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Resumo
O artigo inicia-se por apresentar, de forma breve, a trajetória histórica
da disciplina arqueológica no Brasil. A Arqueologia começou cedo, com a
transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, no início do século
XIX. Em seguida, trata-se do século XX e suas características, em particular a
recente ditadura militar (1964-1985). Atenção especial é dada às mudanças
recentes, devidas à democracia. O artigo conclui-se com um balanço positivo das
perspectivas da Arqueologia no Brasil.
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The paper starts by briefly presenting the historic trajectory of the discipline
in Brazil. Archaeology started early on, with the transfer of the Portuguese court
to Rio de Janeiro in the early 19th century. Then it turns to 20th century features,
particularly the recent dictatorial rule (1964-1985). Special attention is given to
recent developments due to democracy. The paper concludes by emphasizing the
outlook of archaeology in Brazil.
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Introdução
		

Este artigo apresenta ao público português uma breve análise da trajetória da Arqueologia no Brasil
e algumas ponderações sobre as principais tendências atuais.

A Trajetória da Arqueologia no Brasil
A Arqueologia no Brasil foi uma das mais precoces, ainda que isso possa parecer pouco provável.
Não é mesmo fácil de acreditar, mas o Brasil teve um desenvolvimento precoce da disciplina, resultado
da atuação de Napoleão Bonaparte, decisivo neste, como em tantos outros aspectos. O Brasil era uma
colônia portuguesa por três séculos, com a produção de pau-brasil, cana-de-açúcar, pedras e metais
preciosos, nesse longo período, posterior a 1500 e à chegada de Cabral ao que viria a ser a Bahia. A
ofensiva napoleônica na Europa ameaçava as antigas monarquias em toda a parte e a coroa portuguesa
decidiu, com o apoio decisivo dos britânicos, mudar a capital do império de Lisboa para o Rio de Janeiro,
em 1808, movimento único do centro para a periferia, em todo o período moderno. Todo o aparato imperial
foi transplantado, na medida do possível, para a antiga colônia, elevada logo à categoria de Reino Unido
de Portugal, Brasil e Algarves, sede do poder, capital e centro das instituições, como a corte, a biblioteca,
o museu e muito mais. Em poucos anos, o antes poderoso Napoleão foi derrotado e a corte portuguesa
enfrentou o desafio de retornar a Lisboa. Após alguma hesitação, D. João VI decidiu voltar à Europa,
deixando o herdeiro do trono no Brasil, seu filho Pedro, que declararia a independência do Brasil em 1822.
D. Pedro I, como é conhecido no Brasil, fundou as bases da Arqueologia no país ao trazer ao Brasil artefatos
arqueológicos, como múmias egípcias e outros materiais (Funari e Funari 2010). Depois, D. Pedro decidiu
ir a Portugal e reivindicar o trono, como D. Pedro IV, deixando seu filho Pedro II como imperador (1830 até
1889).
A Arqueologia floresceu durante esse período. D. Pedro II era um monarca absolutista esclarecido,
nos moldes de Pedro o Grande da Rússia. Inspirado nele, ele fundou sua Petersburgo (Petrópolis) e todos
os símbolos de glórias antigas, também graças à Arqueologia. Se Moscou era a terceira Roma, como
consideravam Pedro o Grande e os russos, Rio de Janeiro seria Roma nos trópicos e a Arqueologia era uma
das armas para isso. D. Pedro II casou-se com uma princesa napolitana e recebeu material arqueológico
de Pompeia, da antiga Etrúria e de outras partes da Península Itálica e do Mediterrâneo. O Museu Nacional
do Rio de Janeiro buscava rivalizar com o Museu Britânico e com o Louvre, superando, esperava-se,
a antiga capital metropolitana, Lisboa. O imperador fundou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
inspirado na Académie Française (Ferreira 1999; 2010). Neste programa, a Arqueologia teve um papel
especial, visando estabelecer tanto o velho mundo (Arqueologia Clássica e Egípcia) como o Novo Mundo
(Arqueologia Pré-Histórica). Por muitas décadas, a Arqueologia estava no centro da ideologia imperial
brasileira e isto explica seu desenvolvimento precoce. O fim da monarquia levou a um declínio acentuado
da disciplina durante a república oligárquica (1889-1930). A exuberância imperial foi seguida de um horror
ao indígena, induzindo ao recuo da Arqueologia. Na década de 1930, o forte influxo nacionalista deu novo
ímpeto para a História e o Patrimônio: o ideal colonial iria servir para forjar a nação. O período colonial foi
escolhido como definidor da sociedade brasileira, em particular durante o Estado Novo (1937-1945), mas
-
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a Arqueologia começava a esboçar uma reação (Funari 1999).
Paulo Duarte (1889-1984) foi uma figura decisiva (Funari e Silva 2007). Duarte foi um ativista
democrático nos anos terminais da república oligárquica e contribuiu para a fundação da primeira universidade
brasileira, a Universidade de São Paulo, em 1934, fundada numa abordagem humanista da ciência. Dentre
os estudiosos engajados nesse projeto, estavam jovens como Claude Lévi-Strauss (1908-2009), Jéan
Gagé (1902-1986), Fernand Braudel (1902-1985), todos eles futuros líderes intelectuais na França.
O democrata Duarte não aceitou a ditadura (1937-1945) e preferiu o exílio. Nesse período, seus ideais
humanistas levaram-no à Antropologia americana e francesa e à luta pelos direitos humanos, em particular
dos povos indígenas. O Museu do Homem serviu de modelo para considerar os povos nativos como tão
importantes quanto os outros seres humanos. Como sonhador, Duarte tinha um sonho: criar um Museu
do Homem Americano, inspirado no homólogo parisiense (Museu do Homem). Ao retornar ao Brasil,
Duarte liderou um movimento pelos direitos indígenas e como consequência pela Arqueologia Pré-Histórica,
durante o período liberal entre 1945 e 1964. Ele mobilizou as pessoas comuns em torno de cursos de
popularização da Arqueologia Pré-Histórica e da busca e valorização do Homem Americano, como se
dizia. Ele foi capaz de organizar uma Comissão de Pré-História e depois o Instituto de Pré-História,
ligado à Universidade de São Paulo, uma medida muito importante, pois a Arqueologia, pela primeira
vez, tomava feições acadêmicas no Brasil. Devido à sua amizade com Paul Rivet (1876-1958), Duarte
atraiu arqueólogos profissionais ao Brasil, Joseph (morto em 1977) e Annette Laming-Emperaire (19171977), discípulos de Rivet e pré-historiadores de renome, estudiosos da arte rupestre como evidência da
cultura humana, em oposição à tradicional divisão entre alta e baixa arte (Poloni 2008). Isto fazia parte do
humanismo derivado de Lévi-Strauss, Marcel Mauss e André Leroi-Gourhan, todos enfatizando, cada um
à sua maneira, como os seres humanos são todos capazes de representar o mundo por meio de símbolos.
Assim, a Pré-História não era apenas um tema intelectual, mas uma declaração a respeito da humanidade
mesma: todos somos produtores de cultura. Não é, pois, acidental que a arte rupestre tenha tido um papel
relevante, já que desenhar em cavernas e esculpir pedras são atos que revelam a mais humana capacidade
de comunicar-se. Todos os seres humanos dominam a linguagem e a simbologia.
Duarte e sua Arqueologia humanista floresceram por um tempo. Graças aos seus esforços e de seus
aliados nessas lides, o Congresso Nacional do Brasil aprovou a primeira e ainda única lei de proteção das
jazidas pré-históricas, em 1961. Contudo, o país sofreria sob o jugo militar por longos vinte e um anos, de
1964 a 1985, e o humanismo, a Pré-História e a Arqueologia seriam muito afetados pela nova situação.
O país testemunhou uma onda de perseguição, exílio, assassinatos, desaparecimentos (Funari 1994c).
Antigos presidentes liberais foram perseguidos, dois deles mortos quase ao mesmo tempo em 1976:
Juscelino Kubitschek de Oliveira e João Goulart. Os três mais recentes presidentes da república (Fernando
Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef) foram perseguidos durante a ditadura. Duarte
e o Instituto de Pré-História foram também vitimados: Duarte foi expulso da universidade em 1969 o IPH
foi entregue a um aliado das autoridades.
Logo após o golpe militar, em primeiro de abril de 1964, um Programa Nacional de Pesquisas
Arqueológicas (Pronapa) foi estabelecido em Washington, DC, Estados Unidos, em estreita colaboração
com as novas autoridades militares brasileiras e sob a liderança do Smithonian Institution, com Clifford
Evans e Betty Meggers. O Pronapa estabeleceu um programa de prospecções em todo o país, em particular
-
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nas áreas consideradas de interesse estratégico, contribuindo para o esforço de controlar o território,
no clima da Guerra Fria. As bases teóricas e empíricas eram reacionárias e contrárias ao humanismo,
promovendo o conceito de nativos preguiçosos e da pobreza natural do país, devido a supostas condições
ambientais (Noelli e Ferreira 2007). O primeiro quinquênio (1965-1970) foi seguido por um segundo,
voltado para a Bacia Amazônica (1970-1975), onde havia guerrilheiros em luta contra a ditadura. Durante
o longo período ditatorial, uma rede de arqueólogos treinados naquelas circunstâncias iria moldar o campo,
dificultando o florescimento da liberdade e do humanismo.
A luta contra a ditadura reforçou-se na década de 1970 e em 1979 os militares cederam uma
amnistia que permitiu o retorno dos exilados, a legalização dos partidos políticos e as eleições diretas de
governadores em 1982, o que aumentou as possibilidades de atuação política e acadêmica. O fim do
domínio militar, em março de 1985, marcou uma nova fase para o país e para a Arqueologia. A disciplina
estava em uma posição sui generis na academia. Durante os últimos anos da ditadura, as Ciências Humanas
e Sociais tiveram um papel crescente no desenvolvimento de reflexões críticas e de ciência independente
e antenada com o mundo. O sociólogo Fernando Henrique Cardoso, ao voltar do exílio, contribui com
diversos outros – economistas, antropólogos, cientistas políticos, filósofos – para o desenvolvimento de uma
academia independente e bem informada. Cardoso seria, depois, eleito presidente da república por duas
vezes, governando por oito anos (1994-2001).
A Arqueologia, entretanto, foi afetada por dois fatores: a necessidade de fundos e de autorizações
oficiais para trabalho de campo. Isto significava que os subsídios acadêmicos eram encaminhados para
pesquisas de cunho empírico e amigável à ditadura. Também as autorizações para trabalho de campo
eram sujeitas a injunções políticas. É interessante notar que a Antropologia encontrou limitações parecidas,
considerando que ambas as disciplinas tratam de índios, vivos ou mortos, e de áreas com guerrilha, mas
os antropólogos nunca deixaram de confrontar o poder e estiveram mesmo na vanguarda do movimento
democrático dentro e fora da vida acadêmica. Os arqueólogos treinados sob a batuta militar e por ela
apoiados, ou, ao menos, simpatizantes da ditadura, às vezes tomaram parte na perseguição de colegas,
o que manchou a disciplina e ainda hoje, quarenta anos depois do ápice do poder militar, muitos ainda
estão em posições de poder na profissão. Isto não é de surpreender, considerando que os apoiadores
dos militares estão ainda em posições de comando no parlamento e nos ministérios e em outras posições
de poder. Contudo, a Arqueologia é um caso único na academia brasileira, pois não há tantos casos de
perseguidores e aliados dos militares em posições de poder nas outras Ciências Humanas e Sociais (Funari
1994d).
Duarte, ainda que expulso da universidade, conseguiu estabelecer uma posição intelectual forte
em favor do humanismo, do respeito aos direitos humanos e de uma disciplina em relação direta com
a interpretação antropológica da cultura material. O influxo da Arqueologia francesa foi de particular
importância tanto por razões práticas, como teóricas. Em termos teóricos, as abordagens antropológicas
e semióticas permitiram que o campo visse florescer quadros interpretativos que enfatizavam a produção
cultural dos indígenas, em franca oposição à posição oficial do Pronapa, que via os índios como atrasados,
habitantes estagnados do ambiente tropical. Além disso, as técnicas de campo introduzidas pelos franceses
davam a devida atenção aos níveis estratigráficos naturais, por oposição aos níveis artificiais usados pelos
pronapianos, assim como permitiram o registro adequado das pinturas rupestres, em contraste com o
-
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desprezo dos pronapianos, que não estavam à vontade com temas simbólicos.
Em termos práticos, os franceses viviam um contexto democrático em casa e estimulavam a
colaboração com estudiosos brasileiros com aspirações intelectuais mais amplas, além de conseguir
financiamento que saia do controle dos militares e seus aliados. Isto explica o trabalho precoce e inovador de
Niède Guidon, antiga aluna de Duarte, que se exilara em Paris, entrara em contato com diversos intelectuais
e conseguiu retornar ao Brasil na década de 1970 e deu início ao pioneiro Museu do Homem Americano,
em uma parte muito remota e desprovida do país, o sertão do Piauí: esta foi uma iniciativa acadêmica e
política ao mesmo tempo. Outros exploraram as oportunidades abertas pelo ocaso do autoritarismo, como
no caso do estudo de quilombos (assentamentos de fugitivos à escravidão) por Carlos Magno Guimarães
já no início da década de 1980, em Minas Gerais, ou o estudo das missões jesuíticas por Arno Álvarez
Kern, na mesma época. A Arqueologia humanista francesa foi também importante para o desenvolvimento
da Arqueologia Clássica no Brasil, graças a Haiganuch Sarian, membro estrangeira da Escola Francesa
de Atenas. Ela trouxe ao país uma série de arqueólogos francófonos líderes em suas áreas de estudo,
para que ensinassem no Brasil e contribuíssem, de forma decisiva, para a criação de uma nova geração
de arqueólogos críticos, atualizados e em diálogo com a ciência internacional, ainda na mesma década de
1980. Alguns nomes permitem avaliar a importância de tais influências, como Jéan Bottero, Elena Cassin,
Renée Ginouvès e Tony Hackens.

A Arqueologia no Contexto Democrático.
Com o retorno das práticas e experiências democráticas no Brasil, especialmente a partir da
promulgação da nova Constituição em 1988, o país começou a construir novas relações entre o público e o
privado, especialmente no que diz respeito ao Patrimônio Cultural Brasileiro. Assim, por exemplo, no seu Art.
216, a atual Constituição definiu-o como “bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à maioria dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira, nos quais se incluem”, de acordo com os seus Parágrafos IV e V “as obras, objetos,
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”.
Implica dizer, de acordo com a Constituição vigente, os vestígios materiais arqueológicos e/ou históricos
são elevados à categoria de patrimônio cultural a serem institucionalmente protegidos.1
Como forma de preservar os recursos arqueológicos do país, há um vasto corpo legislativo que
vem sendo aprimorado ao longo do tempo, sobretudo com a adoção de medidas mais eficazes, incluindo
algumas de caráter punitivo, visando garantir o gerenciamento e a manutenção do acervo arqueológico
nacional.2
1

Deve-se agregar à defesa dos patrimônios culturais brasileiros, o fato de o nosso país também ser signatário de
uma série de resoluções elaboradas em convenções internacionais direcionadas à atualização de conceitos, normas e práticas
aplicáveis ao gerenciamento dos patrimônios culturais nacionais, tais como: a Carta de Atenas, de 1931; a Conferência UNESCO
- Nova Déli, de 1956; a Carta de Veneza, de 1964; as Normas de Quito, de 1968; a 15º Sessão da UNESCO em Paris, de
1968; a Carta de Nairóbi, de 1976; e a Carta de Burra, de 1980; a Carta de Lausanne, de 1990, entre outras.
2

Lei Federal nº. 3.924, de 26 de julho de 1961, “Lei da Arqueologia”, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos
e pré-históricos; Lei Federal nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências; Lei Federal nº. 9.795, de 27 de abril
de 1999, que institui a política nacional de Educação ambiental; Decreto nº. 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre
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O Brasil tem conhecido, desde o início do século XXI, um aumento significativo de obras públicas
e privadas ao longo do seu vasto território. Estas intervenções ocorrem em áreas (a) de baixa densidade
demográfica, como, por exemplo, em regiões dominadas por florestas; (b) de pequena e/ou média
densidade populacional, tais como zonas rurais e pequenas e/ou médias cidades; e (c) de altíssimas
concentrações demográficas, como as grandes cidades. Em todas essas áreas, a legislação em vigor exige
o acompanhamento arqueológico, como forma de preservar o patrimônio cultural existente.
Este cenário, ao mesmo tempo que transforma algumas regiões do país em um grande canteiro
de obra, joga luz sobre algumas questões que precisam ser mais discutidas. Espera-se, ao iluminá-las,
que não fique a sensação de que o Brasil, no que diz respeito à proteção do seu rico e variado patrimônio
cultural, está navegando em um mar de tranqüilidade, como se tudo beirasse o Paraíso.
De imediato, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) não existe apenas
como um órgão de proteção do patrimônio cultural material e imaterial, ele também é um órgão fiscalizador,
com competência inclusive para embargar obras em situações irregulares. No dia-a-dia, porém, este último
aspecto fica muito aquém do esperado, em grande parte, senão no todo, pela falta de pessoal. Implica dizer,
a principal linha de frente na salvaguarda do patrimônio cultural não é capaz de realizar plenamente suas
funções.
No entanto, a quase totalidade das construtoras responsáveis pelas obras de médio e grande portes
no país, mais por precaução jurídica do que por respeito e amor ao patrimônio cultural brasileiro, vai ao
mercado contratar empresas que atuam especificamente na área arqueológica. Tais empresas, por meio do
que convencionou chamar “Arqueologia de Contrato”, acabam sendo as responsáveis por operacionalizar a
função meio, entre as construtoras e o IPHAN.
A elas competem, em linhas gerais, que operacionalizem as seguintes atividades: (a) a elaboração
de um processo pormenorizado, contendo, entre outras coisas, um estudo minucioso da área impactada
pela obra. Com o processo pronto, dá-se entrada junto ao IPHAN, como forma de obter uma portaria
autorizando o início do empreendimento, incluindo a instalação do canteiro de obras; (b) o acompanhamento
arqueológico diário da obra, enquanto existirem intervenções no subsolo; e (c) garantir que o patrimônio
cultural, advindo das escavações, seja devidamente encaminhado a uma reserva técnica autorizada a
funcionar pelo órgão fiscalizador. Nas fases (b) e (c) são realizados relatórios arqueológicos parciais e
finais submetidos ao IPHAN.
Convém detalhar um pouco mais e melhor esta operação (ver esquema abaixo):
CONSTRUTORA

EMPRESA DE ARQUEOLOGIA

IPHAN

as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas
infrações, e dá outras providências; Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a Proteção do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional; Portaria Interministerial nº 419, de 26 de outubro de 2011, que regulamenta a atuação dos órgãos
e as entidades da Administração Pública Federal envolvidos no licenciamento ambiental, especialmente o Anexo III-D (Termo de
referência que traz as informações necessárias ao diagnóstico do meio socioeconômico, nos aspectos relacionados à proteção
dos bens de interesse cultural; Portaria IPHAN / MinC nº.07, de 01 de dezembro de 1988, que normaliza e legaliza as ações
de intervenção junto ao patrimônio arqueológico nacional, regulamentando as permissões e autorizações de pesquisa; Portaria
IPHAN / MinC nº. 230, de 17 de dezembro de 2002, que especifica o escopo dos estudos sobre o patrimônio arqueológico a
serem realizados nas diferentes etapas de licenciamento ambiental, estabelecendo os procedimentos a serem desenvolvidos em
cada etapa.
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O arqueólogo responsável, cujo nome consta na portaria emitida pelo órgão público federal, na fase
em que ele atua diretamente na obra, se torna uma espécie de fiscal, “o olho” do próprio IPHAN. Assim,
como forma de suprir a carência de pessoal para fiscalizar, esse órgão público “delega” ao arqueólogo o
que é sua competência, isto é, a obrigação de fiscalizar. Não que o IPHAN esteja impedido de fiscalizar
a obra em que o arqueólogo está trabalhando, mas este órgão público espera que esse profissional
seja também “um tipo de fiscal”, ou melhor, “o seu fiscal”. Portanto, o arqueólogo, além de realizar o seu
meticuloso e necessário trabalho, ainda precisa garantir que a construtora respeite toda a legislação que
trata do patrimônio cultural brasileiro. Esta é uma prática corriqueira no exercício diário do profissional de
Arqueologia. No entanto, poderíamos nos perguntar: qual o problema do arqueólogo realizar essa dupla
função (a de pesquisador e de fiscal do IPHAN)? A nosso ver, o problema seria exclusivamente de ordem
ética, pois quem paga mensalmente à empresa de Arqueologia de Contrato é a construtora. Logo, o
arqueólogo é levado a se situar numa tênue linha entre receber o seu salário mensal e fiscalizar, sendo que,
em última instância, quem lhe paga é a própria construtora (ver esquema abaixo).
CONSTRUTORA

EMPRESA DE ARQUEOLOGIA

ARQUEÓLOGO

Não se trata aqui de colocar sob suspeição os arqueólogos submetidos a essa situação, mas não se
pode afastá-la por completo. O risco ao patrimônio arqueológico não é de forma alguma desprezível, sendo
urgente, portanto, rever por completo tal atribuição. É bom não esquecer que nem sempre ética e dinheiro
andam de mãos dadas!
Outro dado a que convém lançar um foco de luz, pois, sob muitos aspectos se caracteriza como uma
novidade no cenário arqueológico brasileiro, já que tem demandado um novo aprendizado, é a arqueologia
em áreas urbanas densamente ocupadas. O foco de tensão se situa nas exigências, pautadas em prazos
cada vez mais exíguos, que demandam das equipes arqueológicas uma eterna urgência, como se o seu
trabalho se resumisse a um tipo de arqueologia de salvamento.
As pressões são oriundas dos mais diferentes setores: construtoras com prazos fixados em contratos
para entrega de suas obras; poder público (Federal, Estadual e Municipal), visto como contratante, que
precisa fechar pontualmente vias públicas, fornecimentos de água e/ou luz, implicando por meio dessas
ações, toda uma série de transtornos à população; e moradores do entorno das obras, que vêem suas
vidas afetadas por uma série de problemas e contratempos cotidianos. Enfim, este cenário demanda uma
pergunta simples e direta: como realizar um bom trabalho arqueológico, diante de tamanha pressão?
Alguns poderiam simplesmente argumentar: fingindo que ela não existe. Mas, para aqueles profissionais
submetidos cotidianamente a essa exigüidade de tempo, a possibilidade de fingir que a pressão não existe
ou de querer criar um tempo próprio para si, parece pouco provável, quase impossível, pelo menos no
canteiro de obra em uma área urbana densamente povoada. O encaminhamento parece ser, portanto,
de outro nível: como equacionar esses vários tipos de pressões cotidianas, muitas delas perfeitamente
legítimas, com o trabalho arqueológico atento e cuidadoso. Esse é o desafio que a arqueologia urbana tem
colocado ao arqueólogo. A resposta está longe de ser dada, na medida em que ela ainda não está clara
no atual contexto democrático brasileiro, onde as grandes obras, situadas em áreas urbanas densamente
povoadas, por força da legislação, são obrigadas a contratar equipes de arqueólogos.
-
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A fim de atender uma demanda do mercado cada vez mais crescente por arqueólogos, tendo em
vista que o atual número de profissionais está abaixo do desejado, algumas universidades públicas têm
discutido internamente a possibilidade de abrir cursos de Graduação nesta área do conhecimento, enquanto
que outras, como é o caso recente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), ultrapassaram a
fase da discussão, e conseguiram implantá-lo. A primeira turma começou no primeiro semestre de 2014.
A UERJ se junta a um seleto grupo de universidades, tais como, por exemplo, a PUC-Goiás (na região
centro-oeste); UFPE, UFPI, UNIVASF e UFS (na região nordeste); UEA e UNIR (na região norte); e
UFPEL e FURG (na região sul). Implica dizer a UERJ é a primeira universidade pública e gratuita a oferecer
um curso de Graduação em Arqueologia na região sudeste.

As Perspectivas
Quais são as principais conclusões e perspectivas para o futuro? A perspectiva da disciplina no Brasil
não poderia ser mais favorável. De uma atividade marginal, a Arqueologia transformou-se em atividade
acadêmica e social relevante. Ela começou como algo aristocrático no século XIX e apenas em meados do
século XX começou sua trajetória como algo significativo na academia e na sociedade. Nas últimas décadas
as atividades arqueológicas multiplicaram-se de forma exponencial. O número de sítios arqueológicos
estudados não parou de crescer. As publicações no Brasil e no estrangeiro mostram esses avanços imensos.
Concluímos, de forma otimista, com a expectativa que a disciplina trará novas descobertas e será cada vez
mais importante para a sociedade brasileira, com uma contribuição também maior no cenário internacional.3
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