressiva a visitação a museus, aos 

bens patrimoniais, a realização de entrevistas e a montagem de exposições com os alunos, 

conforme gráfico a seguir. 

Fica patente que mais do que aplicar as sugestões presentes no material, os 

educadores criaram novas formas de trabalho, baseados em suas realidades. 
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Gráfico 21. Estratégias metodológicas nos projetos pedagógicos desenvolvidos em Olímpia 

 

Vale nos detalharmos em um dos projetos que envolveram a criação de um sítio 

simulado, uma vez que essa proposta englobou diversas formas de apropriação dos 

conteúdos do Programa De Bem com o Passado. Esse projeto envolveu a articulação de 10 

professores da EMEF Professora Zenaide Rugai Fonseca, dos 3º e 4º anos. O projeto 

pedagógico envolveu as seguintes etapas de desenvolvimento com os alunos: apresentação 

do projeto; leitura da cartilha; projeção de vídeos e atividade prática. Interessante apontar os 

vídeos escolhidos: “A Indiazinha”, episódio do Cocoricó para os alunos do 3º ano e o filme 

“Indiana Jones” para os alunos do 4º ano. De acordo com os educadores, esses vídeos 

cumpririam com a missão de sensibilizar os grupos para as atividades e no caso do filme 

Indiana Jones “Apesar de tratar-se de um filme de ação, o que o torna um pouco distante da 

realidade científica, pudemos conhecer o tema Arqueologia de uma forma descontraída e 

divertida” (relatório da escola). Ainda que essa associação incomode muitos arqueólogos, 

que declararam até mesmo morte à Indiana Jones (ZANETTINI, 1988), por outro, revela a 

permanência desse imaginário e, no caso em tela, sua utilização em um processo educativo. 

A atividade prática, por sua vez, foi o “ponto alto do projeto” e envolveu as seguintes fases 

“preparação do terreno; localização e marcação com bandeirinhas; retirada do material para 

análise; lavagem os objetos; numeração/ identificação e análise dos objetos; exposição” 

(relatório da escola) (Prancha 60). 
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PRANCHA 58. Programa “De Bem com o Passado”: encontro de avaliação do
programa – Olímpia (2009)

O protagonismo dos educadores foi fundamental para a
efetiva multiplicação do conhecimento. Ao alto:
educadora mostrando o projeto pedagógicoeducadora mostrando o projeto pedagógico
desenvolvido. Acima e ao lado, aspectos da exposição
composta com os trabalhos elaborados pelos alunos:
objetos de argila, maquetes de sítios arqueológicos,
jogos, imagens de atividades em sítios simulados, entre
outras estratégias utilizadas pelos educadores (Fotos:
Arquivo Zanettini Arqueologia).



Prancha 59. Programa “De Bem com o Passado”: encontro de avaliação do
programa – Olímpia (2009)

Marcas do passado

Revirando a terra o homem encontrou
Coisas que o tempo guardou

Marcas do passado que se revelou
Na história que acordou

Pote pra guardar a água de beber
Pedra pra cortar, pedra pra moer

Flecha pra tombar a caça pra comer
Ponta pra fisgar o peixe auê

De Bem com o Passado
Curumim ficou

E o presente clareou
Elo da corrente que se alinhavou

Ao futuro que acenou

Guajará-Mirim, flauta de bambu
Estampa Guarani, barro Aratu

Flecha pra tombar a caça pra comer
Ponta pra fisgar o peixe auêPonta pra fisgar o peixe auê

O professor e artista Wadão Marques executando a música Marcas do Passado, no fechamento das
Oficinas em Olímpia em 2009. Essa música foi inspirada nas oficinas realizadas no município e compõe o
CD Bazar Brasil – Cultura, Diversidade, Diversão e Educação do artista (Fotos: Arquivo Zanettini
Arqueologia).



PRANCHA 60. Programa De Bem com o Passado: avaliação do processo
educativo – Olímpia (2009)

Projeto desenvolvido por educadores da EMEF
Professora Zenaide Rugai Fonseca com
atividades de campo (preparação do terreno do
sítio simulado; escavação e demarcação das
peças com bandeirinhas; coleta dos objetos), de
laboratório (limpeza, numeração, identificação e
análise dos objetos) e de comunicação
museológica, com a montagem de uma
exposição com os resultados, apresentada para
os demais alunos da escola. Esse projeto aponta
que a atuação do programa possibilitou o
incremento da relação homem (sociedade) e
objeto (patrimônio) para além dos cenários
museais institucionalizados (Fotos: Arquivo
Zanettini Arqueologia, Relatório da escola).
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Em 2010, os encontros de avaliação ocorreram no mês de novembro, ou seja, depois 

de três meses da oficina de formação. Seguiram a mesma proposta dos encontros 

realizados anteriormente em Olímpia. Mais uma vez, o protagonismo dos educadores foi 

destacado, com o desenvolvimento de projetos que extrapolaram as atividades indicadas no 

material conforme vemos a seguir. 

No município de Colina as temáticas relacionadas às populações indígenas e aos 

métodos da Arqueologia despontaram no quadro em tela, conforme apresentado a seguir: 

 

 
Gráfico 22. Temáticas trabalhadas nos projetos pedagógicos desenvolvidos em Colina 
 

Por um lado, o predomínio dessas temáticas revela uma maior ‘receptividade’ das 

discussões engendradas pelo programa e respectivo material de apoio, que enfatizaram o 

conhecimento arqueológico a respeito das diferentes populações indígenas que ocuparam a 

região e o método científico da Arqueologia, por outro, relevam que nesse município nossos 

interlocutores não inseriram de forma tão incisiva outros segmentos patrimoniais, 

associados a conteúdos e temáticas diversas. 

As estratégias adotadas também apontam para uma maior utilização dos materiais 

de apoio e respectivas propostas no desenvolvimento dos projetos. De fato, a forma como 

as atividades foram realizadas também está associada aos conteúdos, sendo que quanto 

mais diversificados os últimos, maior o leque de estratégias aplicadas. No caso do município 

de Colina, a confecção de maquetes foi aplicada em um número considerável de projetos, 

conforme gráfico a seguir: 



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

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 286 

 
Gráfico 23. Estratégias metodológicas nos projetos pedagógicos desenvolvidos em Colina 

 

 

No encontro de avaliação realizado em Colina, os educadores enfatizaram que 

houve uma “mudança no olhar dos alunos com relação ao passado”. Afirmaram que a 

temática proposta chamou a atenção dos discentes, promovendo a valorização dos 

antepassados e das populações indígenas, bem como dos pais que trabalham na Usina e 

da Arqueologia enquanto profissão. Uma docente, durante a discussão final do encontro, 

alegou que pela primeira vez seus alunos se interessaram por uma temática de história, 

ainda durante o debate, ela afirmou que era a primeira vez que ela também se interessava, 

e que isto pode ter influenciado suas aulas e o aprendizado dos alunos. A presença de 

referencias às populações indígenas e à mudança do olhar no que concerne a essas 

populações foi bastante frequente na fala de nossos interlocutores, apontando, mais uma 

vez para o predomínio dessa temática em Colina. 

Em Tanabi, detectamos o mesmo predomínio de projetos pedagógicos que 

enfocaram as populações indígenas e a Arqueologia enquanto ciência, embora as temáticas 

patrimoniais, em um amplo senso, e a memória social tenham tido porcentagens maiores do 

que àquelas mencionadas para Colina, conforme demonstra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 24. Temáticas trabalhadas nos projetos pedagógicos desenvolvidos em Tanabi 
 

Cabe lembrar que esse é o único dos municípios envolvidos cuja história local está 

associada à questão indígena, uma vez que seu fundador seria um índio Caiapó, não 

obstante, existem visões eivadas de preconceitos (“índio manso”) e romantizadas 

(expressas até mesmo em uma estátua presente em uma praça da cidade), desse indígena. 

O trabalho com a temática indígena possibilitou uma maior problematização dessa questão. 

 

 
Gráfico 25. Estratégias metodológicas nos projetos pedagógicos desenvolvidos em Tanabi 
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Da mesma forma que em Colina, as estratégias de aplicação do programa foram 

baseadas, sobretudo, nas indicações presentes no material, embora com uma maior 

frequência de visitas a bens patrimoniais, oficinas de cerâmica e pesquisas em internet. 

Importante destacar que nesses dois municípios não ocorreram visitações aos museus. Em 

Tanabi a ausência de museus justifica esse dado, contudo, em Colina existe um Museu 

Municipal, contudo esse não foi entendido como contexto a ser explorado pelo programa. 

Na reunião de avaliação, os professores salientaram a adequação do material 

didático - principalmente quanto à sua clareza e imagens, e da estruturação do programa 

(oficina – aplicação – avaliação). Afirmaram que o programa favoreceu a valorização dos 

antepassados e das populações indígenas, tanto pelos alunos, como dos professores. 

Mencionaram ainda a valorização dos pais que trabalham na Usina, uma vez que o 

programa enfatiza o trabalho de Arqueologia feito nessas áreas como um trabalho 

importante para a região. Consideraram, ainda, o projeto de extrema importância por 

favorecer a troca de experiências entre diferentes docentes. 

Ainda em Tanabi, vários participantes realçaram a inclusão de alunos com 

necessidades especiais ou que apresentam dificuldades de aprendizado, concentração e 

socialização por meio das atividades do projeto. As professoras evidenciaram que foi 

trabalhada a questão indígena de forma diferente do que se trabalhava antes do curso, por 

isso ressaltaram a importância da oficina para os resultados obtidos. 

Em Pedranópolis, mais uma vez, houve o predomínio das temáticas associadas às 

populações indígenas e aos métodos da Arqueologia, conforme demonstra o gráfico. 

 

 
Gráfico 26. Temáticas trabalhadas nos projetos pedagógicos desenvolvidos em Pedranópolis 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Populações 
Indígenas

Patrimônio 
Cultural

Patrimônio 
Histórico 
Edificado

Memória Métodos da 
Arqueologia

Meio 
Ambiente

P
o

rc
en

ta
g

em
 d

o
s 

p
ro

je
to

s

Temáticas



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

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 289 

Não obstante, em Pedranópolis as memórias, sejam de familiares ou de pessoas 

idosas que falaram sobre o patrimônio local, foram trabalhadas em cerca de 19% dos 

projetos desenvolvidos, sendo essa a maior porcentagem dessa temática em todos os 

municípios englobados pelo programa. Essa presença significativa da memória social nos 

trabalhos realizados fica patente também nas metodologias aplicadas, com uma presença 

significativa de entrevistas. 

 

 
Gráfico 27. Estratégias metodológicas nos projetos pedagógicos desenvolvidos em Pedranópolis 

 

Importante lembrar que Pedranópolis é o menor município dentre os abordados pelo 

programa, com cerca de 3 mil habitantes. Esse fato pode ter influenciado a escolha de 

nossos interlocutores em trabalhar com as memórias individuais e coletivas, dado que as 

formas de sociabilidades nesse contexto potencializam esse tipo de abordagem. 

As atividades relacionadas às artes plásticas e, especificamente, as oficinas 

cerâmicas foram estratégias bastante utilizadas, isso porque nesse município as turmas dos 

primeiros anos do ensino fundamental foram envolvidas. Certamente, a aplicação do 

material nesse caso envolveu dificuldades, dada a sua inadequação para esse público, 

entretanto, segundo os educadores, o fato da cartilha ser amplamente ilustrada facilitou 

esse processo. Também foram utilizadas ferramentas audiovisuais como o filme “A Era do 

Gelo”, como apoio didático. 
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Foram ainda realizadas visitas ao Museu Arqueológico do município de Ouroeste, 

que fica a cerca de 50 km do município de Pedranópolis, potencializando a aplicação do 

programa. 

Nas discussões da reunião de avaliação do programa, várias educadoras 

ressaltaram a importância da troca de experiências entre os docentes, as possibilidades de 

projetos interdisciplinares e do maior envolvimento da comunidade nas aulas, assim como 

dos alunos com dificuldades de aprendizado e necessidades de inclusão. Apontaram ainda 

que o programa favoreceu a interação da comunidade que vive nas proximidades do sítio 

arqueológico Marinheiro92, estudado pelo programa de pesquisa. 

Por fim, o município de Barretos foi o que apresentou uma distribuição mais 

equitativa dos conteúdos e temas trabalhados, conforme apresentado abaixo: 

 

 
Gráfico 28. Temáticas trabalhadas nos projetos pedagógicos desenvolvidos em Barretos 

 

Da mesma forma, foi em Barretos que tivemos um leque maior de estratégias 

metodológicas aplicadas ao desenvolvimento dos projetos pedagógicos com base no 

programa De Bem com o Passado: visitação à usina; visitas ao museu; levantamento de 

bens culturais de Barretos com pesquisa documental, produção de material fotográfico, 

visitas de observação com análises comparativas entre detalhes dos prédios históricos e 

dos atuais; realização da queima do alho na escola, a qual foi tema de uma reportagem feita 

pela EPTV; realização de sítio arqueológico simulado; entrevistas com pais e membros da 

comunidade; confecção de maquetes de sítios arqueológicos e de outros bens culturais; 

                                                 
92 Importante apontar que o resgate do sitio arqueológico e o trabalho educativo correspondente partiram do 
planejamento da inserção de uma planta industrial da Açúcar Guarani no terreno, planejamento que foi 
cancelado gerando um clima de insatisfação na comunidade. Nesse sentido, o programa teve que lidar com um 
contexto bastante complexo no que concerne à relação da comunidade com a empresa em tela. 
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oficinas cerâmicas e de artes; confecção de tintas naturais; análise de músicas, textos e 

filmes, confecção de jogos e pesquisas na internet. 

 

 
Gráfico 29. Estratégias metodológicas nos projetos pedagógicos desenvolvidos em Barretos 

 

Interessante mencionar o trabalho elaborado por uma docente afrodescendente que 

se manifestou, durante a primeira oficina, desfavorável ao debate sobre a formação do povo 

brasileiro, em especial sobre a escravidão e o preconceito racial. Essa educadora, após a 

leitura da cartilha, trabalhou com os alunos as contribuições de culturas africanas à 

formação do Brasil. Apresentou uma pesquisa sobre o berimbau, os alunos preencheram a 

ficha de análise de objetos e tocaram o instrumento. Ao final da apresentação, a professora 

falou sobre a importância do projeto para a alteração da sua visão sobre temáticas tão 

importantes. 

Em Barretos, identificamos, ainda, a multiplicação do conhecimento por meio da 

parceria entre escolas. Nesse trabalho colaborativo, foi escolhida a cultura caipira como o 

bem cultural a ser trabalhado. A queima do alho, um dos patrimônios regionais, foi 

trabalhada por algumas turmas. 

Os projetos desenvolvidos pelos professores do EJA e da Educação Especial 

trouxeram reflexões importantes. Nesse caso, a história da conhecida Festa do Peão teve 

destaque. Foi produzida uma maquete de material reciclável do touro bandido, importante 

personagem da Festa do Peão e abordada a história do concurso da rainha dessa festa. 

Uma docente buscou trabalhar em sala a metodologia de trabalho do arqueólogo. Para 
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aproveitar a experiência dos alunos, já que muitos trabalharam com agricultura, enfatizou, 

na atividade, as ferramentas de trabalho utilizadas nas escavações. Os alunos desenharam 

o material que consideraram importantes para os trabalhos de campo em Arqueologia, 

inserindo seu conhecimento de forma critica. 

Uma das educadoras do EJA confeccionou sítios arqueológicos em caixas de 

papelão, as quais foram escavadas pelos alunos, que também preencheram fichas de 

análise do objeto e classificaram dos sítios de acordo com o material encontrado. O trabalho 

foi muito elogiado pelas colegas, que consideraram essa proposta interessante, pois os 

sítios arqueológicos podem ser trabalhados dentro de sala de aula, por várias turmas no 

decorrer do ano, e ainda comentaram a importância das atividades lúdicas para o ensino em 

turmas de EJA, uma vez que muitas vezes esse elemento lúdico é desprezado por estar-se 

lidando com “adultos”. Vale ressaltar que as professoras do EJA se emocionaram durante 

várias apresentações e cantaram músicas de Bezerrinha, famoso compositor do município. 

Em Barretos o material didático e estrutura do programa também foram elogiados, 

assim como a valorização dos antepassados, da diversidade cultural indígena e dos 

funcionários da usina. Destacaram a ampla divulgação da temática por meio do conceito de 

agentes multiplicadores, das palestras ministradas e da mídia, bem como o interesse de 

alunos de inclusão e readaptação em participar do projeto93. 

Diferentes estratégias pedagógicas adotadas nos cinco municípios envolvidos e, em 

especial, em Olímpia e Barretos, não foram propostas de forma direta no material de apoio 

didático como, por exemplo, a realização de entrevistas, as oficinas de cerâmica, a 

confecção de maquetes ou, ainda, a produção de sítios arqueológicos simulados. Dessa 

forma, apesar da importância da elaboração do material didático, o desenvolvimento do 

programa parte muito mais da interação estabelecida entre o multiplicador e o programa, a 

partir da Oficina de Formação. Embora sugestões de aplicação do programa De Bem com o 

Passado tenham sido feitas, coube a cada educador, conhecedor da sua realidade, a 

definição da melhor forma de implantação do projeto com seus alunos. O que saliento é o 

papel da Oficina como estímulo para que a proposta fosse efetivamente “abraçada” por cada 

educador, entendido como agente da educação da memória. Por seu turno, o encontro 

realizado para troca de experiências pós-desenvolvimento de projetos pedagógicos foi um 

momento de importância ímpar no processo como um todo, possibilitando o reconhecimento 

da efetividade do mesmo. 

                                                 
93 Ressaltaram que o projeto conseguiu interessar alunos que normalmente não participam das aulas, devidos às 
possibilidades de inclusão de ‘alunos problemas’ nas aulas a partir das atividades do projeto.  



PRANCHA 61. Programa “De Bem com o Passado”: encontro de avaliação do
programa – Colina e Tanabi (2010)

Encontros de avaliação no município de Colina:
apresentação de projeto pedagógico desenvolvido
por educadora, réplicas de artefatos indígenas e

Encontros de avaliação no município de Tanabi:
apresentação de projeto pedagógico desenvolvido
por educadora com a utilização de diversas

maquete feitas por alunos (Fotos: Arquivo Zanettini
Arqueologia).

maquetes, jogo baseado no jogo arqueológico da
Cartilha do programa e adaptação da linha do
tempo pelos alunos (Fotos: Arquivo Zanettini
Arqueologia).



PRANCHA 62. Programa “De Bem com o Passado”: encontro de avaliação do
programa – Barretos (2010)

Encontros de avaliação no município de Barretos: ao alto, apresentação de projeto pedagógico e de maquete
por educadora, cartaz com seleção de patrimônios do município, ferramentas de trabalho da Arqueologia
feitas em argila pelos alunos, pintura da Serra da Capivara produzida com corantes naturais produzidos por
alunos, maquete de fazenda da região e maquete reciclável do touro bandido (Fotos: Arquivo Zanettini
Arqueologia).
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5.1.5.3. Para além dos agentes multiplicadores: os trabalhos produzidos pelos alunos 

 

Uma segunda análise efetuada refere-se aos trabalhos realizados pelos alunos, os 

quais foram anexados em parte dos relatórios encaminhados pelos educadores. Foi possível 

ter acesso a mais de 400 trabalhos, envolvendo linguagem visual e escrita, sendo que 

alguns trabalhos associam ambas. Essa análise possibilitou o acesso aos conteúdos e 

mensagens que chegaram do outro lado do nosso eixo de comunicação, uma vez que 

tivemos contato direto apenas com os educadores e não com os alunos. 

Diante da lacuna observada na bibliografia pertinente, utilizei o método apresentado 

pelo projeto do Conselho de Museus, Arquivos e Bibliotecas da Grã-Bretanha, denominado 

Learning Impact Research Project – disponível na Internet, para a análise dos trabalhos 

produzidos pelos alunos. 

Segundo o projeto mencionado 

“O aprendizado é um processo de engajamento ativo com a experiência. É o que as 
pessoas fazem quando querem entender o mundo (fazer sentido). Pode envolver o 
aumento ou aprofundamento de habilidades, conhecimento, compreensão, valores, 
sentimentos, atitudes e capacidade de reflexão. O aprendizado efetivo conduz à 
mudança, ao desenvolvimento e ao desejo de aprender mais” (Inspiring Learning for 
all Apud ALMEIDA, 2006). 

 

Assim, essa ferramenta busca avaliar o aprendizado de forma mais ampla, para além 

dos “conteúdos”, para isso o projeto sugere uma abordagem nomeada Generic Learning 

Outcomes (GLO), ou Resultados Genéricos de Aprendizado, propondo cinco resultados 

para processos de aprendizagem em museus, arquivos e bibliotecas. 

Deparei-me com a impossibilidade de avaliar os mais de 400 trabalhos mencionados 

no que concerne à identificação dos cinco resultados de processos de aprendizagem 

apresentados, uma vez que essa avaliação requer um tempo considerável. Desse modo, em 

um primeiro momento, foi realizada uma classificação geral dos trabalhos, a fim de conhecer 

o universo de análise, compreender quais as referências patrimoniais mencionadas ou 

rejeitadas e selecionar aproximadamente 10% dos trabalhos de cada município para a 

análise mais detalhada baseada nos GLOs (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2010). Não 

obstante, trago aqui apenas a ferramenta de análise escolhida e alguns exemplos de sua 

aplicação, uma vez que a amplitude da análise efetuada foge ao escopo dessa tese. Os 

exemplos são apresentados nas Pranchas 63 a 65. 
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Resultados Genéricos de Aprendizado (adaptado de ALMEIDA, 2006) 

 

CONHECIMENTO E COMPREENSÃO 

 Aprender fatos ou informações que podem ser sobre uma temática específica; sobre si mesmo, 

sobre a família, a comunidade e o mundo; 

 Aprofundar o conhecimento; 

 Aprender como instituições culturais funcionam; 

 Dar informações específicas – nomear coisas, pessoas ou lugares; 

 Estabelecer ligações e relações entre coisas; 

 Usar conhecimento prévio de maneiras novas. 

 

HABILIDADES 

 Saber como fazer algo; 

 Habilidades fundamentais (domínio dos números, alfabetização, aprender a aprender); 

 Habilidades intelectuais (ler, pensar criticamente e analiticamente, fazer julgamentos); 

 Habilidades de gerenciamento de informação (localizar e usar informação, avaliar informação); 

 Habilidades sociais (encontrar pessoas, partilhar, trabalhar em grupo); 

 Habilidades emocionais (reconhecer os sentimentos de outros, lidar com sentimentos intensos, 

canalizar energia para resultados produtivos); 

 Habilidades de comunicação (escrever, falar, ouvir); 

 Habilidades físicas (correr, dançar, manipular, fazer). 

 

ATITUDES E VALORES 

 Sentimentos e percepções; 

 Opiniões sobre nós mesmos, desenvolvimento de autoestima; 

 Opiniões e atitudes em relação a outras pessoas; 

 Atitudes em relação a uma organização (museus, empresa Guarani, IPHAN, etc.); 

 Atitudes positivas/ negativas em relação a uma experiência; 

 Razões para ações e pontos de vista; 

 Empatia, capacidade de tolerância (ou falta delas). 

 

PRAZER, INSPIRAÇÃO, CRIATIVIDADE 

 Se divertir, ser surpreendido; 

 Pensamentos, ações ou coisas novas; 

 Exploração, experimentação e fazer. 

 

AÇÃO, COMPORTAMENTO, PROGRESSO 

 O que as pessoas fizeram - O que as pessoas fazem - O que as pessoas pretendem fazer 

(intenção de agir); 

 Uma mudança no modo em que as pessoas conduzem suas vidas, incluindo contextos de trabalho, 

estudo, família e comunidade; 

 Mudança de comportamento; 

 Planejamento: como dará continuidade ao processo.  



PRANCHA 63. Programa “De Bem com o Passado”: avaliação qualitativa dos
trabalhos produzidos pelos alunos

Classificação da 
composição

Linguagem visual e escrita. 
Planta de bem cultural

Temáticas Patrimônio Histórico Edificado 
e Memória

GLO - Resultados Genéricos de Aprendizagem
Conhecimento e 
Compreensão

Aprendizado sobre 
temáticas específicas 
(espaço; preservação; 

memória)memória)
Habilidades Percepção de espaço

Atitudes e Valores Valorização do 
conhecimento dos “mais 

velhos”
Prazer, Inspiração e 

Criatividade
Diversão e 

Experimentação

Atividade, 
Comportamento e

Mudança (percepção de 
tempo)Comportamento e 

Desenvolvimento
tempo)

Esse trabalho, concebido por uma turma de alunos do 4º ano, município de Olímpia, apesar de construído
com o auxilio da educadora demonstra uma leitura arqueológica de um espaço. Trata-se de um prédio,
atualmente modificado, que abrigou um antigo grupo escolar. Essa planta foi construída com base em uma
entrevista realizada com um antigo aluno, demonstrando uma articulação da leitura do espaço com a
memória.

Classificação da 
composição

Linguagem visual e escrita

Temáticas Populações Indígenas

GLO - Resultados Genéricos de Aprendizagem
Conhecimento e 
Compreensão

Aprendizado sobre 
temáticas específicas 

(populações indígenas) (p p ç g )
Habilidades Percepção de tempo

Atitudes e Valores Reconhecimento das 
mudanças entre passado 

e presente
Prazer, Inspiração e 

Criatividade
Diversão e 

Experimentação
Atividade, 

Comportamento e 
Desenvolvimento

Mudança (percepção de 
tempo)

Esse trabalho, construído por uma aluna do 4º ano de Barretos, demonstra a percepção da mesma com
relação a esse território: no ontem a figura de um indígena, realizada com base na Cartilha e no hoje uma
área de plantio. Essa composição mostra a relação passado – presente tomando como base o território
enquanto espaço social.



PRANCHA 64. Programa “De Bem com o Passado”: avaliação qualitativa dos
trabalhos produzidos pelos alunos

Classificação da Linguagem visual
composição
Temáticas Povos Indígenas e Patrimônio 

Cultural
GLO - Resultados Genéricos de Aprendizagem

Conhecimento e 
Compreensão

Aprendizado sobre 
temáticas específicas 
(artefatos indígenas) 

Habilidades Memória 
Atitudes e Valores Visão positiva dos povos 

indígenas
Prazer, Inspiração e 

Criatividade
Diversão e 

Experimentação
Atividade, 

Comportamento e 
Desenvolvimento

Esse desenho, feito por uma aluna do 3º ano de Olímpia, mostra uma das salas do Museu de Olímpia, mais
especificamente o espaço dedicado aos povos indígenas, com peças arqueológicas, etnográficas e quadros.
Comparando o desenho, feito em sala de aula após a visita, e a foto inserida pela educadora no relatório,
vemos que houve uma memorização criativa da aluna com relação a esse espaço. Alguns elementos são os
mesmos, outros foram criados, mas todos expressam uma visão positiva com relação aos grupos indígenas.



PRANCHA 65. Programa “De Bem com o Passado”: avaliação qualitativa dos
trabalhos produzidos pelos alunos

Classificação 
da composição

Linguagem visual e escrita

Temáticas Patrimônio Cultural e 
Populações Indígenas

GLO - Resultados Genéricos de 
Aprendizagem

Conhecimento e 
Compreensão

Aprendizado sobre 
temáticas específicas 

( patrimônio)

Habilidades Fazer julgamentos 
(estado de conservação)

Atitudes e Valores Ponto de vista quanto à 
conservação e 

classificação dos bens e 
sobre necessidade de 

preservação)
Prazer, Inspiração e 

Criatividade
Experimentação

Atividade, 
Comportamento e 

Planejamento de ações 
para preservação 

Classificação da Linguagem visual e escrita

A imagem acima fez parte de uma ficha de Bem Cultural preenchida por alunos do município de Tanabi.
Nessa ficha, o bem, descrito como Joaquim Chico, “uma estátua de índio olhando para cima”, é
classificado quanto à sua conservação. Embora a necessidade de preservação seja pontuada, a relação da
figura representada com a história local não foi problematizada.

Desenvolvimento

composição
Temáticas Métodos da Arqueologia e 

Populações Indígenas
GLO - Resultados Genéricos de Aprendizagem

Conhecimento e 
Compreensão

Aprendizado sobre temáticas 
específicas (trabalho do 
arqueólogo, patrimônio 

arqueológico e arte rupestre) 
Habilidades Saber como se faz algo (pesquisa 

arqueológica, figuras, gravuras e 
tinturas naturais)

Atitudes e 
Valores

Opiniões “eu gostei muito de 
tudo...” Percepções (passado e 

presente)
Prazer, 

Inspiração e 
Criatividade

Diversão, Experimentação e 
descoberta

Atividade, Diferença na forma de olhar o 
Comportamento e 
Desenvolvimento

passado, Mudança modo de 
conduzir a vida (profissão 

arqueólogo)

Esse trabalho, produzido por dois alunos do município de Barretos, demonstra o fascínio que a arte rupestre
produz, bem como o fato do Parque Nacional da Serra da Capivara ser o item mais frequente em pesquisas
realizadas na internet, estratégia de pesquisa adotada pelos alunos. Destarte, embora não seja a
Arqueologia Paulista o tema, os alunos terminam com a assertiva “se não der certo o futebol eu vou ser
arqueólogo”
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5.1.6. Síntese e perspectivas de futuro 

 

O material de apoio e as atividades elaboradas buscaram, ao mesmo tempo, trazer 

informações básicas sobre a Arqueologia Paulista, destacando o patrimônio arqueológico de 

cada uma das cidades envolvidas, assim como provocar uma discussão acerca do passado 

da região, procurando a reversibilidade de olhares no que concerne aos grupos indígenas 

que ocuparam e ainda ocupam o estado de São Paulo. 

Foram envolvidos 334 educadores nas Oficinas de Formação de Multiplicadores os 

quais possibilitaram o desenvolvimento do programa para um público escolar de mais de 

6000 alunos. Se por um lado, as ações 2008-2010 evidenciaram a significância do programa 

no âmbito do estado paulista, por outro lado, concentramos nossos esforços na construção 

de eixos de reflexão que sejam inspiradores de novas ações de médio e longo termo, fato 

que nos levou a um esforço no sentido de avaliar a amplitude das atividades realizadas e 

levantar informações a respeito dos anseios das comunidades envolvidas. 

Para as docentes e os docentes, o programa trouxe uma mudança de conceitos e 

métodos, da forma de pensar, não apenas a Arqueologia e o passado, mas também as 

possibilidades de aprendizado com base nas referenciais culturais e patrimoniais. Além de 

envolver pais, membros da comunidade e funcionários das escolas, proporcionando um 

profícuo trabalho em equipe. 

Conforme já pontuei, embora o material didático tenha sido importante, ele foi 

certamente uma parcela pequena do programa. O principal elemento para o efetivo 

desenvolvimento desse processo educativo, pautado no patrimônio arqueológico, foi o 

protagonismo dos educadores, aqui entendidos como multiplicadores e agentes da 

educação da memória. 

A efetiva parceria estabelecida na Oficina foi a mola propulsora para que os projetos 

pedagógicos fossem desenvolvidos, tendo como pano de fundo os conteúdos debatidos, 

mas indo além. Como já pontuei, as estratégias metodológicas foram bastante ampliadas, 

em relação às sugestões e propostas do programa, isso porque, cada educador considerou 

em primeiro lugar sua realidade. 

Como vimos, as temáticas mais frequentes nas ações desenvolvidas, a partir do 

programa, foram as populações indígenas, os métodos da Arqueologia e o patrimônio 

histórico. 

Como afirma Grazzi (2009), a escola ainda apresenta conteúdos estagnados e 

estereotipados referentes à imagem-identidade do indígena brasileiro. Os processos sociais 

vivenciados no presente, por essas sociedades, não estão presentes na escola. A autora 
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aponta ainda a distância existente entre as conquistas indígenas e o conhecimento por parte 

das escolas não-indígenas: 

“O índio para as escolas não-indígenas faz parte da história passada (extração do 
pau-brasil, canibalismo, nudismo, etc.) e na história atual, contemporânea, aparece 
nos conflitos (de terra, normalmente) e localizados, na maioria das vezes na região 
norte, aparecendo também, porém menos, nas regiões nordeste ou centro-oeste do 
país. Mantê-los no passado e situá-los (quase) sempre na mesma região brasileira 
aumenta a distância entre indígenas e não-indígenas – pois os colocamos na selva – 
o que promove a discriminação, a intolerância e o fortalecimento de estereótipos” 
(GRAZZI, 2009, p. 293, grifo meu). 

 

No programa em questão, constatei que as populações indígenas não estavam nem 

mesmo inseridas no passado, na história regional. E, quando apareciam, eram marcadas 

por preconceitos. 

Defendo que a temática indígena, trabalhada pelo viés da Arqueologia coloca-se 

como ponto fundamental para a formação de cidadãos e para a inclusão social de grupos 

minoritários. Acredito que o programa colaborou para um primeiro movimento de mudança 

em relação a esse passado excluído, atuando para a reversibilidade dos olhares acerca 

dessas populações. Não obstante, foram apenas os primeiros passos de uma longa 

caminhada, dados os desafios evidenciados. 

Trazer à tona discussões arqueológicas contemporâneas, como por exemplo, o 

questionamento da ideia de que as tradições arqueológicas encerram culturas homogêneas, 

torna-se extremamente difícil em contextos onde essas populações foram desprezadas, 

excluídas e apagadas da memória social. Mas, esse é um esforço urgente. Os resultados do 

programa de pesquisa trouxeram à tona dados bastante concretos com relação à ocupação 

indígena desse território desde o século X e, de forma mais densa, entre os séculos XV e 

XVIII. Esse foi o principal dado arqueológico utilizado no programa educativo e nesse 

sentido a Arqueologia foi utilizada como uma ferramenta política poderosa. 

É importante salientar que, todo o tempo, atuamos como mediadores e tivemos que 

certamente negociar com nossos interlocutores. Por um lado, objetivávamos trabalhar com 

as memórias exiladas e com os passados indígenas excluídos, a partir da socialização do 

patrimônio arqueológico desvelado pelas pesquisas. Por outro lado, a premissa de que 

temos que inserir nos discursos patrimoniais as diferentes visões dos sujeitos envolvidos 

trazia desafios constantes. O exemplo da Festa do Peão de Barretos e de seu touro 

bandido, trabalhados de forma notável nos projetos pedagógicos mostra essa negociação. 

Há que se incluir as diferentes visões acerca do patrimônio, mas sem esquecer que essas 

visões por vezes excluíram importantes partes da história, como as sociedades indígenas. 

Em Barretos e Olímpia, notamos que outros bens patrimoniais, materiais e imateriais, 

ganharam à cena nos trabalhos desenvolvidos. Nos demais municípios, os conteúdos 

diretamente propostos pelo programa foram os mais frequentes. Esses diferentes caminhos 
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revelam potencialidades e limites: ao ampliar o leque dos bens e referencias culturais os 

educadores se apropriaram do processo, assim como os alunos envolvidos. Por outro lado, 

as ações focalizadas na questão indígena ampliaram as reflexões sobre esse tema, cerne 

dessa proposição. 

De agora em diante, as pesquisas devem continuar com o estudo dos quase 50 

sítios identificados, ainda não resgatados. Essas pesquisas deverão, necessariamente, 

serem acompanhadas pelo programa De Bem do Passado. Ademais, passamos a construir 

com a empresa um projeto de sustentabilidade para essa proposição. No primeiro ano, 

2012, prevê-se a construção de kits de réplicas a serem distribuídos nas secretarias 

atendendo uma dentre as demandas colocadas por nossos interlocutores. Outra atividade 

de suma importância será o registro de histórias de vida de alunos do EJA e de funcionários 

da empresa, com especial atenção aos cortadores de cana. Afinal, outros passados foram 

excluídos, além do indígena. Dessa forma, esse registro de histórias será um espaço onde 

“narrativas em primeira pessoa” serão construídas, socializadas e preservadas. Porque, 

para ficarmos De Bem com o Passado, temos que enfrentar as tensões do presente. 
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5.2. Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara - MAPA 

 
“A lógica do projecto do Museu de Mação foi, desde o início, paralela ás 
preocupações dominantes na esfera do património: o eixo não foi nem a 
conservação das colecções e sítios, nem a investigação, e sim a criação de uma 
dinâmica de construção de conhecimento difusa, catalisada pelo património 
arqueológico. Neste quadro, as necessidades de conservação e de investigação 
surgiram como instrumentos para uma apropriação social de qualidade do 
património arqueológico, que em última análise era, e é, considerada por sua vez 
como um instrumento de cidadania. Assumida esta orientação, a questão seguinte 
foi a de definir qual o melhor plano museológico para servir esse objectiva social e 
cultural mais vasto” (OOSTERBEEK, 2008 Apud PEREIRA, 2009, grifo meu). 

 

Essa configuração do Museu de Mação, em Portugal, com sua atenção voltada à 

apropriação social do patrimônio, nos desafia. Por outro lado, coloca o plano museológico 

como ferramenta estratégica, como caminho. Aqui, do outro lado do Atlântico, o desafio não 

é tão diferente. Da mesma forma, a compreensão do planejamento como eixo fundamental 

para a apropriação e uso social do patrimônio arqueológico tem sido fundamental no 

desenvolvimento da proposição que passo a apresentar. 

Nessa proposição objetivo delinear, de forma concreta, os desafios vivenciados pelas 

instituições do interior paulista associadas à Musealização da Arqueologia, tomando como 

estudo de caso o Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (MAPA). A escolha 

desse museu se justifica por alguns motivos. 

Primeiramente, o MAPA tem assumido papel importante no apoio a pesquisas no 

Estado de São Paulo, sendo a quarta instituição que mais forneceu endossos de apoio 

entre 2003 e 2010. Tal posição resulta em um contexto adequado para o exame de como 

têm se dado esses apoios, refletindo sobre os ganhos e ônus gerados para a instituição.  

Em segundo lugar, a Zanettini Arqueologia tem desenvolvido uma parceria crescente 

com o MAPA, processo no qual tenho atuado diretamente nos últimos anos, o que me 

permitiu um campo profícuo de trabalho, a partir da metodologia de pesquisa-ação 

(SANTOS, 1996). Esse campo tem possibilitado a construção de uma relação diferenciada 

entre empresa, sociedade civil e poder público em uma experiência regional de 

Musealização da Arqueologia, a partir de uma efetiva cooperação. 

Em terceiro lugar, esse museu é responsável pela salvaguarda dos acervos advindos 

do Programa Guarani de Gestão dos Recursos Arqueológicos, proposição apresentada 

anteriormente, assim como dos acervos de Cachoeira de Emas, Pirassununga, sendo, 

portanto o lócus efetivo onde se dá a musealização de coleções arqueológicas 

diretamente relacionadas a essa tese. 

Da mesma forma que a proposição anterior, esse processo encontra-se em 

andamento, mais precisamente no que concerne à formulação de seu Plano Museológico.  

Destarte, apresento reflexões baseadas nas ações desenvolvidas até o momento, 

assim como algumas proposições emanadas dessas ações, destacando-se o diagnóstico 
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dos acervos (salvaguarda) e a construção coletiva do primeiro discurso expositivo de longa-

duração da instituição (comunicação), a exposição MAPA: Múltiplos Olhares. 

 

 
5.2.1. Caminhos percorridos: a trajetória institucional 

 

O MAPA é fruto de um processo iniciado em 1999, no que concerne a 

institucionalização das pesquisas arqueológicas no município de Araraquara, envolvendo o 

estabelecimento de políticas públicas, pesquisas arqueológicas, espaços de formação e, 

obviamente, socialização dos resultados. 

Em 2001, deu-se início à emissão de apoios institucionais para projetos de 

Arqueologia desenvolvidos na região, no âmbito do licenciamento de empreendimentos 

diversos, a partir do Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria94. 

A atuação da Zanettini Arqueologia nesse processo data de 2003, por meio da 

obtenção de apoio institucional ao licenciamento de um trecho de gasoduto. À época, os 

acervos gerados pelas pesquisas foram tratados e analisados em conjunto por membros da 

empresa e equipe local, procedimento que se tornou comum em outros projetos. Uma 

primeira mostra foi concebida: Os Mais Antigos Habitantes da Morada do Sol. 

Com o passar dos anos, Araraquara passou a ocupar, cada vez mais, um papel de 

destaque na emissão de endossos para pesquisas no território paulista. Diversas ações 

foram realizadas: exposições temporárias, oficinas líticas e cerâmicas, contação de histórias 

e a confecção de uma cartilha destinada às crianças para educação patrimonial, essa última 

em parceria com a Zanettini Arqueologia. 

Ao longo deste período as discussões junto ao poder público local também 

avançaram, sobretudo, na estruturação do Plano Diretor do município (Lei Complementar nº 

350 de 27/12/2005), definindo áreas de interesse arqueológico e paleontológico. A criação 

do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, 

Paleontológico, Etnográfico, Arquivístico, Bibliográfico, Artístico, Paisagístico, Cultural e 

Ambiental (COMPPHARA) também foi um momento importante (RODRIGUES, 2009, 2011). 

A partir dessas ações e, com a aprovação do projeto estrutural pelo governo federal 

e efetivação do repasse de recursos para a prefeitura municipal de Araraquara, foram 

estruturados dois espaços físicos para a musealização dos acervos arqueológicos. 

O primeiro espaço consiste na própria sede do MAPA, que foi inaugurada no final de 

2008 e reinaugurada em agosto de 2010. Esse espaço é resultado da revitalização 

                                                 
94 O Museu Histórico foi criado em novembro de 1958 por meio do Decreto Estadual 33.980, mas somente 
instalado e aberto ao público em maio de 1970 nas dependências de um antigo casarão, já demolido. Em abril de 
1975 o prédio atual é reinaugurado e passa a sediar o Museu Histórico. Com a política de municipalização de 
museus do governo estadual, o Museu "Voluntários da Pátria", passa para o domínio municipal em julho de 
1994. Proporcionando uma mostra de caráter variado, o museu possui um acervo eclético distribuído em várias 
salas (SARAIVA, RIBEIRO & HERTER, 2011, p.3). 
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arquitetônica do antigo conservatório musical da cidade, que integra o complexo de museus 

do município. Em suas dependências conta com ambientes para reserva técnica, 

laboratório, sala para apresentações com recurso multimídia, área de exposição permanente 

e temporária. 

O segundo espaço destinado à Arqueologia e ao patrimônio histórico-cultural é o 

Centro de Conservação e Recuperação de Acervos Diversos (CECRAD). Este espaço 

foi idealizado para o desenvolvimento de ações de conservação e preservação de acervos 

patrimoniais, não se restringindo, portanto, aos acervos arqueológicos e paleontológicos 

diretamente associados ao MAPA. Em suas dependências conta com reserva técnica, 

laboratório, sala de processamento de dados e depósito de materiais e ferramentas. 

Além disso, nas dependências do CECRAD, funciona o Grupo de Estudos 

Arqueológicos (GEA), vinculado ao Centro de Estudos Indígenas Miguel Angel Menéndez 

(CEIMAM- UNESP)95, cujas atividades envolvem a discussão de textos, a curadoria de 

acervos arqueológicos, a elaboração e o desenvolvimento de ações educativas. 

Na prática, os espaços do MAPA e do CECRAD funcionam de forma integrada. 

Esses espaços têm características físicas distintas, por isso, complementares, sendo que a 

Musealização da Arqueologia ocorre nos dois contextos (Prancha 66). 

Ao iniciar as discussões com a equipe local96, identifiquei que embora importantes 

espaços físicos tenham sido conquistados, o MAPA carecia ainda de uma estrutura 

organizacional definida e de um planejamento museológico. Assim como em outras 

realidades espalhadas pelo interior paulista, para o poder público municipal a ideia de 

museu ainda está estritamente associada a um prédio, ao espaço físico. Ainda que a equipe 

local tenha estimulado várias discussões a esse respeito, os desafios são enormes. Nesse 

sentido, esse trabalho buscou cooperar com o incremento dos processos museológicos 

do MAPA a partir das estratégias metodológicas expostas a seguir. 

                                                 
95 Fundado em 1982 pela Profa. Silvia Maria S. Carvalho, com a colaboração de vários professores e estudantes 
do curso de graduação em Ciências Sociais da UNESP, o Grupo de Estudos Indígenas ampliou sua esfera de 
atuação e institucionalizou-se nos anos seguintes, sob a coordenação dos professores Silvia Carvalho e Miguel 
Angel Menéndez, recebendo depois a denominação atual, Centro de Estudos Indígenas Miguel Angel Menéndez 
- CEIMAM, em homenagem a este pesquisador. O objetivo do CEIMAM é pesquisar e discutir a organização 
social e a cosmologia dos povos indígenas na América do Sul, difundir questões afeitas a suas formas próprias 
de sociabilidade, direitos territoriais, saúde, educação e gestão ambiental. O CEIMAM congrega professores, 
pesquisadores, estudantes, edita o periódico Terra Indígena e promove atividades acadêmicas e culturais. 
(Fonte: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0330703Y5FQ07H acessado 11 de 
Dezembro de 2011). 
96 Quando me refiro à equipe local falo dos membros do GEA que atuam efetivamente nas ações desenvolvidas 
pelo museu, ainda que apenas um desses membros, no caso a Gerente de Museus do município de Araraquara, 
esteja inserida formalmente no MAPA. Esse museu conta com apenas quatro funcionários de apoio deslocados 
de outros setores da prefeitura. 



PRANCHA 66. Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara: espaços
físicos

Ao alto, prédio do MAPA, localizado em uma área central da cidade, na Alameda dos Oitis, trecho da Rua
Voluntários da Pátria tombado pelo poder público municipal por apresentar arborização e icnofósseis nas
calçadas. A alameda é chamada de ‘Museu Aberto’. O MAPA fica ainda nas proximidades do Museu
Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria e do CECRAD. Acima, laboratório, reserva técnica e área da
exposição paleontológica do museu (Fotos: Robson Rodrigues, Paulo Zanettini e Arquivo Pessoal)

Visão geral da parte externa e interna do CECRAD (Fotos: Robson Rodrigues e Arquivo Pessoal).
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5.2.2. Estratégias metodológicas 

 

A partir de fevereiro de 2010, passei a desenvolver com a equipe local workshops 

que visavam o aprimoramento dos procedimentos museológicos da instituição, processo 

inspirado pelas reflexões acadêmicas surgidas dessa tese. Concomitantemente, foi 

estabelecido um projeto de trabalho, tendo como meta a realização do Diagnóstico das 

Coleções Arqueológicas sob a guarda do MAPA, bem como a implantação de uma cadeia 

operatória adequada para o tratamento desse acervo. Esse foco no reconhecimento das 

coleções do museu partiu da premissa de que 

“Não há como desenvolver nenhum trabalho nos museus se a documentação do 
acervo e sua pesquisa não estiverem atualizadas e consolidadas, pois delas 
emanam as linhas programáticas de exposições, ação educativa, publicações 
intercâmbios, dentre outras possíveis frentes de atuação do museu” (FABBRI & 
MACHADO, 2010, p.27). 

 

Dessa forma, considerando que as coleções são a base de sustentação dos museus, 

uma vez que engendram as problemáticas científicas e apontam suas possibilidades 

comunicacionais, iniciamos o trabalho a partir do mencionado diagnóstico. 

Convém destacar o perfil da equipe local que se configurou como grupo de 

trabalho, formado, basicamente, por membros do GEA. Tratava-se, pois, de um grupo de 

perfil acadêmico e já familiarizado com as discussões inerentes à Arqueologia. Dessa forma, 

os conteúdos e temas tratados em cada encontro versavam, sobretudo, sobre a Museologia 

aplicada à Arqueologia, envolvendo indicação e discussão de textos, apresentação de 

estudos de caso e atividades práticas. 

Com o transcorrer das atividades, a partir das discussões do grupo de trabalho e do 

avanço do mencionado diagnóstico, foi se delineando a necessidade de construção de um 

Plano Museológico, envolvendo a definição, o ordenamento e a priorização de cada uma 

das áreas da instituição. Por fim, o grupo optou pela construção do discurso expositivo de 

longa duração da instituição, como marca de uma importante fase do processo, ainda em 

andamento, de concepção do referido plano. 

Ademais, para além de realizar o levantamento exaustivo das coleções, esse 

trabalho foi compreendido desde o início, por mim e pelos demais sujeitos envolvidos, como 

um processo de formação. Por isso, as atividades práticas foram realizadas sempre com o 

aporte teórico e metodológico, por meio dos workshops mencionados. Ao longo de quase 

dois anos de trabalho, foram desenvolvidos dez workshops, sumarizados a seguir. 
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Tabela 14. Workshops realizados com a equipe do MAPA 

Mês Temas/ Conteúdos Atividades 

Fevereiro/ 
201097 

- Museu e Museologia; 
- A Interface Arqueologia-Museologia; 
- A cadeia operatória da Musealização 
da Arqueologia; 
- Diagnóstico das Coleções 
Arqueológicas: a Ficha de Cadastro 
de Coleção. 

- Apresentação da Proposta de Trabalho; 
- Discussão de textos; 
- Apresentação e discussão da Ficha de Cadastro de 
Coleção; 
- Exercício prático de aplicação da Ficha; 
- Discussão da experiência prática. 

Maio/ 
2010 

- Diagnóstico de Coleções 
Arqueológicas: resultados e 
problemas. 

- Apresentação do estudo de caso: Catálogo dos 
acervos das Missões; 
- Verificação do andamento do Diagnóstico das 
Coleções Arqueológicas. 

Fevereiro/ 
2011 

- MAPA: seu papel na Arqueologia 
Paulista; 
- Diagnóstico de Coleções 
Arqueológicas: resultados e 
problemas; 
- O Diagnóstico Museológico Global e 
o Plano Museológico. 

- Análise das etapas efetuadas: troca de impressões; 
- Retomando e aprimorando a proposta: o Plano 
Museológico – discussão sobre pertinência; 
- Verificação do andamento do Diagnóstico das 
Coleções Arqueológicas. 

Abril/ 2011 
- Modelo Museológico; 
- Missão institucional. 

- Análise das etapas efetuadas: troca de impressões; 
- Apresentação de três modelos museológicos – 
experiências portuguesas: Ecomuseu de Seixal; Museu 
de Mértola e Museu de Arte Pré-Histórica e do 
Sagrado do Vale do Tejo; 
- Leitura de discussão da missão de outras instituições; 
- Definição preliminar da Missão do MAPA; 
- Verificação do andamento do diagnóstico das 
coleções. 

Maio/ 
2011 

- Exposição Museológica: 
Fundamentação Museológica e 
Conceito Gerador.  

- Análise das etapas efetuadas: troca de impressões; 
- Atividade prática de definição de conceito gerador, 
módulos, temas, subtemas da exposição;  
- Verificação do andamento do diagnóstico de acervos. 

Julho / 
2010 

- Expografia: arranjos expográficos, 
linguagens e recursos de apoio. 

- Análise das etapas efetuadas: troca de impressões; 
- Apresentação de exemplos de Exposições 
Museológicas; 
- Retomando a construção coletiva da Exposição de 
Longa Duração do MAPA: definição de linhas gerais, 
materiais de apoio e cronogramas por módulo; 
- Verificação do andamento do diagnóstico de 
coleções. 

 
Agosto/ 

2010 
- Curadoria da exposição. 

- Fechamento do Diagnóstico de Coleções 
Arqueológicas 
- Atividade prática de curadoria de coleções para 
exposição. 

Outubro/ 
2010 

- Curadoria da exposição. 
- Atividade prática de curadoria de coleções para 
exposição. 

Novembro/ 
2010 

- Curadoria da exposição. 
- Oficina de lascamento para produção de cenário da 
exposição; 

Novembro/ 
2010 

- Curadoria da exposição. - Montagem e Inauguração da Exposição. 

 

Dessa forma, a metodologia da pesquisa-ação, aqui adotada, fez com que o 

processo museológico fosse retroalimentado a todo o momento, a partir dos resultados 

obtidos e das demandas colocadas pelos sujeitos envolvidos. Foi dessa forma que o 

diagnóstico de coleções foi ampliado para uma reflexão integrada da instituição e, por fim, 

para a construção de um discurso expositivo, evidenciando o caráter eminentemente 

dinâmico desse processo. A formulação desse discurso expositivo enquanto síntese 

                                                 
97 Cada workshop tinha a duração de dois dias, sempre aos finais de semana. 
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provisória da instituição, bem como de seus avanços e desafios, será aqui enfatizada. 

Entretanto, apresentarei primeiramente os resultados obtidos a partir do diagnóstico dos 

acervos. 

 

 

5.2.3. O diagnóstico dos acervos: mapeando as coleções e narrativas arqueológicas 

 

As atividades desenvolvidas junto ao grupo de trabalho, formado por integrantes do 

GEA, partiram da definição de uma Ficha de Cadastro de Coleções, ferramenta 

fundamental para o mapeamento das coleções do MAPA no que concerne ao número de 

peças, proveniência, estado de conservação, entre outras informações. Essa ficha foi 

baseada em outros trabalhos análogos já desenvolvidos anteriormente (ZANETTINI, 2005; 

MORAES & MORAES, 2008). 

 

FICHA DE CADASTRO DE COLEÇÃO ARQUEOLÓGICA - MAPA 

 

Coleção/ Sítio Sigla ________

Data de entrada ________

FORMAS DE AQUISIÇÃO

Doação (   )

Pesquisas MAPA (   )                   Arqueologia Acadêmica (   )  Arqueologia Preventiva (   )

Endosso institucional à terceiros (   )                   Arqueologia Acadêmica (   )  Arqueologia Preventiva (   )

Projeto 

Pesquisador responsável

Município Estado ________

Coordenadas UTM de referência

ESTADO DA COLEÇÃO DOCUMENTAÇÃO

Limpa (   ) Relatórios Técnicos (   )

Numerada (   ) Trabalhos acadêmicos (   )

Triada (   ) Documentação de Campo (   )

Analisada (   ) Documentação de Laboratório (   )

Catalogada (   ) Ficha CNSA (   )

Total atual ________ Último número de lote ________

Acervo lítico ________ Último número individual ________

Acervo cerâmico ________

Acervo histórico ________

Outros ________

Peças faltantes ________ Problemas

Acervo lítico ________ Documentação dos Acervos (   )

Acervo cerâmico ________ Documentação da Informação (   )

Acervo histórico ________ Conservação (   )

Outros ________
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Essa ficha possibilitou o reconhecimento geral do acervo arqueológico do MAPA, 

tanto no que diz respeito ao seu estado de conservação e documentação, como também do 

seu potencial enquanto objeto de pesquisa e comunicação museológica. 

O acervo atual do MAPA é formado por 83 coleções, 79 delas advindas de 20 

projetos de pesquisa (02 acadêmicos e 18 de Arqueologia preventiva) e 04 coleções 

associadas aos conjuntos de peças doadas, totalizando 36271 peças, com um nítido 

predomínio daquelas advindas de endossos de apoio, no campo da Arqueologia Preventiva 

(76%). As 2999 peças doadas consistem no conjunto transferido do Museu Histórico 

Pedagógico Voluntários da Pátria (34 peças)98, no conjunto doado pelo CEIMAM (365 

peças)99 e em dois conjuntos recebidos recentemente, com 3100 e 2597 peças, 

respectivamente. 

 
Gráfico 30. Número de peças por forma de aquisição 

 

No que concerne às coleções advindas de pesquisas (Arqueologia Acadêmica ou 

Preventiva), cabe destacar que cada coleção corresponde a um sítio arqueológico, dessa 

forma, temos 79 sítios arqueológicos representados no acervo do MAPA. Consideramos 

cada sítio arqueológico como uma coleção, o que faz com que um mesmo projeto de 

pesquisa (acadêmica ou preventiva) possa ter diversas coleções. Esse direcionamento foi 

adotado visto que, dessa maneira, podemos adotar a sigla do sítio na numeração da 

coleção. Julgamos temerário utilizar siglas de projetos no ‘tombamento’ das peças, uma vez 

que um mesmo sítio pode ser abordado no escopo de diferentes projetos. Da mesma forma, 

esse critério mantém a informação contextual das peças, fundamental para qualquer análise 

arqueológica. 

                                                 
98 Essas peças advêm de doações de moradores da região. Uma dessas peças consiste em uma urna coletada 
pela equipe do Museu Paulista, na década de 1970, no município de Rincão e encaminhada ao Museu Histórico 
e Pedagógico Voluntários da Pátria. À época não foram desenvolvidas pesquisas no local. Schiavetto (2007) 
retomou esse contexto, cadastrando-o como sítio arqueológico Rapatoni. 
99 Essas peças foram coletadas em diversas partes do Brasil. 
100 Essas peças foram coletadas no Rio Grande do Sul. 

2999

5671

27601

Doações

Arqueologia Acadêmica

Arqueologia Preventiva



Prancha 67. Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara: diagnóstico
das coleções arqueológicas

Processos de trabalho devotados ao
diagnóstico das coleções: discussão de
textos, conferência de peças/ etiquetas ep ç q
organização das caixas na reserva
técnica do CECRAD (acima).
Um dos maiores problemas para a gestão
do acervo arqueológico do MAPA é que
cada equipe/ empresa que remete
materiais arqueológicos ao museu possui
uma forma diferenciada de organização
das peças. Por exemplo, os tipos de
caixas destinadas ao acondicionamento
das peças são diversos, dificultando a
organização da reserva técnica (ao lado)
(Fotos: Arquivo Pessoal)
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De especial dificuldade para os procedimentos de salvaguarda museológica são as 

ocorrências arqueológicas e os vestígios coletados em áreas de ocupação histórica101, os 

quais juntos representam 1,3 % do acervo total do MAPA (489 peças). Nesse caso, as 

ocorrências por vezes representadas por apenas uma peça, ou vestígios de ocupações 

históricas recentes, foram reunidas por projeto. 

Outro procedimento realizado durante o diagnóstico dos acervos foi à montagem de 

coleções de referência, a partir do manuseio das coleções como um todo. Foram 

separadas 660 peças, as quais foram transferidas da reserva técnica do CECRAD, onde o 

acervo arqueológico encontra-se acondicionado, para o prédio do MAPA. Essas coleções 

estão nas vitrines e gaveteiros que compõem a exposição de longa-duração, detalhada 

adiante. 

Importante destacar que, a formação de coleções de referência tem como objetivo 

facilitar a utilização dos acervos, tanto no que concerne à pesquisa científica - pois a partir 

dessa seleção o pesquisador pode ter um panorama geral da coleção, quanto ao uso 

pedagógico das peças nas atividades rotineiras de difusão cultural – exposições 

temporárias, itinerantes, oficinas, palestras, entre outros. Ademais, essa medida torna 

desnecessário o constante manuseio da coleção como um todo, diminuindo os problemas 

de conservação e organização das peças. 

Com relação aos tipos de vestígios sob a salvaguarda do museu, temos o 

predomínio absoluto de fragmentos de vasilhas cerâmicas associadas a populações 

indígenas, seguidas dos objetos de pedra lascada e polida, conforme gráfico a seguir. 

 

 
Gráfico 31. Porcentagem de peças por tipo de material 

 

                                                 
101 Termo cunhado por Paulo Zanettini. As áreas de ocupação histórica consistem em contextos arqueológicos 
do século XX, onde ocorre uma coleta amostral de peças. Esses contextos não são alçados à categoria de sítio 
arqueológico, mas a análise realizada, integrada à história oral e ao levantamento documental, é de caráter 
arqueológico. 

69%

25%

5%
1%

Cerâmico

Lítico

Histórico

Outros
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Ainda que grande parte dos acervos esteja relacionada à emissão de endossos para 

pesquisas desenvolvidas por terceiros no quadro da Arqueologia Preventiva, os tipos de 

vestígios mais recorrentes mostram que as coleções do MAPA estão associadas às 

próprias linhas de pesquisa fomentadas pela equipe envolvida com o museu (GEA), o 

que é um ponto forte da instituição conforme apontarei adiante. Essa associação entre 

coleções e temáticas de pesquisa fica ainda mais evidente quando vemos que 73% das 

coleções estão associadas a grupos indígenas ‘agricultores ceramistas’. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que esse acervo já foi alvo de cinco estudos 

acadêmicos. Enquanto, os trabalhos de Galhardo (2010) e Santos (2011) se debruçaram 

sobre os acervos dos sítios Rincão I e Boa Esperança II, respectivamente, associados a 

ocupações de grupos ‘caçadores-coletores’, os estudos de Schiavetto (2007), Rodrigues 

(2007) e o meu próprio (MORAES, 2007), abordam as denominadas ocupações indígenas 

‘ceramistas’. Esses três trabalhos tem em comum a crítica a uma visão normativa de cultura, 

buscando ressaltar a diversidade cultural desses grupos. 

Schiavetto (2007) entrelaçou uma pesquisa regional a uma reflexão acerca da 

relação Arqueologia – Educação, utilizando-se do conceito de passado excluído. Para a 

autora, a análise cerâmica não traz elementos satisfatórios para discussão das interações 

sociais, correndo-se o risco de criarmos categorias tão estáticas quanto às tradições 

arqueológicas (SCHIAVETTO, 2007, p.15). 

Em minha dissertação de mestrado, ao optar pela análise da variabilidade artefatual, 

no intuito de compreender os diferentes estilos tecnológicos marcados na produção 

cerâmica, tentei avançar na compreensão da diversidade e dos processos de interação dos 

grupos indígenas, no âmbito de uma Arqueologia Tupi do interior paulista (MORAES, 2007). 

Por fim, Rodrigues (2007) realizou um amplo estudo etnoarqueológico no Oeste 

paulista, com grupos Kaingang. Esse trabalho detectou uma ocupação recuada desses 

grupos na região – mais de quatro séculos. Ao utilizar o termo ‘caçadores-ceramistas’, 

Rodrigues (2007) traz uma crítica contundente a uma divisão simplista dos grupos humanos 

entre ‘caçadores-coletores’ e ‘agricultores-ceramistas’102. 

Enquanto os trabalhos de Rodrigues (2007) e Schiavetto (2007) foram realizados a 

partir da própria equipe local – são os dois projetos acadêmicos pontuados anteriormente, 

os estudos de Moraes (2007), Galhardo (2010) e Santos (2011) foram desenvolvidos a partir 

da análise e interpretação de coleções advindas da Arqueologia Preventiva. 

Algumas coleções e narrativas associadas aos projetos de Arqueologia Preventiva 

realizados com apoio do MAPA, em especial, àquelas advindas do Programa Guarani, 

                                                 
102 Ademais, esse estudo mostra de forma bastante concreta a inadequação de termos como ‘pré-história’, ou até 
mesmo, ‘Arqueologia pré-colonial’, visto que estudos arqueológicos devotados a questões indígenas são 
passíveis de realização no presente, tendo como foco as populações indígenas atuais. 
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apresentado anteriormente, dialogam diretamente com as ideias presentes nos trabalhos 

acadêmicos mencionados. Dessa forma, embora não exista uma política de aquisição 

definida com critérios objetivos, as coleções e narrativas associadas ao MAPA seguem 

algumas linhas gerais, o que parece advir de uma interação mais direta entre equipe local 

e equipes/ empresas que executam as pesquisas de Arqueologia Preventiva. 

Além de temáticas alinhadas com os estudos da equipe local, deve-se destacar que 

as coleções advêm quase que integralmente do interior paulista, correspondendo a cerca de 

90% do acervo103. A partir do levantamento da procedência de todas as coleções, 

identificamos que 37 municípios do interior paulista estão representados no acervo do 

MAPA (Prancha 68). Esse resultado foi de suma importância para a definição da missão da 

instituição, conforme apresentarei adiante. 

Destarte, embora o MAPA também apoie pesquisas realizadas fora do estado, esses 

endossos não têm significado, em grande parte dos casos, na transferência de acervos de 

outros estados para o museu. Atualmente, os endossos de apoio emitidos pelo MAPA são 

fornecidos via Fundação Araporã104, entidade da sociedade civil organizada, que possui 

convênio com a Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Araraquara, para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e ações culturais nas áreas de Arqueologia, 

Museologia e patrimônio cultural (RODRIGUES, 2011). Essa intermediação dos endossos 

via Fundação, que conta com um arqueólogo, o acompanhamento da gerente de museus do 

município, assim como uma parceria efetiva entre esses agentes e equipes/ empresas 

executoras das pesquisas, como, por exemplo, a Zanettini Arqueologia, tem sido um 

caminho acertado. 

                                                 
103 Dentre as coleções doadas, temos apenas peças da coleção CEIMAM e Matheus provenientes de outras 
unidades federativas. Os dois projetos acadêmicos desenvolvidos a partir da equipe local foram realizados nos 
municípios de Arco Íris e Boa Esperança do Sul, no interior paulista. Dentre as 27601 peças inseridas nas 
coleções advindas das pesquisas de Arqueologia Preventiva, apenas 3390 peças não são do interior paulista, o 
que representa 12% dos acervos da Arqueologia Preventiva. Essas peças advêm de apenas um projeto, 
desenvolvido em 2005, em uma linha de transmissão entre Araraquara e Londrina (Paraná). Contudo, os três 
sítios resgatados estão em município paranaenses. 
104 “A Fundação Araporã foi criada em 1998 por iniciativa de professores e alunos ligados à Faculdade de 
Ciências e Letras (UNESP/Araraquara) e também integrantes do CEIMAM, a partir de uma ideia lançada por 
Edna de Souza, professora e liderança indígena guarani, filha-herdeira de Marçal de Souza Tupã-i, assassinado 
em 1983 por defender os direitos indígenas no Brasil, cuja morte teve repercussão internacional. A Fundação 
Araporã tem como objetivo fundamental realizar e apoiar empreendimentos que visem à defesa dos direitos dos 
índios e das comunidades indígenas. Entre os vários objetivos da Fundação destacam-se: ações que visem à 
proteção da diversidade cultural; o estudo de ecossistemas habitados por índios e comunidades indígenas, tendo 
em vista seu desenvolvimento sustentável; o apoio ao registro e divulgação de forma sistematizada do 
conhecimento tradicional e assuntos de interesse das comunidades indígenas para o público em geral e, em 
especial, para as próprias comunidades indígenas; a interação entre pessoas que desenvolvem ações de 
interesse dos índios e da comunidade indígena; o desenvolvimento de recursos humanos da comunidade 
indígena, em todos os níveis, para atendimento dos objetivos anteriores – entre outros. Todos os trabalhos 
implementados pela Fundação são em parceria com o CEIMAM, tendo em vista eventos e ações de caráter 
social, cultural, acadêmico e de extensão universitária” (SARAIVA, RIBEIRO & HERTER, 2011, p.3) 



PRANCHA 68. Proveniência dos acervos do MAPA 
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No caso de pesquisas realizadas fora do Estado têm sido buscadas formas de 

permanência dos acervos nas regiões de pesquisa, valendo-se da própria portaria 230/02 

que destaca a necessidade de fortalecimento de instituições locais. Procedimentos 

semelhantes têm sido seguidos, por exemplo, pelo Laboratório de Arqueologia Pública 

Paulo Duarte, da UNICAMP, que mesmo fornecendo inúmeros endossos de apoio, retém 

uma parcela pequena desses acervos, estimulando sua permanência no local de origem105. 

Ainda que as coleções estejam harmonizadas com o marco territorial do museu, 

inserido no interior paulista, e com a ênfase em estudos que abordam as sociedades 

indígenas que ocuparam esse território desde cerca de 1000 anos atrás até o presente, a 

documentação das coleções e informações apresenta problemas significativos. 

No que concerne aos procedimentos básicos de processamento de material, cerca 

de 69% do acervo encontra-se limpo, 60% com numeração individual e apenas 22% do 

acervo apresenta listagens de triagem, com dados referentes à proveniência das peças 

(setor, quadra, sondagem, profundidade, entre outros), assim como uma primeira 

classificação desses materiais, ainda que em categorias mais genéricas. Ademais, a partir 

das listagens disponíveis, identificamos que 243 peças estão faltando no acervo.  

No âmbito da documentação da informação, temos ainda que cerca de 20% das 

coleções não possuem relatórios técnicos remetidos ao MAPA, e 100% dos projetos não 

enviam ao museu cópias das documentações primárias geradas em campo (planos de 

escavação, croquis, perfis, imagens, entre outros). 

Esses dados mostram que dificilmente esses materiais poderão ser retomados no 

futuro, se não forem sanadas essas lacunas e estabelecido um protocolo de trabalho que 

impeça que coleções sejam inseridas na instituição sem uma documentação mínima. Além 

disso, devemos considerar que esse acervo tende a crescer, conforme demonstra o gráfico 

abaixo com o total de peças inseridas a cada ano na instituição: 

                                                 
105 Informação oral advinda de entrevista com Aline Carvalho, coordenadora do LAP.  
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Gráfico 32. Número de peças inseridas no MAPA por período 

 

Se por um lado, a ausência de informações relativas aos acervos recebidos é 

preocupante, por outro lado, a falta de sistematização das informações existentes é 

alarmante. Como aponta Ramos (2010), a tradição brasileira não conta com grande 

experiência na definição de políticas de acervo, assertiva lançada para o cenário 

museológico como um todo. No contexto da musealização da Arqueologia constatei a 

mesma escassez de princípios básicos. 

No âmbito dos 22% de coleções que apresentam listagens de controle de acervos, 

verifiquei que listagens adotadas por equipes/ empresas diferenciadas seguem lógicas 

totalmente distintas: alguns projetos organizam as peças de acordo com o desenvolvimento 

da escavação106, outros organizam em categorias tipológicas advindas das análises107 e 

outros organizam a partir de procedência no sítio108. 

Diversas listagens não deixam clara a associação das peças com o local de coleta 

no sítio arqueológico, ou seja, são perdidas as informações contextuais dos acervos, dado 

fundamental para qualquer interpretação arqueológica. Muitas vezes a forma como essa 

procedência aparece descrita não é correlacionável com os mapas presentes nos relatórios 

técnicos. 

                                                 
106 Por exemplo, peças coletadas nos primeiros dias ganham numerações inferiores que àquelas advindas dos 
últimos dias da escavação. 
107 Por exemplo: sacos de lascas; sacos com lascas retocadas; sacos de instrumentos; sacos com núcleos. 
Contudo, o que é uma lasca para um pesquisador pode ser um instrumento para outro, dependendo da 
experiência do arqueólogo e das linhas teórico-metodológicas seguidas. 
108 Por exemplo, peças advindas das coletas de superfície de 1 a x, peças coletadas por sondagem e dentro de 
cada sondagem por nível e assim por diante. Julgo essa perspectiva a mais adequada pois enfatiza o contexto 
arqueológico. 
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Assim sendo, o diagnóstico apontou que em termos de política de aquisição o MAPA 

trilha caminhos bastante profícuos para o avanço das pesquisas e das ações de 

comunicação museológica. Por outro lado, a documentação desse acervo é insatisfatória. 

As coleções do MAPA são aqui entendidas como representativas dos dilemas 

vivenciados na Arqueologia Paulista e Brasileira como um todo: acervos têm sido projetados 

na esfera patrimonial e museológica sem que diretrizes básicas de documentação sejam 

seguidas. Cabe ressaltar que compreendendo a documentação museológica como área que 

congrega a documentação de coleções e também da informação (USILLOS, 2010). 

Defendo aqui que cada instituição crie um protocolo de princípios básicos de 

documentação das coleções e informações a serem recebidas pelo museu, assim como 

parâmetros básicos de acondicionamento. Uma equipe/ empresa ao requisitar o endosso do 

MAPA deve seguir esse protocolo. Dessa forma, a instituição não ficará com o ônus de 

uniformizar a posteriori as coleções recebidas, evitando ainda a perda de informações 

primárias e garantindo a preservação efetiva do patrimônio arqueológico. Esse é um dos 

pontos em desenvolvimento no plano museológico do MAPA. 

 

 

5.2.4. Apontamentos para um plano museológico 

 

O plano museológico é entendido pela política brasileira de museus como ferramenta 

essencial de planejamento das instituições museológicas, tratando-se de um instrumento 

para a organização do trabalho interno e para a atuação do museu na sociedade. Por sua 

vez, a construção colaborativa do Plano Museológico é entendida também como processo 

de capacitação dos sujeitos envolvidos, uma vez que 

 “o planejamento museológico não é apenas uma técnica com o objetivo de melhorar 
a ação dos museus. É, sobretudo, crescimento humano. É um processo educativo 
de ação e reflexão, que deve ser alcançado com a participação, tanto na fase de 
estruturação como de reestruturação da instituição (...).” (SANTOS, 2007, p. 14). 

 

A construção do Plano Museológico do MAPA foi dividida em duas etapas, segundo 

modelo indicado no guia elaborado pelo Ministério da Cultura da Espanha (2006): 

Fase 1. Definição, análise e avaliação da instituição; 

Fase 2. Construção dos programas a seguir indicados: 1. Programa Institucional; 2. 

Programa Arquitetônico; 3. Programa de Coleções (3.1. Política de Aquisições; 3.2. 

Programa de Documentação; 3.3. Programa de Pesquisa; 3.4. Programa de Conservação); 

4. Programa de Difusão e Comunicação; 5. Programa Expográfico; 6. Programa de 

Segurança; 7. Programa de Recursos Humanos e 8. Programa Econômico (ESPANHA, 

2006). 
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O grupo de trabalho encontra-se na primeira fase mencionada, a qual tem como 

objetivo determinar a singularidade e a responsabilidade do museu com relação a suas 

coleções e entorno sociocultural, detalhando sua missão, marco temático, cronológico e 

geográfico, assim como delinear seus públicos, necessidades e atividades a serem 

desenvolvidas. Nesses aspectos algumas considerações já podem ser delineadas. 

No que concerne a sua singularidade o MAPA se coloca como instituição que busca 

desenvolver atividades pesquisa, ensino, preservação e socialização do patrimônio 

arqueológico e paleontológico. 

Ao iniciarmos as discussões com o grupo, a ênfase na pesquisa e no ensino foi 

detectada, visto que esse grupo de trabalho é formado por membros do GEA, inserido no 

CEIMAM/ UNESP e associado à Fundação Araporã, ambos relacionados intrinsecamente 

aos estudos das populações ameríndias, o que também é determinante para a configuração 

do museu. Se por um lado essa vocação de instituto de pesquisa, fortemente influenciado 

pelo design institucional universitário, é uma potencialidade, também pode significar o 

detrimento de outras funções do museu. 

Ainda que a Arqueologia, a Paleontologia e a Museologia já fossem entendidas como 

áreas científicas de atuação do MAPA, na prática a Arqueologia ocupava e ainda ocupa 

destaque. No âmbito da Museologia, a realização dos workshops anteriormente 

mencionados, ampliou a compreensão das potencialidades dessa área do conhecimento, 

bem como de seu papel essencial no aprimoramento das atividades do museu. Entretanto, 

para o caso da Paleontologia, embora tenhamos inserido essa área nos debates, a mesma 

ainda encontra-se enfraquecida, pois o grupo de trabalho não conta com nenhum 

paleontólogo no momento109. 

Nas discussões realizadas procurei enfatizar a especificidade do conhecimento 

museológico e, obviamente, da instituição museológica, enfatizando que se por um lado a 

pesquisa e a formação devem ser realizadas, por outro, a salvaguarda e a comunicação 

museológica são primordiais para a atuação do museu no seu entorno sociocultural. A partir 

dessas discussões foi delineada a Missão Institucional do museu: 

  

                                                 
109 A coleção paleontológica do MAPA foi formada pelo pesquisador e paleontólogo Marcelo Adorna Fernandes, 
docente da Universidade de São Carlos. Esse pesquisador, juntamente com o arqueólogo Robson Rodrigues, foi 
um dos impulsionadores da criação do museu, mas o não estabelecimento de uma política museológica efetiva a 
partir da prefeitura acabou afastando esse profissional do processo, dado que as condições de trabalho mínimas 
não foram conquistadas.  No caso da Arqueologia, a desestruturação das ações a partir da administração pública 
foi parcialmente sanada pelos endossos fornecidos pelo MAPA, situação bastante diferenciada da área 
paleontológica. 
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“realizar pesquisas de excelência nas áreas da Arqueologia, Paleontologia e 

Museologia, constituindo-se em um polo dinâmico de construção do conhecimento, 

formação e uso sustentável do patrimônio cultural, colaborando de forma significativa 

para o desenvolvimento local e regional”. 

 

Dessa forma, as pesquisas e os correspondentes processos de formação 

alavancados a partir das coleções do MAPA foram destacados, mas sem prejuízo da função 

social do museu. Diagnostiquei que, se por um lado temos uma ênfase profícua na pesquisa 

e na relação com a universidade, visto que se trata de um grupo de trabalho acadêmico, por 

outro lado, o afastamento de outros segmentos sociais tem comprometido o uso desse 

patrimônio por outras parcelas da sociedade, enfraquecendo inclusive a visibilidade da 

instituição. 

Como museu de tutela municipal, ainda que funcionando a partir da gestão da 

Fundação Araporã e da parceria com o CEIMAM, o MAPA deve assumir papel relevante no 

município de Araraquara. Atualmente, a prefeitura mantém o prédio em funcionamento e um 

quadro funcional mínimo, mas não dispõe de uma dotação orçamentária para o museu. 

É importante destacar que em termos de recursos humanos o museu conta 

atualmente com quatro colaboradores: duas pessoas responsáveis pela mediação, um 

guarda e uma faxineira. Esses colaboradores são coordenados pela gerente de museus da 

prefeitura, que precisa cuidar além do MAPA, de mais quatro museus: Museu Histórico 

Pedagógico Voluntários da Pátria, Museu da Imagem e do Som, Museu do Futebol e Museu 

Ferroviário. Dessa forma, o trabalho com as coleções arqueológicas tem sido realizado por 

membros do GEA, coordenados por um arqueólogo. 

A emissão de endossos de apoio tem sido uma fonte de sustentabilidade 

financeira importante, o que acaba também reforçando a Arqueologia na instituição. É 

fundamental que o plano museológico equilibre as três áreas de pesquisa que compõe a 

instituição, definindo as esferas de atuação do museu no que concerne ao município, região 

e interior do estado. Isso passa pela definição do marco territorial do museu. 

O diagnóstico das coleções arqueológicas, que identificou que 37 municípios do 

interior paulista estão representados no MAPA, foi especialmente relevante para a definição 

desse território a partir da realidade da instituição. Assim, temos três níveis de atuação: em 

primeiro lugar, o município de Araraquara, lócus onde as ações de pesquisa, salvaguarda 

e comunicação são potencializadas, tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável da 

sociedade envolvente; em segundo lugar, temos a região onde se insere o município, os 

“Campos de Araraquara”, área, geograficamente delimitada pelos rios Tietê, Mogi-Guaçu, 
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Grande e Paraná110 onde as ações de pesquisa, salvaguarda e comunicação são realizadas, 

mas com uma ênfase menor nas últimas; em terceiro lugar, o interior paulista, alvo de 

pesquisa e salvaguarda. Esse marco territorial faz com que os acervos arqueológicos e 

paleontológicos do interior paulista possam ser pesquisados e salvaguardados no MAPA, 

mas que suas ações de comunicação serão realizadas regionalmente e localmente. Não 

obstante, faz-se necessário caracterizar o marco temático dessas coleções. 

Com relação ao marco temático da Arqueologia, no cenário atual o MAPA está 

vocacionado para os estudos que envolvem a construção de histórias indígenas para o 

interior paulista, sendo que as coleções e narrativas construídas a partir da instituição 

avançaram nessas temáticas. Seguindo as premissas da Sociomuseologia, que têm sido 

norteadoras do plano museológico, e das Arqueologias pós-processuais enfatizadas nos 

estudos do grupo, esse marco temático poderia ser expandido, tendo como eixo a ênfase 

nas minorias étnicas e/ ou grupos em vulnerabilidade social. Acredito que a realização 

de estudos arqueológicos da cultura material utilizada por esses grupos, abordando, por 

exemplo, os diferentes usos dos itens industrializados nas culturas indígenas, seria uma boa 

aproximação com outras Arqueologias, quiçá, denominadas de ‘históricas’. Outro tema 

instigante seriam os estudos dos trabalhadores rurais, com ênfase no contexto atual nos 

cortadores de cana. Há que se lembrar que o município de Araraquara tem movimentos 

negros e feministas bastante destacados, os quais poderiam ser aproximados do museu a 

partir de pesquisas arqueológicas que integrem essas problemáticas. 

Essas questões nos remetem, por fim, aos públicos do museu. Entre Janeiro de 2009 

e Julho de 2011 o MAPA recebeu 6664 visitantes, uma média de 214 visitantes por mês. 

Cerca de 40% desse público foi escolar, sendo que o incremento desse público ocorreu a 

partir de Abril de 2011. O gráfico abaixo detalha a visitação do museu de acordo com a 

procedência de seus públicos: 

 

                                                 
110 Unidade passível de investigação em virtude do seu modo de aparecimento na documentação e na 
cartografia paulista dos séculos XVII ao XIX (MANO, 2006). 
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Gráfico 33. Visitação do MAPA 

 

O exame da visitação do museu nesse período aponta que, embora haja um 

predomínio de visitantes do município de Araraquara (79%), uma parcela importante do 

público é proveniente de outros municípios paulistas (17%), sobretudo, municípios da região 

dos “Campos de Araraquara”. Essa configuração vai de encontro ao marco territorial do 

museu, devotado ao município e região. Cabe ainda apontar que cerca de 3 % dos 

visitantes advém de outros estados e 1% do exterior.  

Não obstante, o aumento da visitação ao museu, entendido como incremento de seu 

uso social faz-se necessário. Incremento que deverá se dar de forma consorciada à 

diversificação de públicos, trazendo a esse cenário os diversos segmentos sociais do 

município e região, bem como as questões latentes na contemporaneidade.  

À guisa de conclusão, no que se refere ao marco temático, destaco que a 

musealização da Arqueologia, enquanto antropofagia museológica, se dá sobre uma 

antropofagia arqueológica, ou seja, a cadeia operatória museológica da Arqueologia se 

assenta sobre os recortes seletivos da pesquisa arqueológica (MORAES WICHERS, 2010). 

Acredito que o MAPA, assim como qualquer museu de Arqueologia que tenha como meta 
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tornar-se relevante socialmente, deve conhecer o seu território de intervenção, ou seja, seu 

entorno sociocultural, a partir daí estabelecer linhas de pesquisa condizentes, cujas 

coleções e narrativas sejam relevantes para esse entorno. 

As discussões realizadas ao longo desse período, bem como o diagnóstico de 

coleções, foram fundamentais para o entendimento da importância do desenvolvimento do 

plano como ferramenta estratégica. Além das reflexões apontadas, foi possível sumarizar, 

os pontos fortes e fracos da instituição, a saber: 

 

Pontos fortes: 

 Representatividade no cenário da Musealização da Arqueologia Paulista; 

 Coleções associadas a problemáticas de pesquisa regionais; 

 Parcerias efetivas com diversas esferas da cadeia produtiva da Arqueologia 

(empresa, universidade e fundação); 

 Perfil acadêmico dos agentes envolvidos; 

 Vocação para pesquisa articulada à formação. 

 

Pontos fracos: 

 Design institucional mal formulado (sujeito a alterações do cenário político); 

 Carência de recursos humanos diretamente vinculados ao museu; 

 Afastamento de segmentos não acadêmicos da sociedade: necessidade de 

incremento e diversificação de públicos; 

 Documentação dos acervos e informações insatisfatória; 

 Recursos financeiros escassos. 

 

A exposição de longa-duração foi construída como marca desse momento da 

instituição, trazendo à tona suas potencialidades e desafios. 

  



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

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 324 

5.2.5. A construção da exposição de longa-duração “MAPA: Múltiplos Olhares” 

 

A exposição MAPA: Múltiplos Olhares nasceu do processo de reestruturação do 

museu e das reflexões pertinentes ao diagnóstico museológico, entendido como fase prévia 

do plano museológico. Ficou evidente que uma das fragilidades do museu era a ausência de 

um discurso expositivo propriamente dito. No espaço dedicado à exposição de longa 

duração, existiam algumas peças expostas em vitrines e o aproveitamento de cartazes do 

GEA e de materiais de exposições temporárias realizadas em outros espaços de 

Araraquara, bem como de réplicas de vasilhas produzidas por um artista local (Prancha 69). 

A sala dedicada às exposições temporárias possuía uma exposição sobre o trabalho do 

arqueólogo. 

Os recursos financeiros para a construção da exposição vieram de alguns 

endossos fornecidos pelo MAPA aos trabalhos da Zanettini Arqueologia, via Fundação 

Araporã. Contudo, esses recursos eram limitados e nos colocavam o desafio de aproveitar 

itens já presentes no espaço, como por exemplo, vitrines e iluminação, mesmo que esses 

itens não fossem os mais indicados111. Os recursos limitados também impossibilitaram que 

mudássemos a exposição temporária, focando apenas na exposição de longa-duração. 

Dessa forma, cabe salientar que essa exposição representou um esforço de toda a equipe 

envolvida, diante das dificuldades apontadas, bem como evidenciou a parceria entre 

empresa, fundação e poder público. 

 Passemos ao processo de construção da exposição. Interessante apontar que, nos 

primeiros encontros que abordaram o tema, o grupo de trabalho trazia a ideia de 

concebermos um discurso expositivo voltado aos resultados das pesquisas arqueológicas, 

destacando ainda a questão tecnológica a partir de um viés tipológico. No entanto, o avanço 

das discussões sobre os conceitos e os métodos próprios da expografia museológica 

fortaleceu a ideia de uma exposição que apresentasse o MAPA como processo, 

destacando as principais reflexões geradas a partir das suas coleções e trazendo, ainda, 

perspectivas para o futuro do museu. 

                                                 
111 Importante destacar que o museu não contou com um plano arquitetônico museológico, assim, a 
requalificação do prédio não considerou as premissas da Museologia. Da mesma forma, móveis foram adquiridos 
pela prefeitura sem consulta aos profissionais que atuavam no município, dada as mudanças do cenário político 
municipal. 



PRANCHA 69. Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara: construção
da exposição “MAPA: Múltiplos Olhares”

Ao alto, aspectos do espaço dedicado à exposição de longa-duração do MAPA, em diferentes momentos:
no início de 2010 e no início de 2011. A nova expografia teve que dialogar com alguns aspectos desse
espaço, como as vitrines e os adesivos nos vidros que deram origem aos cenários (Fotos: Robson
Rodrigues e Arquivo Pessoal)Rodrigues e Arquivo Pessoal).

Acima, logomarca do MAPA em diferentes cores. Ao lado, painel
de acolhimento afixado na entrada do museu. Os materiais da
exposição seguiram essas quatro composições de cor: verdeexposição seguiram essas quatro composições de cor: verde,
branco/ preto, marrom e vinho.
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Partindo da constatação de que os museus de Arqueologia vivenciam, na atualidade, 

uma crise de representação (SHANKS & TILLEY, 1987/1992), optamos por uma 

expografia de perguntas, onde passado e presente fossem confrontados a todo o instante. 

Procuramos trazer à tona questionamentos e provocações, tais como: “Por quê mais um 

museu em Araraquara? O quê os Campos de Araraquara têm de especial? Qual o papel da 

Arqueologia nas sociedades indígenas contemporâneas? Que vestígios deixaremos para as 

populações do futuro?”. Por seu turno, afirmações como “Brasil, São Paulo e Araraquara 

são criações recentes” também partiram da certeza de que os museus são bons para 

pensar (APPADURAI & BRECKENRIDGE, 2007). 

Escolhemos a exposição endógena como caminho de construção do discurso 

expositivo, a partir de uma expografia temática (ver definição na Prancha 24), onde cada 

módulo foi concebido a partir de um tema. 

Importante destacar que as dificuldades vivenciadas pela instituição nos últimos anos 

como, por exemplo, a inexistência de recursos humanos e financeiros para a realização de 

suas funções cotidianas culminou em uma petição encaminhada pelo coordenador do GEA 

ao Ministério Público (RODRIGUES, 2009). Nos últimos meses houve uma nova 

aproximação do poder público das questões relacionadas ao MAPA, sendo inclusive 

incrementado o uso do espaço pelas escolas do município por meio de uma parceria entre 

as Secretarias de Cultura e de Educação. Dessa forma, o momento atual revelava-se 

extremamente adequado para a realização de uma exposição que trouxesse à tona os 

trabalhos em desenvolvimento, a despeito das dificuldades apontadas. 

O discurso expositivo é uma narrativa de caráter eminentemente político, assim, 

procuramos fazer uso dessa narrativa de forma a mostrar à sociedade e ao poder público a 

importância do MAPA no cenário regional, bem como ampliar os segmentos sociais que 

fazem uso da instituição. 

Destarte, a exposição partiu do seguinte conceito gerador e respectivos eixos 

temáticos/ módulos: 

 

Conceito gerador 

A exposição MAPA: Múltiplos Olhares pretende mostrar o museu como processo: 

suas coleções, narrativas e planos para o futuro. O discurso expositivo traz os múltiplos 

olhares e as múltiplas vozes que tem construído essa instituição, assim como convida os 

cidadãos de Araraquara e região a trazerem seus olhares para esse museu. 
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Organização da exposição:  

Módulo 1 – MAPA: coleções e contextos (Pranchas 70 e 71) 

Submódulos 

 MAPA: Múltiplos Olhares - Apresentação da exposição e do museu como 

processo; 

 Territórios e Patrimônios – Marcos territorial e temático; 

 Linha do tempo – Contextualização do estado e da região em relação ao 

Brasil e ao mundo; 

 Paleontologia e Arqueologia – O que fazem os campos de pesquisa que 

compõem o MAPA. 

Módulo 2 – MAPA: as narrativas construídas (Pranchas 72 a 74) 

Submódulos 

 Arqueologia e Objetos – Pesquisa arqueológica e cultura material; o que se 

preserva e o que não se preserva; como o arqueólogo trabalha; 

 Primeiros Habitantes – Apresenta dois sítios abordados por trabalhos 

acadêmicos que estão associados aos primeiros habitantes da região. Nesse 

caso, optamos por não utilizar a denominação ‘caçadores-coletores’ embora 

sejam apresentadas as formas de subsistência desses grupos, destacando 

que esse foi “um modo de vida que deu certo”; 

 Diversidade Cultural – As especificidades dessa região que, segundo duas 

pesquisas acadêmicas, questionam modelos interpretativos da Arqueologia 

Brasileira a respeito dos grupos indígenas ‘ceramistas’, apontando que essa 

diversidade ainda é pouco compreendida pelos arqueólogos; 

 Arqueologias e Sociedades Indígenas – a pesquisa acadêmica com os 

Kaingang e a relevância da Arqueologia para a defesa dos direitos das 

sociedades indígenas. 

Módulo 3 – MAPA: entre as coleções e narrativas do presente e as possibilidades de 

futuro (Prancha 75) 

 Submódulos 

 Um mapa das coleções arqueológicas do MAPA - De onde vêm as coleções 

do museu e a importância das pesquisas inseridas no licenciamento 

ambiental para a preservação do patrimônio; 

 Arqueologias do Século XXI - As diversas possibilidades dos estudos 

Arqueológicos desenvolvidos na contemporaneidade, abordagens que 

poderão ser contempladas pelo MAPA. Destaque para as questões éticas 

inerentes ao exercício da Arqueologia.  



PRANCHA 70. Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara: construção
da exposição “MAPA: Múltiplos Olhares”

A

Módulo 1
Submódulos:

Módulo 2Módulo 3

Módulo 1 B

C

B C

•MAPA: Múltiplos Olhares (A)
•Territórios e Patrimônios (B)
•Linha do tempo (C)
•Paleontologia e Arqueologia (C) A



PRANCHA 71. Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara: construção
da exposição “MAPA: Múltiplos Olhares”

Módulo 1
Submódulo/ Painel - MAPA: Múltiplos Olhares

Mód l 1Módulo 1
Submódulo/ Painel - MAPA: Territórios e 
Patrimônios

Módulo 1
Submódulo/ Painel - Linha do Tempo

Módulo 1
Submódulo/Painel – Paleontologia x Arqueologia



PRANCHA 72. Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara: construção
da exposição “MAPA: Múltiplos Olhares”

A

Módulo 2

Módulo 2Módulo 3

Módulo 1

B

B

Módulo 2
Submódulos:
•Primeiros Habitantes (A)
•Diversidade Cultural (A)
•Arqueologia e Objetos (B)
•Arqueologias e Sociedades Indígenas (B)

Módulo 1A



PRANCHA 73. Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara: construção
da exposição “MAPA: Múltiplos Olhares”

A

B B

DC

Módulo 2
Submódulos:
•Primeiros Habitantes (A)

Módulo 2Módulo 3

Módulo 1C

D

•Primeiros Habitantes (A)
•Diversidade Cultural (B e C)
•Arqueologia e Objetos
•Arqueologias e Sociedades Indígenas (D)

B A



PRANCHA 74. Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara: construção
da exposição “MAPA: Múltiplos Olhares”

Módulo 2
Submódulo/ Painel – Arqueologia e Objetos

Módulo 2
Submódulos/ Painéis – Primeiros Habitantes e Diversidade Cultural

Módulo 2
Submódulo/ Painel – Arqueologias e Sociedades Indígenas



PRANCHA 75. Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara: construção
da exposição “MAPA: Múltiplos Olhares”

Módulo 2Módulo 3

Módulo 1

B

A

Módulo 3
Submódulos:
•Um mapa das coleções arqueológicas do MAPA (A)
•Arqueologias do século XXI (B)

Módulo 3
Submódulo/ Painel – Um mapa das coleções arqueológicas do MAPA 

Módulo 3
Submódulo/ Painel – Arqueologias do século XXI 
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Coleções: 

A exposição é formada por 188 peças arqueológicas distribuídas em sete vitrines e 

um cenário (um dos cenários é composto apenas por réplicas). Embora esse número pareça 

exaustivo, as peças foram organizadas por conjuntos, raramente acompanhadas por 

legendas individuais. Nesse caso, procuramos favorecer a comparação entre os diferentes 

conjuntos, os quais receberam legendas que se referem à procedência (‘história de vida’) 

das peças (Módulo 1) ou às características estilísticas e/ou funcionais desses conjuntos 

(Módulo 2). 

Cabe destacar que considero estilo tecnológico como uma maneira de fazer algo em 

determinado tempo e lugar (SACKETT, 1977), dessa forma as características estilísticas 

mencionadas não estão associadas apenas aos atributos decorativos da cerâmica, por 

exemplo, mas a cadeia de produção desses objetos112. 

O cenário do submódulo Diversidade Cultural foi constituído por vasilhas cerâmicas 

inteiras (algumas associadas ao uso também como urnas funerárias), por machados polidos 

encabados113 e por um crânio humano encontrado no sítio Olímpia IV, pesquisado no 

Programa Guarani, uma das peças com maior apelo museológico da exposição (Pranchas 

72 e 73). 

Além das peças dispostas nas vitrines, cerca de 480 peças estão apresentadas nos 

gaveteiros que compõem o Módulo 3 (Prancha 75). Essas peças estão organizadas por 

projetos e coleções e são acompanhadas de fichas que trazem informações detalhadas das 

mesmas. Dessa forma, todas as coleções de referência separadas durante o diagnóstico de 

coleções estão acessíveis ao público do MAPA. 

 

Linguagens e Recursos de Apoio: 

 Logomarca do Museu: esse foi o primeiro item concebido, uma vez que sua 

escolha foi definidora do partido estético da exposição. Fruto da discussão do grupo 

de trabalho, essa logomarca traz a sigla e o nome do museu, acompanhados de uma 

pegada de dinossauro e uma urna funerária indígena estilizada (Prancha 69); 

 

 Painéis de Conteúdos (os painéis estão apresentados nas Pranchas 70 a 75, 

assim como suas versões digitais podem ser consultadas no Anexo 3): A exposição 

é composta por 12 painéis, sendo o primeiro de acolhimento ao museu e o último de 

                                                 
112 Uma vez que precisávamos utilizar as vitrines já existentes no museu, inserimos fundos pretos e iluminação 
de LED para realçar os objetos, que acabam sendo prejudicados em vitrines pesadas como as presentes no 
museu. 
113 Esses machados foram encabados pelo pesquisador Desidério Aytai, que colaborou com o CEIMAM, fazendo 
parte de um estudo de experimentação feito pelo mesmo. Essa informação foi apresentada na legenda do 
cenário. 
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créditos, assim, são ao todo 10 painéis, os quais correspondem aos submódulos da 

exposição. Os painéis foram produzidos em cinco cores diferentes de fundo, que se 

revezam na exposição, trazendo dinâmica ao discurso expositivo. Destaque para o 

painel do primeiro submódulo, onde um mosaico de olhares foi integrado a uma tela 

de LCD onde um vídeo é projetado. No Módulo 2 os painéis Primeiros Habitantes, 

Diversidade Cultural e Arqueologias e Sociedades Indígenas foram construídos a 

partir de perguntas e respostas, onde vínculos passado e presente são ainda 

reforçados pela presença de imagens de atividades de campo dos trabalhos 

acadêmicos que deram origem àquelas narrativas. Outro painel que traz um recurso 

diferenciado é o painel Arqueologia e Objetos onde são apresentadas silhuetas de 

objetos sendo lançado ao visitante o desafio de encontrar esses objetos na 

exposição. Os textos buscaram deixar clara a autoria das narrativas da exposição; 

 

 Filme: um filme de 18 minutos foi produzido para projeção no Módulo (Anexo 3). Foi 

organizado em quatro temáticas: Museu, Arqueologia, Paleontologia e Araraquara, 

formando o nome MAPA. Esse mesmo vídeo, de caráter institucional, tem uma 

versão estendida com entrevistas do arqueólogo Robson Rodrigues, da gerente de 

museus Virginia De Gobbi e do paleontólogo Marcelo Adorna Fernandes, sendo que 

essa versão é apresentada na sala de projeção do museu. O filme presente na 

exposição dialoga com seus conteúdos, tendo sido concebido em paralelo. Contudo, 

traz uma contextualização maior dos outros museus do município de Araraquara, 

bem como dedica um tempo considerável à questão paleontológica. Ao mesmo 

tempo em que isso supre uma lacuna da exposição, posto que o Setor de 

Paleontologia não foi revitalizado ainda, revela o fascínio que essa área exerce. Isso 

porque os conteúdos aí presentes partiram da pesquisa impulsionada pela equipe 

que produziu o filme, que inclusive se deslocou para São Carlos para entrevistas o 

paleontólogo Marcelo Adorna Fernandes e tomada de imagens dessa área. Todo o 

filme tem uma trilha sonora empolgante, que auxilia no seu caráter lúdico. A 

utilização de uma linha do tempo para situar o público também dialoga fortemente 

com a exposição. Por fim, o vídeo termina com um recorte dos olhares presentes no 

painel, completando o mosaico de olhares; 

 

 Legendas: nas vitrines e cenários foram concebidas legendas com fundos coloridos 

que dialogam com as cores dos painéis que tratam das mesmas temáticas. As 

legendas também foram construídas em um tom autoral, destacando histórias dos 

objetos, bem como suas características estilísticas e funcionais; 
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 Cenários: dois cenários foram produzidos, um associado ao submódulo Primeiros 

Habitantes e outro ao submódulo Diversidade Cultural. Ambos foram cotejados por 

textos correspondentes, construídos em linguagem poética, ambos adesivados nos 

cenários (ver textos no Anexo 3). Tivemos que dialogar com os adesivos já 

existentes nos vidros que compunham parcialmente esses cenários, ambos inseridos 

anteriormente a esse trabalho. Esses adesivos correspondem a cenas de grupos 

“caçadores-coletores do interior” e “agricultores-ceramistas” utilizados na exposição 

Formas da Humanidade, já mencionada nesta tese. No cenário, Primeiros 

Habitantes, optamos pela utilização de réplicas de material lítico lascado, advindas 

de uma oficina lítica que fez parte da concepção da exposição, e pela recriação de 

uma fogueira. Nesse cenário, três sequências de produção de instrumentos líticos 

são apresentadas. No cenário Diversidade Cultural o cotidiano dos grupos 

indígenas é apresentado, com destaque para a questão da morte, uma vez que 

urnas funerárias e um crânio são apresentados; 

 

 Sinalização de chão: pegadas humanas e de dinossauros foram fixadas ao chão, 

sendo que no Módulo 1 ambas foram utilizadas. As pegadas de dinossauro seguem 

para o Setor de Paleontologia e as humanas são direcionadas aos Módulos 2 e 3. 

Também foram utilizados adesivos de instrumentos de trabalho da Arqueologia; 

 

 Painel Laboratório: lupas fixadas ao chão são direcionadas a um amplo painel com 

fotos de trabalhos de laboratório, inserido entre os dois cenários mencionados; 

 

 Fichas dos Gaveteiros: Cada coleção presente nos gaveteiros ganhou uma Ficha 

onde as seguintes informações são colocadas: De onde veio essa coleção? (um 

mapa do estado de São Paulo indica também graficamente a proveniência da 

coleção) Como essa coleção chegou ao MAPA? Do que é formada essa coleção? O 

que sabemos das pessoas que produziram essas peças? Qual a idade dessas 

peças? Para saber mais (sugestões bibliográficas) e, finalmente, a Descrição das 

peças, onde termos técnicos são sempre negritados e explicitados. 

 

Anteriormente à inauguração, realizamos uma Oficina de Mediação com os 

funcionários do MAPA e de outros museus do município, envolvendo também os integrantes 

do grupo de trabalho, tendo como objetivo discutir as possibilidades educativas da 
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exposição, sendo necessário daqui em diante aprimorar o discurso educativo associado a 

essa exposição (Prancha 76). 



PRANCHA 76. Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara: construção
da exposição “MAPA: Múltiplos Olhares”

Acima e ao lado, atividades da Oficina
de Mediação realizadas com membros
do grupo de trabalho e funcionários do
museu (Fotos: Arquivo Pessoal)

Discussão realizada na Semana do 
Patrimônio (Fotos: Arquivo Pessoal)
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A inauguração da exposição foi realizada no dia 25 de Novembro, inserida na 

Semana do Patrimônio de Araraquara. A presença do prefeito e de diversas autoridades 

do poder público municipal evidenciou uma maior aproximação desse segmento do museu. 

Esse fato ficou evidente quando, no dia 21 de Novembro, poucos dias antes da inauguração 

da exposição, a Lei de Criação do MAPA foi aprovada na Câmara Municipal. Ainda que 

traga de forma vaga alguns itens fundamentais, como o quadro funcional do museu, essa 

Lei foi uma vitória e advêm da pressão gerada pela construção da exposição, que foi 

divulgada nas mídias da região. Cabe lembrar que apesar do apoio da Gerencia de Museus 

e da própria Secretaria de Cultura, o poder público municipal não cumpre ainda seu papel 

na manutenção e consolidação do MAPA. 

Conforme já pontuei anteriormente, uma das fragilidades desse museu é o pouco 

envolvimento de outros segmentos da sociedade, para além dos membros do GEA e da 

Fundação Araporã, de conotação acadêmica. A sustentabilidade de qualquer instituição 

museológica passa pelo exercício pleno da sua função social. Para que eventuais mudanças 

deflagradas pelo poder público sejam questionadas pela sociedade é imperativo que esta se 

aproprie do museu. Destarte, os pontos fortes e fracos elencados anteriormente foram 

discutidos em uma apresentação, no âmbito da referida Semana do Patrimônio de 

Araraquara, onde busquei enfatizar a necessidade do museu envolver cada vez mais a 

sociedade. Compreendendo-a não apenas como público, como visitantes potenciais, mas 

acima de tudo como parceira na construção de um Museu e de uma Arqueologia mais 

comprometidos com o mundo, potencializando sua função social. 

 Esse não é apenas o desafio do MAPA, mas de todas as instituições paulistas que 

se envolvem com a preservação do patrimônio arqueológico: evidenciar que o uso 

qualificado desse patrimônio pode ser um componente fundamental do desenvolvimento 

integral e humano das diversas sociedades paulistas. 
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CONCLUSÕES
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O desenvolvimento desse estudo esteve intrinsecamente associado ao desejo de 

democratização das práticas arqueológicas, a partir da hipótese de que a musealização 

potencializa a função social do patrimônio cultural, dando sentido a essas práticas. Para 

tanto, a pesquisa arqueológica, como prática de colecionamento, deve buscar a construção 

de uma multivocalidade histórica (GNECCO, 1999). 

Dessa forma, essa tese foi edificada a partir da constatação de que a interface 

Arqueologia – Museologia deve ser construída cotidianamente, a partir da integração entre 

o fazer arqueológico e o fazer museológico. É essa constatação que me fez enveredar pelos 

caminhos conceituais e metodológicos dessa interface, ao longo do Capítulo 1, assim como 

delinear a Arqueologia Musealizada Paulista, nos Capítulos 2 e 3, caracterizando tanto as 

pesquisas quanto os processos de musealização da realidade arqueológica desse Estado, 

englobando ainda, um olhar crítico acerca de experimentações já desenvolvidas, 

sintetizadas no Capítulo 4, e a concepção de proposições museológicas no Capítulo 5. 

A escolha do território paulista deveu-se tanto à dinâmica da Arqueologia Preventiva 

nesse cenário, como à percepção de que a historicidade dos processos de seleção, 

estudo e preservação do patrimônio arqueológico no Estado de São Paulo tem sido 

marcada por continuidades e rupturas, avanços e retrocessos. Esses binômios 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. Esses conceitos entraram, muitas vezes, em rotas 

irreconciliáveis, marcando a realidade paulista até os dias atuais. 

Ao trazer a engrenagem metodológica da Musealização da Arqueologia, enfatizei 

que essa tese parte de abordagens teóricas específicas na construção desse campo de 

interface, a saber: a Sociomuseologia e as Arqueologias Pós-Processuais. Identifiquei 

também, na bibliografia pertinente, a necessidade de aprimorar alguns conceitos caros à 

Musealização da Arqueologia, como realidade arqueológica, território patrimonial e cadeia 

operatória museológica. Como contribuição, a esse campo de interface, enfatizo que os 

processos de musealização devem englobar não apenas as coleções arqueológicas, mas 

também as narrativas construídas e os critérios de verdade subjacentes, diferenciando ainda 

as coleções e narrativas herdadas do passado e àquelas concebidas na 

contemporaneidade. Ademais, ressalto a importância do conceito de território, repleto, nesse 

século XXI, de horizontalidades e verticalidades (SANTOS, 2005). 

Ao abordar a metodologia da Educação Patrimonial, busquei compreender a 

estratigrafia da relação entre patrimônio, educação e museus retrocedendo à primeira 

metade do século XX. Entendo essa abordagem histórica como fundamental para 
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compreensão de como essa metodologia foi antropofagizada (CHAGAS, 2004), 

transformando-se em um campo autônomo, repleto de possibilidades no cenário 

contemporâneo. Coloco como hipótese que o fato dessa metodologia ter nascido, no Reino 

Unido, profundamente arraigada aos estudos de cultural material e direcionada à inserção 

do patrimônio no ensino formal, explica sua absorção, às vezes, mecânica, no contexto 

brasileiro. 

Apontei ainda, os pontos em comum com os trabalhos desenvolvidos no âmbito da 

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 prática construída 

com todos. Ao refletir sobre quem se beneficia da prática arqueológica (FUNARI, 2001), a 

Arqueologia Pública avalia as formas de verdade construídas pela disciplina, no âmbito de 

uma multivocalidade histórica, conforme conceito de Gnecco (1999), já mencionado 

anteriormente. Ademais, assinalo que no contexto paulista contemporâneo – e brasileiro 

como um todo, os conceitos de Arqueologia Pública e Educação Patrimonial têm sido 

essencializados e banalizados, sem a devida problematização das práticas desenvolvidas. 

Ao longo dos Capítulos 2 e 3, o extenso corpus documental analisado foi, pouco a 

pouco, desvelando uma Arqueologia Multifacetada no território patrimonial analisado. 

Na Arqueologia Paulista os sambaquis assumiram, desde o século XIX, papel de 

destaque. Acredito que essa predileção na seleção do patrimônio arqueológico está 

imbricada ao fato de que esses sítios possibilitavam a formação de coleções e narrativas 

que poderiam dar suporte a uma determinada ideia de nação. Esse destaque determinou 

que porções do Vale do Ribeira e do Litoral ganhassem maior atenção dos pesquisadores. 

Por sua vez, o Museu Paulista, no início do século XX, sob a direção de Ihering, foi o 

palco onde a dicotomia entre um ‘índio’ matriz de uma história nacional e um ‘índio’ a ser 

extinto em função de um ‘progresso’, encontrou espaço. Vale lembrar, que o primeiro 

movimento de institucionalização da Arqueologia Musealizada Paulista nasceu no âmbito da 

Comissão Geográfica e Geológica - braço de um colonialismo interno, quando da reunião 

dos acervos do Museu Sertório e Peçanha no âmbito do Museu do Estado. Ainda sob a 

administração de Ihering, devemos lembrar que os avanços no âmbito das pesquisas 

arqueológicas e das técnicas museográficas andaram de mãos dadas com práticas 

colonialistas. 

A partir da década de 1930, a Arqueologia Paulista e os correspondentes processos 

de musealização foram marcados pela prática de profissionais de áreas afins e 

arqueólogos amadores. As ações de Manuel Pereira de Godoy, da Sociedade 

Arqueológica Brasileira de Amadores e do grupo devotado às pesquisas de Etnografia e 

Folclore, encabeçado por Mário de Andrade, são aqui entendidas como modelos da 
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Arqueologia Paulista Musealizada no período. Cabe sublinhar que os três casos aqui 

tomados como exemplos evidenciam o entrelaçamento entre prática arqueológica e 

imaginação museal, posto que esses profissionais criaram espaços de musealização de 

suas coleções e narrativas. Em um período onde a Arqueologia assumiu papel coadjuvante 

no Museu Paulista, essas iniciativas demonstram os outros caminhos da Musealização da 

Arqueologia no Estado de São Paulo. 

A década de 1950 foi marcada pelo início das pesquisas arqueológicas deflagradas 

por Paulo Duarte, cuja postura humanista e ativista resultaria em práticas arqueológicas 

inovadoras no âmbito da construção do conhecimento em Arqueologia, bem como de sua 

socialização. Os sambaquis continuavam a ser o foco, mas agora a partir de um olhar 

preservacionista. Não obstante, o afastamento de Paulo Duarte, anos depois, pela ditadura 

militar foi um golpe duro nessa experiência, sem precedentes no contexto nacional 

(FUNARI, 1994). 

Importante apontar que o movimento arqueológico-universitário (BRUNO, 1995), 

que marcou a Arqueologia Brasileira como um todo e, quiçá, ainda mais fortemente a 

Arqueologia Paulista, associado a uma cisão entre a prática arqueológica profissional e 

amadora, a partir da promulgação da Lei 1924 de 1961 (SOUZA, 1991), trouxeram 

mudanças significativas para o cenário esboçado. 

Entre o final da década de 1960 e decorrer da década de 1970, três processos 

podem ser compreendidos como pilares definidores da Arqueologia Paulista Musealizada: o 

fortalecimento do Setor de Arqueologia do Museu Paulista, a reestruturação do Instituto de 

Pré-História e a criação do Museu de Arte e Arqueologia (posteriormente denominado 

Museu de Arqueologia e Etnologia), sendo que todos esses processos estiveram inseridos 

na Universidade de São Paulo, resultando no fortalecimento do movimento arqueológico-

universitário. Ainda nesse período deu-se início dos trabalhos acadêmicos no campo 

científico da Arqueologia, fortalecendo ainda mais a prática arqueológica em âmbito 

universitário. 

O Museu Paulista, a despeito da interiorização das ações em Piraju, envolveu 

procedimentos museológicos que enfatizaram, sobretudo, as coleções, no âmbito de uma 

Museologia mais tradicional. No Instituto de Pré-História e no antigo Museu de 

Arqueologia e Etnologia, por sua vez, as ações de comunicação museológica avançaram 

conceitualmente, no primeiro caso envolvendo toda a cadeia operatória museológica e, no 

segundo, ressaltando as experiências de aprendizagem. 

Nos museus do interior, em expansão desde a década de 1950, os vestígios 

arqueológicos foram recorrentes, mas ocuparam lugar coadjuvante. Os vestígios da “Pré-

História” eram incorporados por exclusão. Essas evidências materiais estavam associadas 
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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. Importante lembrar que a Arqueologia Histórica só viria se fortalecer na década de 

1980, dessa forma, a Arqueologia praticada no período era compreendida como ‘pré-

história’. 

A Arqueologia Paulista, durante a segunda metade do século XX, e seus 

correspondentes processos de musealização, foram marcados por forças centrípetas e 

centrífugas que se tencionaram. 

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, em 1989. 

Contudo, um processo de descentralização das ações de musealização da 

Arqueologia esteve associado à criação de instituições locais e regionais a partir do esforço 

dos atores envolvidos, englobando profissionais de áreas afins, arqueólogos ‘amadores’ e 

‘profissionais’ associados à prática arqueológica. Essa descentralização também foi 

marcada pela inserção marginal dos objetos arqueológicos isolados nos inúmeros museus 

do interior. 

Longe de constituírem-se em forças deflagradas a partir de políticas públicas, tanto a 

centralização das instituições na tutela universitária, como a descentralização verificada em 

instituições regionais e museus do interior, foram resultados de esforços pessoais 

daqueles que estavam à frente dos estudos arqueológicos e respectivos processos de 

socialização. 

No século XXI, essas forças prosseguiram tencionando-se. Nas práticas 

arqueológicas, as pesquisas acadêmicas continuam enfatizando algumas porções do 

Estado, a saber: Alto Paranapanema, Alto Tietê, Baixo Ribeira e Litoral. Essas pesquisas 

abordam, sobretudo, áreas já englobadas em projetos regionais de pesquisa, assim como 

temáticas tradicionais da Arqueologia Paulista, como os sambaquis. Entretanto, os recortes 

patrimoniais da Arqueologia Acadêmica Paulista trazem também especificidades no cenário 

contemporâneo, sobretudo, com o aumento das temáticas associadas à denominada 

‘Arqueologia Histórica’ e às problemáticas patrimoniais da Arqueologia. 

Por outro lado, no cenário contemporâneo, 96% das pesquisas da Arqueologia 

Paulista estão circunscritas à Arqueologia Preventiva. Esses estudos, relacionados ao 

licenciamento de empreendimentos diversos, demonstram que as janelas do domínio 

patrimonial da Arqueologia estão sendo forçadas: o avanço do capital em amplas parcelas 

do território, associado ao cumprimento da legislação de proteção ao patrimônio 
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arqueológico - gestada a partir das batalhas preservacionistas deflagradas por Paulo Duarte, 

configuram um quadro bastante positivo para a Arqueologia Paulista. 

Entretanto, esse processo de descentralização das pesquisas, que atingiram, entre 

2003 e 2010, 67% dos municípios paulistas, não envolveu ainda uma efetiva ampliação 

das práticas de seleção e socialização do patrimônio arqueológico. Ainda que tenhamos um 

número considerável de portarias para o estado, apenas 17% mencionam a fase de resgate 

arqueológico, ou seja, 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. 

Os municípios com maior número de portarias 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. 

Importante lembrar que as fontes consultadas revelam que 378 municípios paulistas 

ainda não contam com esse segmento patrimonial cadastrado. 

No que tange às instituições associadas à Musealização da Arqueologia Paulista as 

forças centrípetas e centrífugas têm sido fortalecidas, resultando em um cenário 

particularmente tensionado. 

Por um lado, as 38 instituições que forneceram apoio às pesquisas realizadas entre 

2003 e 2010, mostram certa descentralização da Musealização da Arqueologia, uma vez 

que um número maior de instituições tem se envolvido, de alguma forma, com esse 

patrimônio. Por outro lado, cerca de 50% dos endossos foram emitidos por apenas cinco 

instituições, fato que aponta, ainda, uma centralização da Arqueologia Musealizada em 

algumas instituições, sendo duas dessas inseridas na tutela universitária. 

Ao ampliar fontes de levantamento de instituições para além das portarias, 

envolvendo cadastros do IPHAN e do IBRAM evidenciei o patrimônio arqueológico em uma 

centena de instituições paulistas. 

Múltiplos espaços, envolvendo pequenos museus com algumas peças isoladas, 

cenários onde a Arqueologia se articula a outros bens patrimoniais e museus e centros de 

pesquisa especializados. Longe de se contraporem, acredito que essas múltiplas formas de 

musealização das coleções e narrativas arqueológicas se complementam, sendo 

potencializadoras de apropriações e reapropriações desse patrimônio. 

Verifiquei uma desconexão entre as fontes consultadas, impedindo que instituições 

locais e regionais, que já possuem a Arqueologia inserida em suas tipologias de acervo, 
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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. 

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. 

Ao selecionar alguns discursos expositivos para exame, detectei um profundo 

descompasso entre construção do conhecimento no cenário atual (narrativas 

arqueológicas) e a musealização, sobretudo, no que se refere à denominada ‘Arqueologia 

Histórica’, abordada de forma superficial ou simplesmente ignorada por alguns processos de 

musealização. Por outro lado, há que se realçar os esforços constantes dos profissionais 

envolvidos, no sentido de superar as barreiras de ordem operacional e financeira para 

implantação desses processos. 

O quadro delineado me impulsionou à retomada de algumas experimentações que 

participei, nos últimos anos, relacionadas à socialização do patrimônio arqueológico paulista. 

A necessidade de fortalecimento das esferas municipais no âmbito da gestão do 

patrimônio arqueológico foi fundamental para a concepção da publicação “Mosaico Paulista: 

Guia do Patrimônio Arqueológico do Estado de São Paulo”. Esse livro foi construído com 

base nas pesquisas bibliográficas e documentais apresentadas nessa tese, sendo, portanto, 

uma síntese provisória dos cenários esboçados. 

A segunda experimentação esteve associada à elaboração do Programa de 

Socialização do Patrimônio Arqueológico da Casa do Itaim (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 

2009). A concepção desse programa evidenciou de forma concreta as tensões entre 

desenvolvimento e preservação no contexto paulista, assim como o papel do diagnóstico 

do territorial na construção de processos de Musealização da Arqueologia. 

Por sua vez, o Programa de Educação Patrimonial e Cidadania “Redescobrindo 

Cubatão” mostrou a importância de discussões conceituais e metodológicas para a 

concepção de processos de Musealização da Arqueologia, onde expectativas e 

possibilidades dos atores envolvidos sejam equilibradas. 

A experimentação “Pirassununga: Patrimônio de todos” surge como elo entre os 

Capítulos 4 e 5, pois realça aspectos fulcrais que marcam as proposições museológicas que 

trago ao final dessa tese: em primeiro lugar, a imbricada relação entre a construção das 
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coleções e narrativas arqueológicas e seus respectivos processos de musealização; em 

segundo lugar, mostra de forma concreta, a difícil sustentabilidade dos processos 

museológicos inseridos no interior paulista. 

O Capítulo 5 apresenta o Programa de Educação Patrimonial “De Bem com o 

Passado” e o Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara - MAPA. Essas 

proposições envolvem a problematização museológica dos programas de Educação 

Patrimonial - com especial ênfase na avaliação dos processos, e a qualificação de 

instituições regionais como polos de musealização da Arqueologia Paulista. 

Em ambos os casos, o fazer museológico está organicamente integrado ao fazer 

arqueológico, partindo dos mesmos posicionamentos teóricos, políticos e éticos. Tais 

proposições englobam as construções de histórias indígenas para o interior paulista, 

problematizando os passados excluídos e inserindo na agenda da Arqueologia Paulista 

questões concernentes à memória social. 

Trazer à tona discussões arqueológicas contemporâneas, como por exemplo, o 

questionamento da ideia de que as tradições arqueológicas encerram culturas homogêneas, 

torna-se extremamente difícil em contextos onde essas populações foram desprezadas, 

excluídas e apagadas da memória social. Mas, esse é um esforço urgente. Nesse sentido a 

Arqueologia é uma ferramenta política poderosa.  

As pesquisas arqueológicas trazem elementos materiais que se contrapõem à 

exclusão da diversidade cultural indígena da história do Estado de São Paulo, diversidade 

que marca esse território há milhares de anos, muito antes de sua criação enquanto unidade 

política. Pensar nas omissões e exclusões que configuram a memória social é refletir 

também sobre as omissões e exclusões do presente. 

Convém ressaltar que o principal elemento para o efetivo desenvolvimento do 

Programa “De Bem com o Passado”, tem sido o protagonismo dos educadores, aqui 

entendidos como multiplicadores e agentes da educação da memória. Foram esses 

protagonistas que potencializaram o uso do patrimônio arqueológico de forma que o 

‘trabalho morto’ que nele foi investido fosse transformado em suporte de novos 

investimentos simbólicos (DURHAM, 1984, p.34) 

A continuidade desse programa deverá, de agora em diante, englobar espaços onde 

‘narrativas em primeira pessoa’ serão construídas, socializadas e preservadas. 

Os processos em desenvolvimento no MAPA demonstraram que as barreiras a 

serem superadas para a constituição de polos de musealização da Arqueologia no interior 

paulista ainda são inúmeras. Destarte, o MAPA foi aqui considerado como síntese do caso 

paulista. Falta de planejamento museológico, vulnerabilidade institucional, envolvimento 

ainda precário dos diversos segmentos da sociedade, documentação precária dos acervos 
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que chegam via apoio institucional, foram alguns dos pontos detectados. Por outro lado, o 

marco territorial e temático bem definido é compreendido como potencialidade. 

A opção de construirmos nessa fase do trabalho um discurso expositivo revelou-se 

acertada, pois fortaleceu o processo como um todo, resultando ainda em uma proposta 

inovadora para a musealização da Arqueologia Paulista. Ao mostrar o museu como 

processo, a exposição “MAPA: Múltiplos Olhares” trouxe os múltiplos olhares e as múltiplas 

vozes que tem construído essa instituição, valendo-se de uma expografia temática e 

argumentativa. Essa exposição adverte ainda para a necessidade de que novos olhares 

sejam incorporados a esse processo. 

A sustentabilidade coloca-se como desafio do MAPA, mas também de todas as 

instituições paulistas que se envolvem com a preservação do patrimônio arqueológico, e 

essa sustentabilidade passa pelo exercício pleno da sua função social. Para que eventuais 

mudanças deflagradas pelo poder público sejam questionadas pela sociedade é imperativo 

que esta se aproprie do museu. 

Ao trilhar alguns caminhos da Musealização da Arqueologia Paulista, ao longo dessa 

tese, me deparei com diversas experiências deflagradas a partir dos esforços dos agentes 

envolvidos. Experiências que nascem, crescem e morrem. Não defendo aqui que essas 

experiências sejam eternas, mas que ‘vivam’ o tempo suficiente para desempenhar sua 

função social. Ou que sejam transformadas, renascendo com novos olhares. 

Parece-me que uma característica marca a problemática aqui tangenciada: as 

práticas arqueológicas e correspondentes processos de musealização no Estado de São 

Paulo são mais frutos de ações de indivíduos e grupos do que de políticas públicas. 

Contudo, ainda que essas políticas se fortaleçam, é necessário que possamos abrir nossas 

seleções, coleções e narrativas para os diversos segmentos da sociedade. Para que esse 

patrimônio ‘faça sentido’ no presente, sendo questionado, apropriado e reaproriado por 

diversos atores sociais. Afinal, parafraseando, Funari (2001), quem se beneficia da prática 

arqueológica? 

Acredito que quando mais segmentos sociais se favorecerem dessa prática, a partir 

da atuação integrada de uma Arqueologia engajada e ativista com uma Museologia crítica e 

libertadora, a almejada sustentabilidade dos processos de musealização será uma 

realidade, posto que as coleções e narrativas construídas serão socialmente relevantes para 

além dos nossos próprios interesses. 
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