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RESUMO 
 

 

O presente trabalho pretende abordar de modo reflexivo e conceitual a questão do tráfico de 

bens arqueológicos, um comércio de caráter ilícito. Tal abordagem procurará entender as 

ambiguidades inerentes ao tema e os desafios encontrados para combatê-lo, considerado que o 

alvo desse comércio é de bens culturais considerados como patrimônio nacional. A abordagem 

do texto é argumentativa, lógico-dedutiva, e busca explorar as características históricas, 

conceituais e legais apresentadas em torno do assunto. Desse modo, procurou-se refletir acerca 

do cenário e dos atores envolvidos na valoração e circulação dos bens arqueológicos, para 

entender as possíveis motivações em torno da comercialização ilegal desse tipo de artefato. 

 

Palavras-chave: bens arqueológicos, tráfico, comércio ilegal, patrimônio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

This work is a reflective and conceptual approach to the question about archaeological goods’ 

trafficking, an illegal character trade. Moreover, as will be noted in this study, this approach 

finds out to understand the ambiguities inherent to subject and the challenges to combat it, 

considering that its target is a national heritage. The research has an approach argumentative, 

logical- deductive, among the historical, conceptual and legal characteristics presented on the 

subject. Thus, it tried to reflect on the aspects of this national heritage, to associate them the 

possible motivations that has led to illegal trade of its cultural artifacts. 

 

Keys-word: archaeologic goods, illegal trade, cultural artifacts, national heritage. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A escolha do tema para um trabalho de finalização de um curso de pós-graduação não é 

tarefa fácil. São diversos os fatores que convergem para integrar a abordagem de um objeto de 

estudo, por isso, buscou-se aqui atender a uma problemática pesquisada a partir de uma 

trajetória de experiência profissional. 

Para um pesquisador do campo do patrimônio cultural, essa tarefa vem a se tornar mais 

oportuna quando o objeto está relacionado com uma prática institucional como a do IPHAN, 

cujas carências na efetiva proteção de um bem fazem com que o agente de preservação pese a 

responsabilidade de compreender sua ação em prol dessa proteção, assim como progressos e 

falhas nesse percurso.  

Não obstante, o mestrado em preservação do patrimônio cultural do IPHAN, ora 

realizado, de caráter profissional, procura em seus objetivos tratar dessa práxis, ou seja, 

investigar proposições, cujos fins se dirijam a uma intervenção institucional mais eficaz sobre 

as problemáticas relacionadas à sua prática. Em se tratando do tema proposto para essa 

dissertação, o tráfico de bens arqueológicos, tal tarefa parece ser óbvia, contudo, não menos 

árdua para as digressões relativas ao patrimônio. Nessa direção, esse trabalho se imbui do 

compromisso de explorar questões conceituais acerca do tema, dentre as diversas questões a ele 

relacionadas na lida da preservação do patrimônio cultural. 

Portanto, o objetivo central deste trabalho é analisar o bem arqueológico alvo de 

comércio ilegal, tema pouco trabalhado e discutido na literatura do campo do patrimônio 

cultural, ainda que os bens arqueológicos representem um dos componentes estruturais do 

patrimônio cultural brasileiro, protegidos por lei desde 1961, sendo a sua circulação - sobretudo, 

ilegal - uma preocupação de interesse nacional, cujas causas remontam, ainda que não 

exclusivamente, à região do país de onde é captado o bem ou artefato arqueológico. 

A expressão tráfico ilícito, apropriada pelo senso comum, pode ser trabalhada aqui 

somente como tráfico, sem a necessidade adjetiva da ilicitude, pois tal palavra já carrega no 

seu bojo essa característica. Essa é uma questão inicial sobre o uso da referida expressão, visto 

que se pode inferir uma redundância dos significados de proibição que as palavras tráfico e 
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ilícito carregam, ou seja, um silogismo1, visto que o caráter ilícito também traz em sua origem 

o sentido de negação2.  

Desse modo, tanto o verbete tráfico (em cuja natureza semântica, traz o significado de 

proibição) quanto ilícito são apresentados sob o mesmo prisma nesse trabalho, ou seja, em 

referência à ilegalidade. 

Essa evidência é para demonstrar como a discussão em torno desses conceitos é bem 

abrangente quando se trata de delinear limites quanto ao emprego dos mesmos na abordagem 

do tema, todavia, necessária, revelando que isto é a ponta de um iceberg colocado para o debate 

em questão.  

Por fim, ressalta-se que o tratamento desse tema ainda é percebido em torno de um 

debate tímido nos cursos acadêmicos de graduação e pós-graduação (arqueologia, patrimônio 

cultural entre outros), e também no âmbito institucional. Ao ser observado nesse cenário, que, 

ainda, boa parte da literatura referente ao tema está em língua estrangeira, e associa-se a esse 

fato, a recorrência de processos abertos sobre ações de tráfico, com pouca resolubilidade3.  

Para os caminhos das pesquisas, foi necessário adquirir informações e dados sobre o 

tema (indícios para leitura e escrita), a partir de leituras jornalísticas e de outras fontes que 

tratavam do assunto. As situações expostas nos casos de tráficos documentados têm implicações 

na própria prática de combate a este crime. Debates a serem discutidos no decorrer do texto, 

uma vez que expõem de forma contundente questões envolvendo o patrimônio cultural, por 

vezes envolvendo equívocos, a exemplo, de quando um bem arqueológico é confundido com 

artesanato. Dessa forma, refletir sobre esse tema pode trazer uma contribuição importante para 

se compreender redundâncias e se desfazer mal-entendidos que, também, são refletidos na 

condução da proteção do bem arqueológico. 

 

 

 

 

                                                             
1 O silogismo é uma forma de raciocínio dedutiva. Na sua forma padronizada é constituído por três proposições: 

As duas primeiras denominam-se premissas e a terceira conclusão. Acesso em 17/01/2015 em 

http://afilosofia.no.sapo.pt/11silog1.htm. 
2 A palavra ilícito possui origem do latim illicitus e significa proibição, com designação prefixal denegação. 
3 Aqui, reserva-se a tratar dos processos levantados pela autora na biblioteca “Ernesto Cruz”, localizada na 

Superintendência do Iphan/PA, e relacionados ao tema da dissertação e serão apresentados no terceiro capítulo 

dessa dissertação. 

http://afilosofia.no.sapo.pt/11silog1.htm
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como proposta discutir o fenômeno do tráfico de bens arqueológicos, 

buscando por meio de uma análise histórica, entendê-lo como evento da modernidade, de um 

período de crescente secularização das sociedades, de domínio e predominância da razão 

humana e da ideia de progresso, e sua subsequente crise, período também da determinação de 

construções identitárias na representação dos estados- nação, assim como da institucionalização 

do patrimônio cultural. As particularidades desse período serão discutidas para se entender 

como atos de espoliação, saques etc. a outras culturas, anteriormente vistos como parte do 

processo da conquista de outros povos, com a conformação do sistema capitalista e dos estados-

nação nos séculos XIX e XX, moldam o que entendemos por tráfico, cujas raízes podem estar 

relacionadas, também, com a prática do colecionismo, principalmente etnográfico, acolhido por 

museus no século XIX, com implicações no século seguinte. 

O desdobramento dessa reflexão focará a questão do comércio ilegal de bens 

arqueológicos no Brasil, que cresce a cada ano, conforme observado empiricamente em fontes 

da internet4, de noticiários e outros meios midiáticos e nos processos investigados.  

A intenção é compreender melhor o porquê de a temática ser pouco abordada dentro do 

campo da preservação do patrimônio cultural, especialmente, tomando a participação 

institucional do Iphan. O estudo pretende contribuir também para se conhecer o papel de outras 

instituições envolvidas com o assunto, um fato que não pode ser desconsiderado, tendo em vista 

que o principal órgão destinado a lidar com a questão - o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN)- deve promover iniciativas efetivas de combate ao problema. A 

partir da atividade profissional na área, o que se observa é que, quando as denúncias chegam ao 

conhecimento da instituição, a busca e a apreensão de bens dessa natureza, entretanto, ficam a 

cargo de instituições policiais, a exemplo da Polícia Federal, e o apoio do Iphan fica centrado 

na análise do material e sua destinação, se for o caso. 

                                                             
4 Como em sítios eletrônicos (do inglês sites), como Ebay ou Mercado Livre, onde pessoas físicas ou jurídicas 

podem se cadastrar para negociar diversos produtos, e neles já houve a ocorrência de venda de material de natureza 

arqueológica. Vide o exemplo de venda de material lítico pelo seguinte link: http://www.ebay.com/itm/Authentic-

Anasazi-hoe-mano-maul-hatchet-Upper-Pecos-valley-of-NM-USA-

/191614268021?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c9d19b275. Há de ressaltar que a venda de artefato 

arqueológico por esses sites não é frequente, em função muitas vezes da vigilância exercida pela sociedade, que 

denuncia tal ocorrência aos órgãos responsáveis, como o Iphan. 

http://www.ebay.com/itm/Authentic-Anasazi-hoe-mano-maul-hatchet-Upper-Pecos-valley-of-NM-USA-/191614268021?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c9d19b275
http://www.ebay.com/itm/Authentic-Anasazi-hoe-mano-maul-hatchet-Upper-Pecos-valley-of-NM-USA-/191614268021?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c9d19b275
http://www.ebay.com/itm/Authentic-Anasazi-hoe-mano-maul-hatchet-Upper-Pecos-valley-of-NM-USA-/191614268021?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c9d19b275
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É pensando nessa situação, das referências utilizadas para se identificar o que seja um 

bem cultural de natureza arqueológica, para avaliação das implicações quando o mesmo é alvo 

do comércio ilegal, que sua conceituação se torna peça importante na abordagem dessa 

discussão. Assim, procurando refletir acerca de uma atuação não somente técnica (de descrição 

do objeto) aplicada pelo Iphan, mas também do papel de instituições envolvidas na questão, é 

que se pretende iniciar uma compreensão teórica envolvendo o objeto em estudo. 

Ao se valorizar o bem cultural como referência de identidade e da trajetória de um 

determinado povo, de uma nação, por sua representatividade declarada ou reconhecida pela 

sociedade e por seus órgãos de proteção, como é o caso do Iphan, deve-se compreender essa 

dimensão prática em seus aspectos conceituais para tentar contribuir de modo mais efetivo com 

as políticas públicas nesse campo. 

Com esse propósito, foi pesquisada bibliografia sobre as práticas de colecionismo de 

bens culturais, o comércio ilegal desses bens e o modo como ele está (ou se pretende que esteja) 

disciplinado no escopo de leis que tratam do assunto; assim como sobre a arqueologia, seu 

objeto de estudo e as implicações quanto à proteção de bens arqueológicos, culminando na 

análise dos processos identificados sobre o tema, conforme anteriormente explicitado, 

consultados na Biblioteca Ernesto Cruz, unidade do Iphan no Pará. 

 A inquietação sobre esse tema partiu de uma reunião solicitada pelo Ministério Público 

Federal/ Procuradoria da República no Pará, no ano de 2008, conjuntamente com a Polícia 

Federal e o Iphan para tentar construir um entendimento conjunto sobre a rota do tráfico desses 

bens culturais no estado do Pará. 

Entretanto, mais que conhecer os caminhos (rotas) desse comércio, dizer quem é (são) 

o(s) responsável(is) por tal(is) ato(s) e, quem sabe, identificar o locus provável onde ocorre essa 

comercialização, a expectativa aqui, é antes colocar outras questões, quais sejam: O que é esse 

objeto alvo do comércio ilegal? Em quais contextos socioeconômicos ele pode se apresentar? 

De que forma é possível definir as responsabilidades5 de cada agente envolvido nesse processo?  

Esses questionamentos conduziram ao interesse na temática e, a partir deles, definiu-se 

como norte da pesquisa a seguinte questão central: quais são as características dos bens 

culturais de natureza arqueológica que têm relevância no contexto do comércio ilegal? 

                                                             
5 Compreende-se, nesse contexto, responsabilidade como punição, contudo, nesse trabalho é apresentado em um 

sentido mais amplo, seja de caráter: educacional, financeiro ou mesmo criminal. 



 

TRÁFICO DE BENS ARQUEOLÓGICOS: RETIRADA LOCAL, PREOCUPAÇÃO NACIONAL! 

 
 

15 

 Deste modo, busca-se compreender as questões envolvendo a comercialização ilegal 

dos bens arqueológicos, tendo como objetivos: 

a) pesquisar as práticas de colecionismo e do comércio ilegal de bens culturais com o 

advento da sociedade moderna, desenvolvendo um estudo histórico, conceitual e da legislação 

pertinente sobre tais práticas, visando conhecer os fatores e agentes concernentes a esse 

processo; 

b) compreender a caracterização do bem arqueológico como bem cultural, discutindo o 

seu contexto de preservação e de proteção legal no Brasil; 

c) identificar as características e áreas de incidência do comércio ilegal de bens 

arqueológicos na Amazônia, com ênfase no estado do Pará; 

Destarte, para uma análise desse assunto, procurou-se, além de entender as causas desse 

comércio ilícito6 (essa busca por causas, motivos, é o aspecto mais tratado na literatura 

encontrada), também se pretendeu analisar conceitualmente as características do objeto 

arqueológico, definido como parte integrante do patrimônio arqueológico e cultural brasileiro, 

disposto na Constituição Federal de 1988. Muito embora, à primeira vista, possam parecer 

questões muito abrangentes, observou-se que as reflexões acerca do tema são pouco discutidas 

nos textos pesquisados.  

Esse é um aspecto importante que se pretende abordar nesta dissertação, considerando-

se o papel do bem arqueológico para a representação da memória das sociedades atuais em 

relação àquelas extintas, bem como sua importância para as identidades locais. Diante do 

exposto, do momento do roubo ou furto desses bens, diversos efeitos são gerados e medidas 

rápidas devem ser tomadas, tais como: a rápida identificação desses materiais nas fronteiras 

alfandegárias, dirimir a confusão existente entre objetos de caráter etnográfico ou artesanal, 

para não incluir bens que não estejam no escopo de proteção dos bens arqueológicos, e do 

repasse à polícia internacional de informações sobre os bens roubados ou furtados que estejam 

elencados em listas de inventários e passíveis de proteção pelo Iphan e Ibram, por exemplo. 

Assim, essa introdução teve por objetivo destacar mais o objeto desse estudo, indicando 

as motivações que levaram a sua escolha e de que forma as questões conceituais envolvendo 

                                                             
6 Em dicionário comum, “ilegal” e “ilícito” são termos sinônimos. O tráfico, também em dicionário comum e no 

renomado Houaiss, caracteriza-se por ser um comércio ilegal, um negócio clandestino. Apesar de muito utilizado 

na legislação, e em termos jurídicos, o composto “tráfico ilícito”, tanto o termo “tráfico” quanto o “ilícito” 

apresentam aspectos comuns ao se referirem, etimologicamente, a algo que é ilegal. Portanto, nesse texto, a 

nomenclatura adotada será somente “tráfico” para caracterizar o comércio não autorizado em lei de objetos 

arqueológicos, ou mesmo comércio ilegal, sem a necessidade de se reafirmar o conceito de ilícito. Vide 

http://www.dicio.com.br/trafico/. Acesso em 17/01/2015. 

http://www.dicio.com.br/trafico/
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esse objeto podem ser úteis para auxiliar na política de proteção ao bem arqueológico. Nesse 

momento, prefere-se não utilizar a expressão “combate ao tráfico de bens”, pois não é o 

propósito tratar as proporções de causa e efeito desse comércio do ponto de vista criminal, mas 

entender de que modo, discutindo conceitualmente o significado desses objetos como bens 

culturais patrimonializados, poder-se-á pensar mais eficazmente sobre suas políticas de 

preservação e o papel do Estado na sua proteção através do IPHAN7. 

Diante do exposto, o presente trabalho de dissertação foi dividido em três capítulos, da 

seguinte forma: 

O capítulo inicial tratará da arqueologia como campo de conhecimento com o fim de 

apresentar a natureza dos objetos estudados, inquirindo o alcance do entendimento sobre os 

objetos arqueológicos por meio das diferentes perspectivas de escolas de pensamento no campo 

da arqueologia, mesmo em linhas gerais, para tentar situar o momento de construção do discurso 

a respeito da classificação desses objetos e compreender a apropriação pelo tráfico voltado para 

esses objetos, bem como os critérios de valor desses bens para um mercado ilegal. 

O segundo capítulo abrangerá propriamente os bens arqueológicos traficados, ou objeto 

desse comércio ilegal. Compreendendo a natureza desse objeto, sua constituição histórica, o 

objetivo é obter um marco temporal, que permita compreender essa questão do tráfico na 

contemporaneidade, como parte dos desdobramentos e das consequências comerciais do 

sistema capitalista moderno e sua correlação com o colecionismo baseado em interesses 

etnográficos no século XIX, expondo argumentos jurídicos sobre o assunto. Cabe ressaltar, 

entretanto, que a intenção não é abordar a criminalização do ato, ainda que seja inerente 

mencionar essa questão, ela não será a vertente principal do diálogo a ser travado nesse capítulo. 

O objetivo com essa discussão é evidenciar ou tentar entender a razão desse bem despertar tanto 

interesse nas pessoas, o que se associa ao colecionismo dessas peças. 

O terceiro capítulo tratará das questões práticas e empíricas relativas ao assunto, com 

a tabulação de dados que fornecem indicativos sobre esse comércio ilícito, cujo recorte 

territorial é o estado do Pará, área de abrangência para as discussões estatísticas acerca da 

                                                             
7 O Iphan foi uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura à época da construção dessa dissertação, 

atualmente, na revisão de seu texto, apresenta-se como vinculado ao Ministério da Cidadania. O termo “autarquia” 

está disposto no Decreto- Lei nº 200, de 25/02/1967. No Direito Administrativo integra a Administração Indireta, 

cujas entidades são dotadas de personalidade jurídica própria, e nessa categoria encontra-se o IPHAN, assim, a 

definição descrita no artigo 5º dessa lei, dispõe autarquia como um serviço autônomo, criado por lei, com 

personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, 

que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Acesso em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm, em 17/01/2015. O IPHAN foi criado em 13 de 

janeiro de 1937, por meio da Lei nº 378, assinada pelo então presidente da época, Getúlio Vargas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm
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temática, a partir da análise dos processos e/ou documentos que deram entrada na 

Superintendência do Iphan no Pará, concernentes ao tema. 

Por ser um trabalho de discussão conceitual, principalmente pautado no estudo da 

bibliografia pertinente e da documentação disponível (verificação dos processos e/ou 

documentos mencionados), tem por fim levantar dados para o debate acerca da comercialização 

ilegal dos bens mencionados. 
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 ARQUEOLOGIA- UMA APRESENTAÇÃO SINÓPTICA 

 

    “(...) a memória é “filha” do presente e é para as 

questões do presente que buscamos entender o passado.” 
                        (Vasconcelos em Terra Brasilis, p. 25, 2006)  

 

 

 Entender o passado, essa é uma frase que acompanha sempre aquele que busca ou o 

estuda através de seus vestígios materiais, principalmente, quando nos percebemos no presente 

e apontamos nosso olhar para o futuro; tendo o passado como uma ponte, cujas reminiscências 

podem ser reconstituídas através de sua cultura material com vistas a entender a imagem desse 

período. Com base nessa reflexão, trataremos como uma das abordagens sobre o assunto dessa 

dissertação, o(s) entendimento(s) acerca do objeto estudado, começando essa reflexão a partir 

do campo do conhecimento representado pela arqueologia.  

 Assim, para se abordar sobre o tráfico de bens arqueológicos, intentou-se realizar um 

esboço conciso das principais linhas de pensamento da arqueologia, procurando contextualizar 

os conceitos e noções relacionados ao tratamento daqueles objetos no campo da preservação. 

 Logo, o objetivo desse capítulo procura situar temporalmente a construção dos discursos 

na área arqueológica como instrumentos ideológicos, dada a sua importância para o surgimento 

de novos símbolos relacionados com as identidades nacionais através de artefatos 

arqueológicos, mas também à tomada destes discursos pela lógica comercial para outros fins, 

que não somente culturais. Na primeira situação exposta, é o processo que podemos chamar da 

constituição de narrativas nacionais, assim, mencionado nas palavras de Neves (2015, p.8) 

como “o uso do patrimônio arqueológico para construção de identidades nacionais foi uma 

prática corriqueira no século XX”. 

  A intenção, aqui, não é aprofundar a discussão sobre a trajetória da Arqueologia e suas 

linhas teóricas, mas descrever brevemente as perspectivas dessa área, que possibilitaram a 

construção de diferentes olhares a respeito da dimensão simbólica do seu objeto de estudo, para 

entender as causalidades relacionadas com a apropriação ou o “consumo” do bem arqueológico.  

 Logo, a ideia não é abarcar todo o pensamento do campo da arqueologia, até mesmo 

porque tal trabalho foi realizado exaustivamente por obstinados autores constantes na 

bibliografia dessa dissertação, pois o trabalho em questão se remete a outro foco. A expectativa 

é dar uma noção geral acerca das reflexões teóricas que perpassaram e ainda perpassam o 

1 



 

TRÁFICO DE BENS ARQUEOLÓGICOS: RETIRADA LOCAL, PREOCUPAÇÃO NACIONAL! 

 
 

19 

campo, e que nos permitem compreender a prática da arqueologia na seara da preservação e 

acerca do tratamento dos objetos que são o foco deste estudo. 

Assim, a arqueologia tem, em seus primórdios, no ato de escavar e recolher objetos, 

uma atividade antiga, contudo, partindo das conclusões encontradas na literatura do ramo, a 

delimitação do seu campo científico ocorre na modernidade. Durante muitos anos e para muitos, 

a arqueologia esteve em conformidade com o significado de sua etimologia, cujos radicais de 

origem grega designam, respectivamente, arqueo (velho, antigo) logos (estudo, compreensão). 

Segundo dicionário HOUAISS, a palavra constituiria arqueo- + -logia, do gr. arkhaiología 

“estudo das coisas antigas, da origem e história antigas”. Entretanto, não é somente o estudo 

das coisas que existiram no passado, que interessa, hoje, para a Arqueologia, mas também 

pensar sua relação com o presente, analisando-o de forma holística na composição do espaço 

territorial e para a história de um povo. Por isso, a procura por essas respostas na Arqueologia 

dá-se através do estudo do que tecnicamente denomina-se de sítio arqueológico (para uma 

compreensão didática, local onde estão os vestígios remanescentes de determinados grupos), 

que se relaciona com a paisagem, com as relações de poder que ali existiram, as formas de 

sobrevivência e organização social que ali foram exercidas, até se constituir também como um 

campo interessado em entender o envolvimento das populações presentes com esses tipos de 

lugares, o que faz da Arqueologia, atualmente, uma prática de (re)construção do passado, que 

não permanece estático, mas pode ser ressignificado com novas descobertas nessa área8. 

 Nesse sentido, podemos concluir que nesse processo a Arqueologia não deve ser 

considerada como um campo auxiliar da História (FUNARI, 2003; VASCONCELOS, 2006), 

tampouco um “braço” da Antropologia. Ela pode ser considerada uma ciência que, como outras, 

procura entender o comportamento humano em sociedade. Todavia, estas respostas são 

oferecidas tanto em culturas vivas como naquelas já extintas, assim trazidas por meio dos 

objetos criados pelo homem e utilizados em determinados contextos. E é nessa relação com o 

passado que podemos entender melhor o presente de nossas sociedades e, desse modo, lutar por 

uma maior valorização cultural desses artefatos que nos permita construir um sentido de 

identidade (MESQUITA, 2015). 

Não obstante, a arqueologia anterior ao século XVIII foi uma atividade que buscou 

conhecer o passado, principalmente, através do colecionismo de objetos, não havendo, até 

                                                             
8 Para fins de esclarecimento concernente ao assunto. Atualmente essa abrangência da análise do sítio arqueológico 

quanto aos seus aspectos externos e internos, principalmente, é o que se denomina de registro arqueológico que, 

resumidamente, compreenderia o “conjunto de artefatos e sítios” (CORRÊA & SAMIA, 2006, p. 407) 
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então, um rigor científico (de natureza metodológica e teórica) para entendê-lo. A acumulação 

durante o período denominado de “antiquarianismo”9, predominante entre os séculos XV a 

XVIII (BARRETO, 2010; MESQUITA, 2015), deu base para alguma compreensão desse 

passado e, em certa medida, foram as atividades de recuperação dos objetos por meio de 

escavações (com pouco rigor científico, de aspectos “selecionistas” e classificatórios), que 

plantaram a semente inicial para o surgimento da Arqueologia enquanto campo de produção de 

conhecimento científico (DUNELL, 2006).  

Essa falta de sistematização da recolha de objetos pela busca e descoberta de grandes 

civilizações, antes “escondidas” sob a terra, gerou e ainda alimenta uma visão bastante 

romantizada da arqueologia. Tais imagens também estão associadas a um quadro de 

profissionais eruditos surgidos no século XIX10, estudiosos de culturas clássicas que 

dominavam várias línguas e faziam expedições procurando grandes achados, tesouros, sem 

preocupações acadêmicas. O ideário em torno desses eruditos propiciou o espírito de aventura 

associado a esse campo do conhecimento.  Quadro, este, que começa a se modificar quando a 

Arqueologia começa a ser pensada como prática científica, com técnicas e metodologia 

específicas, articulação de conceitos etc, destacando-se nesse cenário, figuras como William 

Mathews Flinders Petrie (1853-1942), Mortimer Wheller (1890-1978), Vere Gordon Childe 

(1892-1957)11. 

Diante do exposto, cumpre enfatizar que a arqueologia será estabelecida de modos 

distintos na Europa e nos Estados Unidos12. Na Europa, esse campo será derivado da Filologia 

Clássica (estudo do grego e latim clássico em fontes históricas, a partir de textos literários e 

registros escritos) e da História. A preocupação desta arqueologia voltou-se aos indícios 

materiais da civilização ocidental, com o objetivo de resgatar através da Arqueologia Clássica 

o estudo das civilizações gregas e romanas, por exemplo. Destarte, o crescente espírito 

nacionalista que insurgia no século XIX, com a criação e consolidação dos estados-nação, tal 

qual ocorreu na Itália e Alemanha, tornou o interesse pelo passado mais recuado uma estratégia 

de se firmar a autenticidade dos símbolos que remetiam à noção de pertencimento e identidade 

daqueles povos. Nesse contexto, a Arqueologia foi peça fundamental também para processos 

                                                             
9 Colecionismo de objetos referentes às culturas da antiguidade clássica. 
10 A exemplo de Heinrich Schliemann (1822-1890) e de Howard Carter (1874-1939), (FUNARI, 2003). 
11 Idem, 2003. 
12 Essa divisão é importante para exemplificar como a gênese do pensamento arqueológico distinto do continente 

europeu para o americano, em especial, nos Estados Unidos da América, influenciará sobremaneira na formação 

do campo da Arqueologia no Brasil, como posteriormente será apresentado. 
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de unificação desses estados-nação, estando relacionada com pretensões expansionistas e 

colonialistas. Segundo Funari e Carvalho, 

 

Não por acaso, os grandes museus do Louvre, em Paris, e Britânico, em 
Londres, com suas imensas coleções arqueológicas de todo o mundo, 

representaram e, em certa medida, ainda o fazem, a pretensão de domínio 

simbólico do mundo, por meio de acervos arqueológicos pré-históricos, 
egípcios, mesopotâmicos, gregos, romanos, entre outros. A disciplina 

arqueológica era, portanto, parte do aparato colonizador, tanto nas metrópoles 

– pois era apanágio das elites, um ofício militar – como na periferia 
colonizada. (FUNARI & CARVALHO, 2011, s/p). 

 

Distanciando-se das perspectivas que aceitavam a origem do homem por meio de 

explicações bíblicas, ainda predominante na Europa absolutista, o novo período que virá, 

fortalecerá uma visão pautada pela razão iluminista. Essa fase foi considerada como a primeira 

fase da Arqueologia, representada ainda pela Arqueologia Clássica e pelo “antiquarianismo”, 

que, segundo Trigger (2004), caracterizou-se por um esforço em buscar na antiguidade clássica 

respostas para se compreender as origens do homem.  

A arqueologia, enquanto abordagem científica, dará um salto a partir do século XIX, e 

isso é atribuído à introdução da cronologia relativa13, ao estudo do desenvolvimento cultural 

sob uma ótica humanista e à introdução das ciências naturais nas práticas arqueológicas. Porém, 

é nesse mesmo contexto que se desenvolve um pensamento baseado em raças, neocolonialista 

(europeu), baseado numa abordagem unilinear evolutiva14, que subsidiou o pensamento do 

evolucionismo cultural (TRIGGER, 2004). 

Outro importante marco nessa trajetória e relacionado ao desenvolvimento da 

arqueologia foi a de precursores dessa abordagem, a exemplo do militar August Rivers15. Sua 

atuação tem relevância no contexto das primeiras incursões arqueológicas ocorridas no século 

XIX, onde em suas primeiras expedições, realizadas entre os anos de 1887 a 1898, aplicavam-

se técnicas específicas para escavações, com a sistematização destas, assim descritas: 

                                                             
13 Também pode ser denominada de datação relativa, objetiva verificar a antiguidade do sítio arqueológico a partir 
de sua deposição arqueológica (estratos), (MEGGERS, 1979; TRIGGER, 2004; MESQUITA, 2015). 
14 Tal abordagem compreende que a humanidade passou por fases seriadas, estágios no qual a última seria a de 

civilização, sendo o modelo referencial a Europa. Tal ideia aceitava que determinadas culturas de um povo eram 

mais avançadas que outras. De acordo com Hilbert, essa perspectiva adotava a ideia da “existência de uma única 

linha dominante” (2007, p.121) 
15 Militar do exército britânico, pertencente da aristocracia, possuía grande interesse pelas origens das civilizações, 

em especial, da Antiguidade Clássica e do Egito antigo, ao pensar de modo racional sobre o processo de escavação, 

começava a pensar sobre bases metodológicas para o ato de escavar, por isso é considerado um dos precursores da 

arqueologia, pois, se é visto como o início de suas bases científicas. Encontrado em: 

http://web.prm.ox.ac.uk/rpr/index.php/article-index/12-articles/399-pitt-rivers-estate-excavations-1880-1900/  

http://web.prm.ox.ac.uk/rpr/index.php/article-index/12-articles/399-pitt-rivers-estate-excavations-1880-1900/
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identificação; demarcação precisa da posição dos objetos encontrados em solo nos espaços 

abertos, assim denominados de trincheiras, com, posterior, retirada (coleta) dos mesmos, entre 

demais procedimentos. Importa dizer, que sua preocupação não era somente a de coletar objetos 

de valor comercial, como era praticado até então, mas compreender a relação dos objetos com 

o espaço, sendo este seu foco de estudo. 

No continente americano, a vanguarda teórica na arqueologia inicia-se nos Estados 

Unidos da América, no século XIX, tendo relação estreita, para além da História, com o campo 

da Antropologia, cuja motivação foi, em grande parte, entender a relação dos homens com o 

passado, mediada pela cultura. Portanto, confrontar culturas diferentes trazia o empreendimento 

de se conhecer as razões pelas quais havia diferenciações entre elas. Imbuída desse intento, a 

Arqueologia compôs um dos campos de estudo da Antropologia norte-americana, enfatizando 

suas análises na compreensão de culturas quando do contato com o “mundo moderno” a partir 

do século XV, logo, “os historiadores tratavam da civilização ocidental e euro-americana, 

enquanto cabia aos antropólogos o estudo das outras culturas, no presente e no passado, em 

especial as ameríndias” (FUNARI, 2003, p. 23). Portanto, ela surge no seio da Antropologia 

para entender o modo de vida dos povos designados de “primitivos”, que entraram em contato 

com as novas potências neoimperialistas16 que emergiam no século XIX (ERIKSEN & 

NIELSEN, 2007).  

Segundo Funari, nos EUA, “a oposição entre “nós” (os americanos brancos) e “eles” (os 

primitivos) dividiu as disciplinas história e antropologia, que se constituiu de quatro áreas: 

etnologia, linguística, antropologia física e arqueologia” (FUNARI, 2003, p.87), também 

conhecida de four fields (quatro campos), expressa conclusivamente na frase de Borofsky 

(2002, p. 463) “advancing anthropology as a discipline that studies humankind in all its aspects 

involving archaeological, biological, ethnological, and linguistic research”17. 

                                                             
16 A expressão faz referência à investida “neocolonialista” iniciada no século XIX, protagonizada principalmente 

por potências europeias como: França, Inglaterra, Bélgica, os incipientes estados-nação unificados como Itália e 

Alemanha, e mais os EUA. Estes objetivavam expandir seus mercados consumidores, visando ao escoamento da 
produção industrial que crescia desde o século anterior, bem como se aliou a esse fator, a necessidade de adquirir 

matérias-primas para esse processo e ao fato de o capital financeiro estabelecer novos mercados e relações de 

dependência econômica, pois mantinham empréstimos financeiros a antigas colônias independentes política, mas 

sujeitas economicamente. Nesse contexto, houve a intensa corrida por novos e antigos territórios ainda pouco 

explorados do ponto de vista econômico, principalmente, em regiões da África, Ásia e Oceania, o que mudaria 

irreversivelmente a configuração geopolítica desses lugares. Informações disponíveis em sites como: brasil escola, 

infoescola, história mundo e historianet, optou-se pelos mesmos pois se buscou um entendimento mais  didático, 

porém não menos superficiais, dos processos históricos da sociedade. 
17 Tradução livre: “o avanço da antropologia como uma disciplina que estuda a humanidade em todos os seus 

aspectos envolvendo a pesquisa arqueológica, biológica, etnológica e linguística.” 
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Essa influência da Antropologia e de suas correntes ideológicas serão fundamentais para 

o percurso científico da Arqueologia, principalmente após sua consolidação nos meandros 

acadêmicos norte-americanos, na esteira das seguintes escolas do pensamento antropológico 

como: a do evolucionismo cultural inaugurado por John Lubbock (1870), Henry Summer Maine 

(1879) e Edward Burnnett Tylor (1871); a do difusionismo na representação de Franz Boas, 

particularmente, essas “escolas” deram base para as categorias discursivas do histórico- 

culturalismo, que se manteve hegemônico por muito tempo como a principal corrente na 

Arqueologia. Segundo Funari (2003, p.48), na condição de “herdeira do nacionalismo do século 

XIX, a arqueologia tem no modelo histórico-cultural sua teoria mais difundida”. Entretanto, 

mesmo enquanto uma concepção teórica que abandonava a certeza positiva e levantava dúvida 

quanto à objetividade da pesquisa, a corrente do histórico-culturalismo na Arqueologia 

procurava uma “verdade” universal que pudesse explicar os padrões culturais existentes. 

Posteriormente, com o desenvolvimento das técnicas de campo, novos desafios sobre a 

compreensão do espaço e de investigação arqueológica revelavam as diversidades culturais 

entre povos pretéritos e contemporâneos. Assim, com a percepção de que a Arqueologia deveria 

ser uma ciência autônoma, outras correntes de pensamento emergiram a partir desse anseio, 

desdobrando-se em novas posições sobre a ordem do fazer e do conhecer arqueológico, tal 

como o processualismo e o pós-processualismo. 

Logo, a Arqueologia vista como “independente” dos campos ideológicos nos quais se 

formou (europeu ou norte-americano), ou mesmo tendo se deslocado de uma arqueologia 

“tradicional” para uma “nova arqueologia” (assim considerada com a emergência do 

processualismo), segundo Dunnel (2006), tais abordagens influenciaram e ainda influenciam a 

Arqueologia em diversas partes do mundo com suas práticas de campo, com instrumentos 

metodológicos próprios, avançando muito mais para um campo interdisciplinar, considerando 

os aspectos históricos e sociológicos marcados na conformação geoespacial de um sítio.  

Outra perspectiva a se considerar, tendo o propósito de entender como se constituiu o 

campo científico da Arqueologia, faz-se necessário, nesse instante, referenciar o discurso 

predominante durante muitas décadas: de que a Arqueologia era uma ciência auxiliar, 

complementar a outros campos do conhecimento. Contudo, tal pensamento foi sendo 

desconstruído na medida em que a construção do seu campo de conhecimento e a definição do 

seu objeto foram acompanhando as transformações conceituais e práticas da Arqueologia, até 

a mesma se firmar numa área do conhecimento autônoma de outras. Produzindo com a 
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colaboração de arquétipos advindos de outros campos, como o da Antropologia por exemplo, 

seu escopo de atuação.  

Assim, com a consolidação de seus próprios métodos e técnicas de pesquisa, e o 

desenvolvimento das suas correntes de pensamento argumentando sobre as modificações das 

sociedades através da cultura material deixada por elas etc, serão fatores cruciais para que a 

Arqueologia alcançasse a consolidação de sua área do conhecimento. Hoje, é oportuno frisar 

que o trabalho do arqueólogo dá-se através do estudo da unidade mínima, que inicia o seu ponto 

de discussão: o sítio arqueológico.  

Portanto, a constituição da Arqueologia como ciência, com um campo de pesquisa 

definido, trouxe ao seu objeto a possibilidade de aplicar técnicas e métodos para apreendê-los, 

projetando seus dados em comparação com as demais áreas, auxiliando na apreensão acerca da 

ocupação pretérita desejada (pré-histórica ou histórica). E o auxílio dado por outras áreas não 

significa que ela não tenha um objeto de estudo próprio, ao contrário, quer dizer que, muito 

embora, a Arqueologia não possa com seus instrumentos entender a totalidade do povoamento 

e dos agrupamentos humanos que viveram naquele determinado local, ela se apresenta como 

um saber gerenciador das informações do passado, podendo, no diálogo com as demais ciências, 

materializar e sistematizar a explicação dos habitats que existiram em determinados locais, as 

causas, as relações ambientais, formas de sobrevivência, entre outros aspectos, cujo fim é 

entender e apresentar ao máximo a caracterização de agrupamentos humanos pretéritos a partir 

da sua cultura material. Tal caracterização vai desde uma descrição do assentamento 

(localização espacial) até à ocupação dos atuais grupos viventes.  

De todo modo, depreende-se dessa explanação: a de que a Arqueologia congrega em 

seus embasamentos teóricos e metodológicos uma correlação forte com a Antropologia 

(enquanto estudo do homem em sociedade), a Sociologia (a grosso modo, enquanto estudo das 

sociedades e das formas como os homens se relacionam sob a coordenação das instituições) e 

a História, pois seus conceitos dialogam para sua fundamentação conceitual. Segundo Dunnel, 

 
A arqueologia como disciplina acadêmica e mais particularmente como um 
tipo de antropologia, não é muito antiga. Só recentemente ela tem aparecido 

nos currículos de universidades. Nos Estados Unidos, onde é concebida com 

um tipo de antropologia, ela tem sido forçada a parecer no mundo como uma 
disciplina que, indo além dos simples objetos, inclui também idéias. 

(DUNNEL, 2006, p. 23)  
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No Brasil, as experiências que construíram o campo da arqueologia – influenciadas tanto 

pela experiência europeia quanto norte-americana – trouxeram definições temporais distintas 

em relação aos períodos de estudo da arqueologia (pré-história e histórica), por exemplo, e 

também tiveram grande influência nas discussões científicas das áreas da História e da 

Antropologia.  

Os primeiros cursos de graduação em Arqueologia seguiram essa perspectiva18, e desde 

então predomina a ligação com a uma tradição antropológica, um dos ramos das Ciências 

Sociais, com a História ou até mesmo com o campo do Patrimônio Cultural19. Estreitamento 

esse, que pode ser observado quando do surgimento da corrente processualista na Arqueologia, 

especialmente, na década de 1960 (MESQUITA, 2015). 

As contribuições das áreas como História e Antropologia, no caso do Brasil, vieram a 

ser fundamentais nos estudos dos sítios arqueológicos e, portanto, muito associadas ao 

desenvolvimento da Arqueologia em nosso território. Segundo Funari, entretanto,  

 

as duas tradições arqueológicas, europeia e norte-americana, contudo, nunca 

deixaram de diferenciar-se na América Latina, ambas têm seus adeptos, 

gerando uma multiplicidade de influências, às vezes contraditórias. (FUNARI, 
2003, p. 25) 

 

 

 Não obstante essas abordagens, a Arqueologia, como um campo interdisciplinar, 

delimitou o seu objeto e o(s) arcabouço(s) teórico(s) de suas pesquisas, desenvolvendo e 

correlacionando a cultura material (artefatos20) com o local/assentamento (sítio arqueológico) 

dentro de uma determinada época. 

 Observa-se que ambas as noções de cultura material e de sítio arqueológico são 

entendidas como frutos da transformação da natureza pela ação humana, portanto, a partir de 

uma perspectiva antropocênica21, que envolve a agência humana (porquanto trata dos seus usos 

                                                             
18   Sobre a formação da arqueologia acadêmica no Brasil, ver os artigos de Cristina Barreto, A construção de um 

passado pré-colonial: uma breve história da Arqueologia no Brasil, e de Márcia Bezerra, Bicho de Nove Cabeças: 
os cursos de graduação e a formação de arqueólogos no Brasil. Ver também o trabalho de conclusão de curso de 

Lela Caroline A. Mesquita, A formação do arqueólogo na Amazônia das confusões à graduação. Referências 

completas constam na bibliografia, ao final dessa dissertação. 
19 Para uma perspectiva sobre a atual formação superior de arqueólogos no Brasil, ver João Carlos Moreno de 

Sousa, Como se tornar um arqueólogo no Brasil. Disponível em http://arqueologiaeprehistoria.com/como-se-

tornar-um-arqueologo-no-brasil/ Acesso em: 15 dez. 2014.  
20 Trataremos os artefatos, neste trabalho, como produtos da ação humana, de valor simbólico e cultural (Funari, 

2003; Souza, 2007). 
21 Refere-se aos impactos humanos, os quais desde a Revolução Industrial, especialmente, desde a criação da 

máquina a vapor, esse processo denomina a acelerada degradação e os seus efeitos sobre o meio ambiente, ou 

http://arqueologiaeprehistoria.com/como-se-tornar-um-arqueologo-no-brasil/
http://arqueologiaeprehistoria.com/como-se-tornar-um-arqueologo-no-brasil/
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pelos indivíduos do meio ambiente) e a interação social (quando do tratamento dado pelo 

homem aos seus artefatos e suas relações, o que se pode inferir como a dimensão “simbólica”, 

das relações de poder e da organização entre os indivíduos e suas instituições).  

Segundo Costa, a “arqueologia no mundo moderno ou do capitalismo vai ter como 

interesse de estudo a formação do nosso cotidiano contemporâneo” (COSTA, 2013, p. 30), 

logo, entender as origens dos povos não é mais o foco principal, mas sim compreender a 

constituição do espaço de produção cultural dos povos que habitaram determinado local, os 

quais transformaram e conformaram a paisagem ao seu redor. Nas palavras de Pardi (2002), a 

Arqueologia é uma ciência social, que estuda as transformações geradas no espaço e no tempo, 

onde seu objeto é uma parte da cultura material apropriada pelos homens. Ou, ainda, como 

destaca Zanettini (1991, s/p), a “Arqueologia vista como ciência social servirá de instrumento 

para a reinterpretação da história do Brasil”. 

O reposicionamento da Arqueologia no século XX, conforme exposto por esses autores, 

com a delimitação do seu campo de estudo, impulsionou o aumento de sua produção científica. 

Ainda que a ideia aventureira, romântica e não profissional da área, persista durante muitas 

décadas para grande maioria das pessoas. E diante dessa última visão, imbuiu-se o rótulo de 

que o ato de escavar do arqueólogo não significava realizar ciência, mas somente o exercício 

de mais um hobby excêntrico. (ZANETTINI, 1991; FUNARI, 2003; BARRETO, 2010; 

MESQUITA, 2015). 

As primeiras escavações haviam contribuído para essa imagem, tanto pela falta de uma 

sistematização em suas atividades, quanto pela busca de grandes riquezas arqueológicas. 

Entretanto, contribuíram para o seu avanço, o uso da informação oral e da literatura naturalista 

(relatos de viajantes e cronistas), entre outras colaborações advindas das ciências que lidam 

com o ambiente. Conforme atesta Trigger, a “interpretação arqueológica também foi 

influenciada por progressos nas ciências físicas e biológicas” (TRIGGER, 2004, p. 17). 

 A análise descritiva no campo da arqueologia, sob a influência do evolucionismo 

cultural, foi uma das primeiras correntes a permeá-la, sendo apropriados os conceitos de 

adaptação ambiental correlacionado com o de desenvolvimento humano, cuja principal 

referência foi o antropólogo estadunidense Julian H. Steward. Marques analisa as perspectivas 

dessa corrente da seguinte forma: 

 

                                                             
mesmo a própria transformação dos ecossistemas pelo homem, e é em relação a esta segunda acepção que tomamos 

o termo em questão.  Fonte: http://www.esalqlastrop.com.br/img/publicacoes/7.pdf 

http://www.esalqlastrop.com.br/img/publicacoes/7.pdf
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O habitat limita e permite ao mesmo tempo o desenvolvimento cultural em 

relação com as habilidades pré-existentes e a tendência para uma sociedade 
particular. Se o determinismo geográfico não pode explicar a existência e 

distribuição das economias, o determinismo económico é igualmente 

inadequado para explicar as organizações sociais e políticas, as crenças 
religiosas. De igual forma que as condições físicas podem limitar as da 

economia esta pode ser um fator restritivo ou estimulante em relação ao 

tamanho, densidade e estabilidade da população humana e a unidade política 
ou social. O autor considera que todo o modelo da tecnologia, o uso da terra, 

arrendamento da mesma e as características sociais derivam totalmente da 

cultura. (MARQUES, 2013, s/p) 

 

Um campo científico que sofre influência do determinismo positivista, e de que forma 

isso é notado, quando se tem a proposição sobre a classificação da cerâmica, pois, por essa 

corrente de pensamento, a classificação se imbui de procurar a evolução de sua técnica, função, 

diferenciações seriadas na mesma; enquanto, nas análises ambientais, verificarão a 

determinação do ambiente no desenvolvimento cultural das populações humanas, esses são 

alguns dos exemplos que tratam dessa influência, uma vez que se presenciam preocupações 

com a classificação do objeto e sua discriminação.  

Em decorrência dessas características apresentadas, para Arqueologia essa classificação 

de objetos será uma particularidade inicial muito forte na área, a ponto de um dos seus 

desdobramentos é a divisão ou categorização das culturas materiais em “tradições” ou 

“horizonte” culturais, “fases” e “subfases”. Tal qual Steward focalizou ao dividir o 

desenvolvimento dos agrupamentos humanos em tribos, sociedade e civilização, trazendo a 

ideia de estágios evolucionários (CARNEIRO, 2007). 

Esse contexto foi fundamental para os próximos passos que a arqueologia tomaria para 

a consolidação dos seus caminhos científicos, pois até hoje é desse contexto que se toma 

referências para classificação das cerâmicas; das categorias criadas para sistematizar o estudo 

em torno da cultura material encontrada em campo, sendo uma das funções principais para o 

reconhecimento do bem arqueológico.  

Nessa trajetória, outros fatores que corroboraram para o progresso e a constituição do 

saber da Arqueologia foram o avanço e o desenvolvimento de novas tecnologias no campo das 

ciências naturais, a exemplo da descoberta da datação radiocarbônica (C14)  22, uma vez que 

estes ajudaram na definição de temporalidades sobre o processo de povoamento de um 

território. Nas palavras de Betty Meggers (1979, p.17), tal descoberta ajudou na “reconstrução 

                                                             
22 Ver informação na obra de Madu Gaspar Sambaqui: arqueologia do litoral brasileiro, 1999. 
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do desenvolvimento cultural pré-histórico”, que até então não apresentava uma escala de tempo 

absoluta. Destaca-se também o uso do GPS (sigla reconhecida internacionalmente por global 

position system) para identificação de locais com sítios arqueológicos, além das caracterizações 

geográficas (sobre rios, bacias hidrográficas, climas etc) que eram realizadas. Estes são alguns 

exemplos que auxiliam a área de arqueologia e levaram-na à reflexão quanto ao uso de 

determinados instrumentos para e na sua prática.  

Outro pesquisador importante e representante de uma nova linha de pensamento será o 

arqueólogo norte-americano Lewis R. Binford, inquieto com o domínio das teorias históricas-

culturalistas no campo da arqueologia até meados da década de 1960, ele procurou estabelecer 

procedimentos metodológicos visando a uma maior precisão da Arqueologia, uma separação 

em relação a abordagens como a da História, por exemplo, visando uma maior aproximação 

com a Antropologia que traria, em resumo, a compreensão sobre as dinâmicas culturais para se 

entender as mudanças ocorridas no sítio arqueológico, explicando à luz desta, o significado das 

“semelhanças e diferenças no comportamento cultural” (TRIGGER, 2004, p. 287). O 

delineamento dessa nova visão vem manifestado em dois artigos principais: Arqueologia como 

antropologia, de 1962, e A sistemática arqueológica e o estudo dos processos culturais, de 

1965, em cujos escritos fez despontar o paradigma conhecido como Arqueologia Nova ou Nova 

Arqueologia. 

Em linhas gerais, ao sofrer influência das ciências da natureza, essa abordagem tem em 

suas investigações a busca por um método que se pudesse observar a regularidade do 

comportamento humano no espaço do extra e intra-sítio arqueológico, tendo como objetivos, 

segundo afirma Costa (2013, p. 30), “procurar leis gerais ou regularidades no comportamento 

humano, e em sua adaptação ao meio, em qualquer época ou lugar”.  

Tal linha pensamento buscou, portanto, uma afirmação científica mais concisa para o 

âmbito da Arqueologia. Binford assumia, desse modo, que para uma compreensão do sítio como 

uma unidade arqueológica dever-se-ia não somente descrevê-lo, mas perscrutar sua relação 

diante dos objetos em dispersão nessa unidade, a partir de uma visão sistêmica, isto é, 

entendendo seus elementos como parte orgânica de todo o sítio, sendo que cada um desses 

trariam uma função para o entendimento e caracterização sobre a sua forma, igualmente num 

sistema funcionalmente integrado. Como diria Barreto (2010, p.15), a Nova Arqueologia “pode 

ser considerada como o amadurecimento das tendências funcionalistas e processualistas que se 

manifestavam na arqueologia do mundo ocidental desde os anos 30 do mesmo século”.  
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Cabe ressaltar que, em meados da década de 1950, o prestígio das correntes ideológicas 

do histórico-culturalismo na Arqueologia, ainda determinava as teorias produzidas e os 

desdobramentos das análises da cultura material resultantes de escavações.  

Com efeito, essa abordagem é percebida, quando se observa a ideia de classificação 

como ato imprescindível para se entender a distribuição das culturas humanas surgidas no 

passado, e investigadas por meio de vestígios materiais encontrados no solo, facilitando uma 

melhor compreensão da dispersão desses grupos em nosso território, isto é, identificando-se a 

espacialização desses materiais em associação com antigos assentamentos. De tal modo, que ao 

classificá-los, havia a definição de uma interpretação geral sobre os processos de formação 

daquele espaço, a partir da cerâmica encontrada. 

 Essa perspectiva recebia, ainda, grande influência das ideias do difusionismo, que 

surgiu na Europa, mais especificamente na Alemanha e Grã-Bretanha, no século XIX, tendo 

grande aceitação nos EUA, pois dava explicações sobre as migrações, seus fenômenos culturais 

e aperfeiçoamento (SOUZA, 1997), assim como relata Hilbert (2007, p. 129), o difusionismo 

“enfatiza a transmissão de idéias de um lugar para outro como motivo das mudanças culturais 

(...) sua perspectiva mais cultural, está relacionado com o Determinismo Cultural, levado ao 

extremo pelo Relativismo Particularista de Franz Boas (1938)”. 

 Mesmo diante desse cenário, outra corrente de pensamento teórica, a Nova Arqueologia, 

denominada também de “processualista”, traz para os estudos arqueológicos um impulso das 

suas análises com a elaboração de esquemas matemáticos, de alinhamentos lógicos-

argumentativos apropriados das ciências naturais, isto é, toda uma instrumentação e uma base 

hipotético- argumentativa que alinhava sua metodologia e seu pensamento ao escopo das 

ciências da natureza (abrangendo a biologia, física, química) buscando obter a precisão e a 

adoção de métodos de interpretação com base no rigor do modelo científico adotado por essas 

ciências.  

Em direção desse pensamento, a procura por traços do comportamento humano 

preconizava as regras para a identificação de sítios arqueológicos. Isto significava, por exemplo, 

que uma evidência de existência de um sítio arqueológico, dentre diversas variáveis, era 

buscada nos locais com boa acessibilidade para captação de recursos naturais, que seriam os 

lugares por excelência onde seria possível identificar a presença de sítios arqueológicos. Partia-

se do pressuposto de que o homem para conseguir maior aproveitamento de seus resultados, 

minimizaria seus esforços, daí o motivo pelo qual a localização de sítios ser em áreas de maior 

facilidade para captação de recursos naturais (como cursos d’água, com abundância de 
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alimentos etc.), o que facilitaria o deslocamento dos antigos agrupamentos humanos com um 

melhor aproveitamento desses. Sob essa abordagem, não se valorizava diferenças culturais ou 

as características históricas e particulares dos mesmos grupos (FUNARI, 2003).     

 O pensamento processualista ou da Nova Arqueologia mostrou em suas bases 

metodológicas uniformidade e centralização do método proposto, que, não obstante, na 

excessiva busca pelo rigor técnico-científico, é criticado por não considerar os processos 

históricos envolvidos e das simbologias conferidas à matéria, quando interpretadas a partir do 

contexto arqueológico. Contudo, é importante caracterizar que isso não desmerece o fato de 

que suas análises não foram significativas para se compreender a relação dos artefatos com as 

mudanças ocorridas no sítio, ao contrário, assinalando o que Trigger certifica ao dizer que a 

“Nova Arqueologia não só deu conta de mudanças internas nas culturas arqueológicas- 

mudanças estas que se faziam cada vez mais evidentes-, como também, a fim de explicá-las” 

(TRIGGER, 2004, p. 395).  

 A corrente processualista sofreu críticas por não conseguir trazer respostas a muitas 

questões colocadas para os objetos encontrados em campo durante as escavações, muito embora 

suas discussões e reformulações trazidas, tiveram por intuito superar as visões deterministas de 

abordagens anteriores (FUNARI, 2003; HILBERT, 2007; TRIGGER, 2004).  

 Assim, outra vertente a surgir e que incorporaria novas “preocupações” para o estudo 

da arqueologia, traz em seu bojo a investigação das propriedades simbólicas conferidas aos 

objetos, ou seja, discussões para além da materialidade e da funcionalidade para os quais estes 

foram criados. Essa vertente, ou campo interpretativo, receberá a denominação de Arqueologia 

pós-processual, ou simplificadamente de pós-processualismo, ou ainda, de arqueologia 

contextual.  

Face ao exposto, surgia uma nova preocupação, com base na busca por uma 

compreensão do papel dos grupos envolvidos na formação dos sítios arqueológicos, o que fez 

com que o pós-processualismo, fosse encarado como uma concepção teórica mais engajada. 

Como afirma Shanks,  

 

ethnic or national identity is also found on display in the museum, signified 
by archaeological artifacts (...). Behind the classification and ordering is the 
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equation of cultural work and some essential quality of identity.23 (SHANKS, 

2008, p. 285) 

 

Visto desse modo, tal perspectiva traz no escopo da sua discussão a correlação dos 

materiais com seus usos. Não somente buscando compreender para quê o objeto foi criado e 

definido, mas sua reutilização pelo indivíduo que o deteve posteriormente ao processo de 

fabricação. Logo, sob o enfoque dessa corrente, podemos exemplificar com a seguinte situação. 

Na Amazônia, em comunidades ribeirinhas ou rurais, é possível encontrar objetos considerados 

arqueológicos entre seus moradores, cerâmicos (inteiros ou fragmentados), entretanto, em 

alguns casos, a esses artefatos são destinados novos usos (como na hipótese de um 

acondicionamento de alimento ou água, ou simples adorno24) e com isso é gerado novos 

significados à matéria, diversos daqueles para os quais, originalmente, foram criados os objetos. 

Assim, num processo de escavação, o reaproveitamento do objeto para outros fins, que não 

aquele concebido originalmente, tende a ser considerado nas suas explicações.  

Portanto, o destaque a essa explanação teve por objetivo apresentar o surgimento de 

uma nova concepção na arqueologia, cuja linha argumentativa busca por meio da materialidade 

entender os significados dos objetos arqueológicos para além da funcionalidade originária.  

Tal corrente de pensamento surge entre o final da década de 1970 e meados da década 

de 1980, e tem como um dos seus principais representantes o arqueólogo britânico Ian Hodder. 

Entretanto, o marco dessa vertente na Arqueologia se dá com publicação Re-constructing 

Archaeology25 dos arqueólogos britânicos Michael Shanks e Christopher Tilley, em 1987, obra 

na qual defendem uma arqueologia mais interpretativa com bases filosóficas apoiadas nas 

correntes teóricas do estruturalismo, do neo-marxismo e da fenomenologia. Nela é reforçada a 

importância conferida aos estudos de caracterização dos grupos e sujeitos em relação a seus 

objetos de uso. A partir dessa perspectiva, a cultural material é encarada como o “elemento 

simbólico de interação cultural” (BARRETO, 2010, p. 16), portanto, enfatizando o caráter 

simbólico dos artefatos. 

Essa linha de pensamento tem por base a ideia principal de que objetos expressam mais 

além do que simples técnicas, funções ou particularidades estilísticas, buscando-se uma 

                                                             
23 “a identidade étnica ou cultural também pode ser encontrada em exibição no museu, significada pelos artefatos 

arqueológicos (...). Além da classificação e ordenação, está a equação do trabalho cultural e alguma qualidade 

essencial da identidade”. Tradução da autora. 
24 Este exemplo foi citado em alusão à situação semelhante descrita por Schaan (2007). 
25 “Reconstruindo a Arqueologia”, tradução da autora. 
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compreensão de suas dimensões simbólicas. Tal compreensão, entretanto, não está desatrelada 

da materialidade do bem, pois as interpretações decorrentes dessa abordagem serão subjetivas, 

não no sentido de um senso-comum aplicado ao entendimento do objeto, mas de uma 

subjetividade pautada em categorias discursivas do conhecimento, atentando para uma 

compreensão geral do contexto arqueológico (FUNARI, 2003; BARRETO, 2010; 

MESQUITA, 2015).  

A crítica a essa perspectiva, entretanto, incide, justamente, sobre a não formulação de 

um método consistente de análise devido à subjetividade imbuída em seus estudos (EARLE & 

PREUCEL, 1987). Nesse sentido, Hodder rebate essa crítica a partir da seguinte perspectiva: 

 
Postprocessual archaeology took this reflexivity and theorizing still further. 

Much of the critique of processual archaeology was about theory rather than 

method, and the main emphasis was on opening archaeology to a broader 

range of theorical positions, particularly those in the historical and social 
sciences. (HODDER, 2008, p. 01) 

 

Desse ponto de vista, entende-se que a Arqueologia procura se manifestar de forma mais 

dialógica, envolvendo demais áreas como a Antropologia, História etc, tendo nos estudos da 

cultura material um desdobramento dessas suas análises contextualizadas. Logo, pesquisas 

desenvolvidas nessa perspectiva se destinarão para a investigação de categorias na sociedade e 

suas relações de poder construídas ao longo da história, evidenciadas através de seus artefatos. 

Por isso, seus estudos se voltam a entender a organização dos grupos sociais, com foco nos 

contextos onde se desenvolvem, é uma argumentação com discurso engajado, essa 

argumentação está assentada no que Hodder explicita na estrofe expressa acima, a Arqueologia 

passa a ter uma abertura maior, pois amplia seu leque de posições teóricas.  

Diante do exposto, pode se dizer que as diferentes perspectivas e correntes de 

pensamento ainda coexistem no campo da Arqueologia, não tendo um paradigma superado o 

outro. A análise de artigos, relatórios e atividades de campo permitem perceber que arqueólogos 

continuam trabalhando até o momento com diversos elementos trazidos de uma vertente para 

outra, embora na construção argumentativa de um trabalho prevaleça a linha de pensamento 

que o arqueólogo considera como sendo a mais condizente e coerente para suas digressões 

teóricas e metodológicas.  

Assim, desde que a Arqueologia intentou se tornar uma ciência autônoma, 

interpretativa, seu objeto de estudo refletiu essas tensões e problemáticas, acompanhando o 
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avanço da linguagem das técnicas de campo, propiciando o desenvolvimento de novos 

paradigmas ou conceitos. 

No entanto, nenhuma das principais correntes de pensamento que constituíram a 

trajetória da Arqueologia (histórico-culturalista, processualista e pós-processualista) se tornou 

hegemônica na área. Diversas perspectivas e linhas argumentativas convivem dentro da 

Arqueologia, é o que conclui o arqueólogo português Vitor Manuel Oliveira Jorge (1990, p. 

371) ao destacar que, “desde Gordon Childe que diversas teorias da Arqueologia têm sido 

propostas e a verdade é que nenhuma se conseguiu ainda impor como paradigma dominante”. 

 

 

 

1.1- Arqueologia no Brasil  

A trajetória das correntes do pensamento arqueológico no contexto internacional e 

anteriormente abordada, permeou a formação do campo da Arqueologia no Brasil, tanto nas 

suas complexidades teóricas quanto em suas razões práticas. 

A arqueologia brasileira acompanhou a trajetória desses movimentos teóricos, em 

especial, a partir da segunda metade do século XX. Em termos de aplicação do conhecimento 

da área (exercício das atividades de escavação em campo), assim como ocorreu em outras partes 

do mundo, a arqueologia em nosso solo também foi propalada por amadores, ou seja, pessoas 

que não eram profissionais da área, muitas vezes eram curiosos desenvolvendo escavações de 

natureza arqueológica, inspirados pelas expedições empenhadas na descoberta de “tesouros” de 

antigas civilizações europeias, comuns nos séculos XVIII e XIX. 

No Brasil, as evidências da existência de sítios arqueológicos em nosso território são 

descritas inicialmente nos antigos relatos de clérigos, principalmente, da ordem jesuítica, e por 

viajantes naturalistas, que no intuito de conhecerem a fauna e a flora brasileiras, bem como o 

modo de vida dos seus habitantes, registravam o máximo de informações sobre o território, 

tendo constituído uma gama importante de informações que, até hoje, são utilizadas como 

indicadores para localização desses sítios arqueológicos. Nesse contexto, cabe destacarmos a 

importância do naturalista dinamarquês Peter Wilhem Lund, cujas incursões são creditadas 

também como investigações de natureza arqueológica, apesar de seu foco e objeto de estudo à 

época ser o paleontológico. Entre os anos de 1834 e 1844, Lund realizou estudos para identificar 
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materiais fossilizados em busca de vestígios da megafauna26 na gruta do Sumidouro, localizada 

no estado de Minas Gerais (FUNARI, 2003; PROUS et al., 2003). Considerado o primeiro 

paleontólogo do Brasil, Lund direcionou seus estudos para a área denominada de Lagoa Santa, 

onde encontrou além dos restos de animais representativos dessa megafauna, também ossos 

humanos e artefatos produzidos com esse tipo de material. Por isso, o crédito conferido a Lund 

de ter sido o “descobridor” das primeiras evidências que forneceram elementos para a 

arqueologia no Brasil, apesar de não ter sido arqueólogo, ajudou a divulgar a pré-história 

brasileira (PROUS et al. 2003).  

Outro ponto de destaque nesse percurso de formação da Arqueologia no Brasil está na 

criação dos museus brasileiros de história natural no século XIX, em particular o Museu 

Nacional (1818), o Museu Paraense (1866) e o Museu Paulista (1894). Tal panorama 

impulsionou o fazer científico na seara da Arqueologia, pois, em conjunto com a criação de 

outros museus importantes nessa conjuntura, como o Museu Paranaense (1876) e o Museu 

Botânico do Amazonas (1882), a construção do saber arqueológico se inicia acanhada e 

incipiente nessas instituições, mas aponta o começo de uma preocupação para além das 

produções etnográficas e naturais. Diante dessa conjuntura, a fundação desses museus vai ao 

encontro dos ideários iluministas do século XVIII e do evolucionismo que ganha força no 

século XIX, sendo o estudo da natureza racionalizado através das ciências físicas e biológicas. 

Nesses espaços museais acolhiam-se coleções de espécies animais e de vegetais, e 

posteriormente, também de caráter etnográfico, como já vinha acontecendo nos museus de 

história natural da Europa e dos EUA. Segundo Barreto, 

 
(...) o crescimento científico da arqueologia foi promovido inicialmente por 

naturalistas europeus trazidos pela Corte Portuguesa, mais tarde pelo próprio 

imperador Pedro II e finalmente pelos professores estrangeiros trazidos ao 

Brasil para a construção de centros de pesquisas e universidades. (BARRETO, 
1999/2000, p. 33) 

  

Portanto, o início da trajetória dos museus com base no fomento de coleções naturais e 

etnográficas principalmente, tem por ventura entender que, hoje, esse contexto está associado 

também com o desenvolvimento da prática da pesquisa arqueológica no Brasil, além das 

                                                             
26 Megafauna é o termo usado para designar o conjunto de animais pré-históricos de grandes proporções corporais 

que conviveram com a espécie humana e desapareceram no final da última Era do Gelo ou Pleistoceno Superior 

(período compreendido entre 30.000 a 10.000 anos a.C). A megafauna pré-histórica brasileira era formada por 

aproximadamente 150 tipos de animais, entre eles estão: os tigres-de-dente-de-sabre, mamutes, as preguiças-

gigante, as antas, tatus-gigantes e outros (FUNARI, 2003; PROUS et al., 2003). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://pt.wikipedia.org/wiki/Era_do_Gelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pleistoceno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dentes-de-Sabre
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primeiras informações fornecidas sobre o tema com os registros dos viajantes, cronistas e 

naturalistas, resultantes do processo colonizador da Coroa Portuguesa no Brasil até meados do 

século XIX. Noutro momento, pesquisadores sem formação em Arqueologia, mas curiosos pela 

área, em geral etnólogos, influenciaram no desenvolvimento de um colecionismo etnográfico 

praticado nos museus brasileiros, colecionismo este, segundo Prous et al. (2003), compôs os 

acervos de natureza arqueológica. 

Entretanto, o panorama da Arqueologia no Brasil começa a mudar de configuração na 

segunda metade do século XX, com uma crescente profissionalização e teorização da área 

devido ao fluxo de estrangeiros que contribuíram para a formação e qualificação de 

pesquisadores e interessados em Arqueologia no território brasileiro.  

Nas palavras de um dos arqueólogos pioneiros no país, Pedro Ignácio Schmitz, quando 

em sua “Apresentação” no Dicionário de Arqueologia elaborado por Alfredo Mendonça de 

Souza, ressalta sobre esse período como de uma “nova fase da Arqueologia brasileira, que se 

instalou na década de 1960” (SOUZA, 2007). Essa “nova fase”, destacada por Schmitz, será 

marcada pelo predomínio de uma arqueologia antropológica praticada nos Estados Unidos e 

aplicada na maior parte do território brasileiro. Em outras regiões, como o Nordeste Brasileiro, 

essa contribuição ocorreu com as missões franco-brasileiras para a formação de mão-obra na 

área, cujos representantes mais emblemáticos foram o casal de arqueólogos franceses Anette 

Laming-Emperaire e Joseph Emperaire. Segundo Funari,  

 

O influxo da arqueologia antropológica norte-americana na América Latina 
sempre foi muito claro, tanto pela importância política, econômica e cultural 

dos Estados Unidos na região como pela atração que o modelo norte-

americano produziu nas elites intelectuais latinas (...). Assim é compreensível 
a separação que frequentemente se faz em nosso continente entre a história, 

voltada para o período da colonização europeia, estudada com base nos 

documentos escritos, e a antropologia encarregada dos estudos dos indígenas, 

povos sem escrita e que também foram encarados como “outros” (FUNARI, 
2003, p.25) 

 

Ou, ainda, de acordo com Neves (2015, p.8), no contexto latino-americano a arqueologia 

foi “uma ciência que se consolidou no final do século XIX no contexto do colonialismo europeu 

e, posteriormente, no século XX, no neocolonialismo norte-americano” (grifo nosso). 

Essa confluência de pesquisadores estrangeiros foi essencial para o contexto das 

pesquisas em Arqueologia no Brasil, pois eles prepararam profissionais de diversas áreas em 

práticas de campo, trouxeram pressupostos teóricos que fizeram parte da práxis, do fazer 
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arqueológico e introduziram linguagem técnica aos que se iniciaram nesse campo. Nesse 

contexto, destaca-se, além dos arqueólogos franceses Anette Laming-Emperaire e Joseph 

Emperaire, o casal de arqueólogos norte-americanos Clifford Evans e Betty Meggers, que figura 

nesse exemplo acerca da trajetória de pesquisadores que protagonizaram esse “neocolonialismo 

norte-americano” na Arqueologia, conforme citado por Neves (2005)27. 

O destaque a essa informação é registrar o quão foi fundamental a participação desses 

pesquisadores estrangeiros na formação da área de Arqueologia no Brasil, uma vez que serão 

agentes na implantação da disciplina e de seus rumos científicos no país, juntamente com outros 

que, da mesma forma, atuaram nos séculos XIX e até a primeira metade do XX, com importante 

relatos e expedições realizadas para fins arqueológicos28. Muitos acervos arqueológicos 

brasileiros foram provenientes dessas atividades e são até hoje estudados. Essas expedições 

tiveram sua devida importância, à medida que iniciaram a denominação de tradições culturais 

na arqueologia, conforme pode ser atestado nas palavras de Schaan (2006, p. 20) ao afirmar que 

a “cultura marajoara vem desde as primeiras expedições de cientistas na região amazônica no 

século XIX, vem daí a denominação cultura marajoara”. (grifo nosso). 

Portanto, a trajetória desses pesquisadores e o resultado de suas expedições foram 

fundamentais no estabelecimento de algumas “tradições culturais” na arqueologia, cuja 

nominação destas foi determinada por elementos, frutos da ação humana.  

A compreensão por esse termo “tradição”, e inerente à classificação na Arqueologia será 

abordada sucintamente nesse trabalho, tendo em vista ser um tema importante na abordagem 

metodológica do mesmo, pois, visa-se tratar de assimilar, por meio de encadeamentos lógicos, 

a origem e os usos dos termos criados para cultura material arqueológica e, por conseguinte, 

                                                             
27 Para mais esclarecimentos sobre as contribuições de arqueólogos estrangeiros que auxiliaram na formação de 

pesquisadores em arqueologia no Brasil, podem ser encontradas nas justificativas para a elaboração do dicionário 

de arqueologia de Alfredo M. de Souza, sendo elaborado para dar continuidade às obras voltadas com esse intuito 

de apropriação vocabular da área. Outras publicações com mesmo intuito foram produzidas por personalidades 

estrangeiras da área de arqueologia, são exemplos: “Guia para estudos das indústrias líticas da América do Sul”, 

de Annette Laming Emperaire de 1967, e da publicação “Como interpretar a linguagem da cerâmica”, de Clifford 
Evans e Betty Meggers, de 1970 entre outros. 
28 Cabe destacar a trajetória de outros pesquisadores, cujos estudos desenvolvidos em expedições na Amazônia 

(região utilizada como exemplo, haja vista que é o foco desse estudo) contribuíram para a formação de coleções 

arqueológicas. São eles: Domingos Ferreira Pena, um dos fundadores do Museu Paraense; Emil August Göldi 

Goeldi, zoólogo suíço, que dirigiu o referido Museu em 1894; o botânico Barbosa Rodrigues, que encontrou 

machados de pedra polida ainda no século XIX; o geólogo Charles Frederick Hartt, que, no século XIX, localizou 

o sítio Taperinha e dele coletou cerâmicas, ossos e carvões (esse sítio será revisitado e pesquisado na década de 

1990 pela arqueóloga norte-americana Anna Roosevelt) e, por fim, a contribuição do etnógrafo alemão Curt 

Nimuendajú, que registrou a existência de 65 sítios arqueológicos, a partir de suas expedições na região do Tapajós, 

na década de 1920 (CAVALCANTE, 2006; MESQUITA, 2015). 
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enfatizar que este discurso técnico-científico também é apropriado pelo comércio ilegal de 

artefatos, quando são negociados29. 

Assim, segundo Schaan (2006), foram com as pesquisas desenvolvidas nas expedições 

citadas, que teremos o início de um processo de nomeação de tradições na Arqueologia, 

identificadas com base na região onde o material arqueológico foi encontrado, em geral, a partir 

de vestígios cerâmicos. E a relevância dada a esse tipo material para tal classificação, pode ser 

entendida em função da variabilidade de suas formas e decoração, de maior durabilidade no 

meio ambiente, possibilitando que se extraíam mais conclusões sobre as formações humanas 

que se constituíram em torno dela. Diante dessa perspectiva, Meggers (1979) traça alguns 

critérios que, para ela, denotam o protagonismo desse objeto na pesquisa arqueológica: 

 
Embora a cerâmica não seja um elemento cultural de significado primordial 
do ponto de vista da adaptação ou sobrevivência, ela assume um papel maior 

nas investigações arqueológicas por três razões principais: (1) é demasiado 

frágil para ser facilmente transportada e, portanto, constitui um indicador 

seguro da adoção de vida sedentária; (2) é passível de extraordinária variação, 
sem perda de utilidade funcional, tornando-se um índice sensível de 

correlação cultural e de mudança na complexidade social; (3) é ultrapassada 

em durabilidade apenas pela pedra, e, em conseqüência, vem a ser a principal 
evidência cultural sobrevivente em muitas partes das Américas. A 

identificação da trajetória das distintas variedades de forma e decoração de 

vasilhames de barro através do tempo e do espaço constitui base segura para 
a reconstrução dos caminhos de difusão e para o reconhecimento de avanços 

significativos em nível de desenvolvimento social. (MEGGERS, 1979, p. 54) 

 

A explicação acima teve por objetivo demonstrar o porquê de a cerâmica ter sido o ponto 

de referência para a definição das tradições culturais e suas fases e subfases na Arqueologia. E 

apesar dessas intitulações terem começado ainda nas antigas expedições arqueológicas 

realizadas no final do século XIX, conforme citado anteriormente por Schaan (2006a), ao caso 

da cultura marajoara. Será nas décadas de 1960/70, através de um programa de cooperação 

internacional desenvolvido nacionalmente e conhecido por Pronapa30, que essas proposições 

implementar-se-ão com a criação de períodos culturais, segundo sua concepção, em categorias 

conhecidas por fases e tradições. Sendo as fases arqueológicas, o conjunto de traços cerâmicos 

distintos, enquanto as tradições arqueológicas são as fases com traços semelhantes 

                                                             
29 Estamos querendo dizer nesse trecho, quando uma peça arqueológica é anunciada nesses sítios de comércio 

eletrônico na rede mundial, observa-se que o objeto, quando não associado a alguma cultura material, seu valor 

comercial é menor frente àquele identificado em tal situação. Nesse sentido, podemos observar uma apropriação 

do discurso científico na transação comercial ilícita. Situação a ser exemplificada mais a frente, na nota 31. 
30 O referido programa será apresentado mais a frente desse trabalho, a sigla “Pronapa” designou o “Programa 

Nacional de Pesquisas Arqueológicas”. 
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(SCHAAN, 2006b). Desse modo, buscavam-se com essas definições, tipologias que 

precisassem “características perceptíveis no registro arqueológico que possibilitem seu 

enquadramento classificatório” (CORRÊA & SAMIA, 2006, p. 406).  

 Essa informação é pertinente ao trabalho, visto que o agenciamento do tráfico de bens 

arqueológicos se apodera desses conceitos para vendê-los com ares de raridade e antiguidades 

únicas de determinada cultura arqueológica31. Portanto, a ocorrência desses traços culturais terá 

tamanha importância não só para a ciência da área; há outras apropriações, muitas vezes de 

caráter ilícito, tal qual se pôde relatar em nota. 

Contudo, retoma-se a questão das definições das tradições, cujas articulações espaços-

temporais do registro arqueológico foram reconhecidas como “horizontes arqueológicos” 

(LIMA & PROUS, 2008).  

A despeito dessas definições, atualmente, essas classificações já vêm passando por 

reformulações, sendo discutidas pelos profissionais da área, pois, enquanto categorias 

artificiais, no sentido de que são geradas por pesquisadores afins da área, muitas vezes já não 

conseguem abarcar a dúvidas surgidas durante a atividade arqueológica, logo, a necessidade de 

se resolver determinados impasses gera a ação de se repensar soluções para o caso concreto. 

 As contradições e controvérsias surgem no dia a dia da Arqueologia, exemplo disso, 

observa-se quando das análises cerâmicas, onde as incompatibilidades encontradas em relação 

às suas classificações podem e devem obrigar os arqueólogos, constantemente, a uma revisão 

das práticas e conceitos para melhor adequá-las à realidade encontrada. No caso em comento, 

sobre o conteúdo das classificações das “tradições culturais”, a ocorrência de críticas ao seu 

defasamento se faz em virtude da falta de atualizações das fases ou tradições para materiais que 

                                                             
31 Exemplificamos com um caso retirado do sítio eletrônico da web (ebay) para venda de variados produtos com a 
oferta de artefatos cerâmicos da cultura marajoara, onde se descreve o material como Small olla of similar 

decoration having a painted red spiral decoration on a cream ground, and with an undecorated example.Ca. 400-

1300 A.D. Size  2-1/2. Isto é, percebe-se a discriminação da decoração, do tamanho no final da mensagem e a 

datação estimada do objeto, ou seja, o período identificado entre 400-1300 A.D. Demonstrando ao futuro 

comprador a antiguidade da peça, a partir de uma possível datação (C14), porém não se sabe se tal data foi de fato 

datado por Carbono 14, ou se o vendedor cria para chamar mais a atenção da venda, ou se a informação foi retirada 

de alguma literatura da área. Informação pode ser conferida no seguinte link (se assim ainda estiver 

disponível:http://www.ebay.com/itm/MARAJOARA-CA-400-1300-A-D-

OLLA/221550992138?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE

%26ao%3D1%26asc%3D33876%26meid%3Dcb46f6eb20604b56b8fc955c68b262cf%26pid%3D100005%26rk

%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D221545006306). Há outra forma ainda de se verificar a venda desses objetos, 

colocando termos como “pottery marajoara”, “pottery” e afins, no local de busca no próprio site descrito. 

 

http://www.ebay.com/itm/MARAJOARA-CA-400-1300-A-D-OLLA/221550992138?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33876%26meid%3Dcb46f6eb20604b56b8fc955c68b262cf%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D221545006306
http://www.ebay.com/itm/MARAJOARA-CA-400-1300-A-D-OLLA/221550992138?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33876%26meid%3Dcb46f6eb20604b56b8fc955c68b262cf%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D221545006306
http://www.ebay.com/itm/MARAJOARA-CA-400-1300-A-D-OLLA/221550992138?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33876%26meid%3Dcb46f6eb20604b56b8fc955c68b262cf%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D221545006306
http://www.ebay.com/itm/MARAJOARA-CA-400-1300-A-D-OLLA/221550992138?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33876%26meid%3Dcb46f6eb20604b56b8fc955c68b262cf%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D221545006306
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não se enquadram na descrição exata desta, essa situação traz novas questões para a 

interpretação do registro arqueológico, enquanto área do conhecimento social. 

E segundo Corrêa e Samia (2006) essa construção das tradições culturais geradas pelos 

pronapianos para Arqueologia já vêm sofrendo críticas, justamente porque nem sempre se pode 

assegurar que os vestígios materiais ligados a certa tradição foram elaborados por aqueles 

grupos linguísticos.  

 Portanto, a atenção conferida, aqui, a essa questão das tradições culturais ceramistas na 

Arqueologia e seu caráter “artificial” têm por objetivo apontar que, com a ampliação dos 

trabalhos de campo arqueológico, as contradições dessas categorizações tornam-se mais 

evidentes quando uma cultura material não se “enquadra” corretamente nos horizontes antes 

identificados pela Arqueologia, obrigando uma nova reflexão sobre as classificações dessas 

“tradições”. Essa situação é bem exemplificada na tese de doutorado da arqueóloga Helena 

Pinto Lima, defendida em 2008, para o programa de pós-graduação do Museu de Arqueologia 

e Etnologia da Universidade de São Paulo, cuja área de estudo abrangia a confluência dos rios 

Negro e Solimões. Ela procurava entender as relações das culturas surgidas nessa área com as 

fases arqueológicas- Açutuba, Manacapuru e Paredão, a mesma buscava “parâmetros para uma 

reavaliação do uso de conceitos arqueológicos tradicionais como as fases e tradições”, grifo 

nosso, (LIMA, 2008, p. ix) 

 Diante do exposto, o destaque aos pontos mais importantes na trajetória científica da 

Arqueologia em território nacional, foi essencial para dar continuidade às discussões em torno 

dessa área. Por isso, o próximo tópico mantém esse percurso ao abordar a arqueologia, agora, 

na Amazônia. 

 

 

 

1.2- Arqueologia na Amazônia 

 

Após as considerações sobre Arqueologia e seu desenvolvimento no Brasil, nesse 

momento, será tratado dessa prática na Amazônia. Procurando apontar pontualmente alguns 

representantes e instituições importantes para a promoção das pesquisas arqueológicas nessa 

região, assim como evidenciar o processo de inserção de algumas das correntes de pensamento 

da Arqueologia na formação dos pesquisadores brasileiros.  
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 É preciso esclarecer, antes de qualquer coisa, que a intenção do capítulo não é tratar de 

forma minuciosa sobre o assunto do subtítulo, mas destacar algumas trajetórias, que se acredita 

ser indispensáveis nessa dissertação, e merecem evidência no cenário de construção da 

arqueologia na região amazônica. Nesse sentido, enfatizam-se alguns destes, como: Domingos 

Soares Ferreira Penna e Francisco da Silva Castro. O trabalho científico de ambos, 

especialmente, com sítios sambaquieiros, publicado em 1876 sob o título “Breves notícias sobre 

os sambaquis do Pará”32, é considerado uma das obras que descerra a prática da Arqueologia 

no Brasil.  

Esses pesquisadores em conjunto com o naturalista suíço Emílio Goeldi contribuíram 

para a formação de um grande centro de pesquisas naturais 

na Amazônia ainda no século XIX, surgido a partir da 

criação da Associação Filomática no estado do Pará (figura 

01). A construção desse centro representou o impulso para 

a produção de conhecimento que, posteriormente, seria 

uma referência em estudos no campo das ciências naturais 

e também nas áreas da Antropologia e da Arqueologia em 

terras amazônicas.  

 Outra trajetória importante é a de Curt 

Nimuendajú, antropólogo alemão cujo nome de origem era 

Kurt Unkle. Também etnólogo, voltava a atenção de seus 

estudos para a etnografia e o indigenismo. Sua vinda ao 

Brasil está inserida no cenário, ocorrido em fins do século 

XIX para o XX, de pesquisadores que realizaram 

expedições científicas e etnográficas na Amazônia. Curt veio para a Amazônia em 1903 para 

conhecer e desbravar a região, onde entrou em contato com as culturas indígenas locais. Seu 

trabalho de campo com os indígenas, em especial com a etnia Guarani (Nandeva-Guarani) em 

1906, rendeu-lhe a troca de seu nome pelo de Curt Nimuendajú, esse último com o significado 

de “fazer moradia” (AMOROSO, 2001a).  

 Nas suas andanças de campo e a partir de sua descrição das culturas indígenas, com as 

quais entrou em contato e conviveu, conseguiu, ou podemos dizer, produziu (no sentido de 

criação, iniciativa de conceber algo) um conjunto importante de objetos, isto é, de coleções de 

                                                             
32Publicado pelo Archivo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, p. 85-99, em 1876. 

 

Figura 1: Chamada para reunião da 

Associação Filomática. CRISPINO, 

BASTOS & TOLEDO (orgs.) 2006, p. 47. 
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referência sobre as culturas indígenas daquele contexto, assim como no campo da arqueologia. 

Sua contribuição foi fundamental para os estudos antropológicos na Amazônia, por ter realizado 

um mapeamento etno-histórico de etnias indígenas na região, além de ter coletado uma grande 

variedade de objetos etnográficos e arqueológicos, o que designou em correspondências 

trocadas com Carlos Estevão de Oliveira por “salvamento de preciosidades 

indígenas”(AMOROSO, 2001b; ZARUR, 2014). 

 Sua contribuição também foi importante na construção não só do conhecimento 

antropológico e da história indígena da Amazônia, como da Arqueologia realizada na região, 

pois suas coleções fomentaram e subsidiaram diversos estudos, incluindo aqueles ensejaram o 

tombamento da coleção arqueológica e etnográfica do Museu Goeldi33, único tombamento 

desse gênero na Amazônia até hoje.  

A construção dessas coleções gerou informações que possivelmente não existiriam se 

os objetos não tivessem sido coletados, embora, este seja um ponto polêmico, aberto para 

discussão, já que muitas coleções arqueológicas existentes em museus foram frutos dessa 

prática de coleta, comum até meados do século XX, hoje, o ato de colecionar por questões 

científicas não é mais considerado válido e nem justificado, porque desde o disciplinamento da 

questão em lei34, não se pode mais constituir coleções dessa natureza, mesmo para os museus. 

Se hoje, em princípio, esse ato não se adequaria a questões legais, no entanto ela toma outra 

forma, pois o único “colecionismo” 35 em tese permitido, é o institucionalizado pela União, 

quando emite uma concessão para uma pessoa física ou jurídica para realizar pesquisa 

arqueológica.  

Essas concessões dizem respeito a licenças e referem-se a atos administrativos (emissão 

de portaria) para fins de desenvolvimento de pesquisas dessa natureza e podem ocorrer no 

âmbito acadêmico, ou como em grande parte dos casos, no âmbito do licenciamento ambiental, 

que é um processo para licenciar empreendimentos econômicos36, a depender da característica 

                                                             
33 Informação constante no inventário de tombamento do prédio do Museu Paraense Emílio Goeldi, de 1994, em 

cuja pesquisa se identificaram documentos que se reportavam a motivações do tombamento da coleção etnográfica 

e arqueológica deste. O levantamento documental foi realizado nos processos de tombamentos existentes no 
Arquivo Noronha Santos, localizado no edifício Gustavo Capanema. Caixas 700 e 701. Esse levantamento foi 

realizado para avaliação da disciplina “Acervos e coleções: proteção legal e pesquisa” do Mestrado em questão.  
34 Referimo-nos a primeira lei que vigorará no Brasil sobre proteção de bens arqueológicos no ano de 1961, a de 

nº 3.924/1961, dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 
35 Esse colecionismo é como muitas aspas, pois aqui está a se tratar de ações para realizar um inventário, montagem 

de um acervo, de uma coleção, porém, controlada pelo Poder Público através normas, a exemplo de Portarias como 

a: Sphan nº 07/1988, IPHAN 196/2016. 
36 Ver as atividades comerciais (aqui a palavra comércio é representada em sentido lato sensu, geral, abrangente) 

descritas no Art. 2º da Resolução Conama nº 01, de 23 de janeiro de 1986. 
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da atividade, haverá a necessidade de se realizar estudos de impacto ambiental. Dentre esses 

estudos, o meio socioeconômico deve ser contemplado e nele são incluídos o componente 

arqueológico. 

Para entender a pesquisa arqueológica nesses processos de licenciamento, temos que 

entendê-la pelas seguintes etapas: o diagnóstico, a prospecção e o resgate/salvamento37. E é 

nessa última etapa, quando determinados sítios arqueológicos serão impactados por obras, que 

deve ocorrer a coleta dos objetos de natureza arqueológica.   

 A pesquisa de resgate arqueológico volta-se para o salvamento de objetos/bens 

arqueológicos em situações de risco, por conseguinte, os materiais exumados em escavações 

destinam-se para fins científicos (dados primários da pesquisa), exercendo funções 

educacionais, culturais e museais, se for o caso. A situação exposta tem a finalidade, apenas, de 

atestar o contexto de como as atuais coleções arqueológicas são formadas.  

 O exposto acima teve a função de fazer uma breve explicação sobre a legalidade da 

constituição de coleções arqueológicas no presente, ante a alguma das trajetórias mais 

marcantes nesse processo. Para em seguida ser retomada a apresentação dos contextos 

históricos que assentaram a Arqueologia na Amazônia. Assim, a menção a pesquisadores e 

pioneiros na investigação científica na Amazônia teve por objetivo traçar simultaneamente a 

criação de instituições para finalidade museológica, a exemplo do Museu Paraense Emílio 

Goeldi.  

Não obstante, é no período das décadas de 1960 e 70 que representará um divisor de 

águas na sistematização do conhecimento da Arqueologia na Amazônia. 

Até meados da década de 1960, a Arqueologia no Brasil seguiu passos semelhantes ao 

do cenário mundial, porém com peculiaridades próprias. A documentação histórica existente 

(em particular, os relatos de viajantes, cronistas e naturalistas) fazia referência a vestígios 

indígenas em locais depois identificados como sítios arqueológicos escritos; a criação dos 

museus etnográficos e de história natural auxiliou nos estudos da área, ao possibilitarem a 

identificação de artefatos arqueológicos, ainda que suas iniciativas tivessem por objetivo a 

produção do colecionismo, e não propriamente o estudo sistemático para o desenvolvimento da 

ciência arqueológica. Preservar bens arqueológicos naquele contexto significava colecionar o 

máximo da cultura material encontrada. Nesse sentido, o campo científico da Arqueologia era 

                                                             
37 Essas etapas estão descritas em portaria do Iphan recentemente revogada a de nº 230/2002. 
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tímido e a prática arqueológica era observada ainda como auxiliar de outras ciências, sem o 

desenvolvimento de uma atividade profissional, conforme já discutido anteriormente.  

 No contexto nacional, um fator decisivo para o crescimento profissional e científico da 

Arqueologia ocorre na década de 1960, com a implantação do Pronapa (Programa Nacional de 

Pesquisas Arqueológicas)38, coordenado por Betty Meggers e Clifford Evans. Na região 

amazônica, o programa recebeu a denominação de Pronapaba (Programa Nacional de 

Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica).39 Decorrentes de um convênio firmado entre o 

CNPq e o Smithsonian Institution of Washington (EUA), esses programas tinham o objetivo de 

realizar um grande levantamento arqueológico no Brasil, visando o mapeamento e a 

classificação das culturas materiais ocorridas e distribuídas nas várias regiões do território 

nacional (BARRETO, 1992). Pesquisadores locais foram formados por Meggers e Evans, 

visando a assimilação de metodologias aplicadas à arqueologia em campo (escavação, 

exumação de material, métodos de identificação para localização de sítios arqueológicos40). 

Nesse contexto, buscou-se um diálogo dessa metodologia de campo com os padrões culturais 

conhecidos na área, visando uma uniformização da identificação dos artefatos arqueológicos 

por parte da comunidade acadêmica.  

Assim, com forte viés histórico-culturalista, a coleta da maior quantidade possível de 

materiais arqueológicos em campo (em especial inteiriços) e a padronização de elementos das 

culturas identificadas foi o traço mais marcante e característico desse processo de formação de 

mão-de-obra na Arqueologia no período e de afirmação de seu campo científico no Brasil. 

O programa realizado na Amazônia (o Pronapaba) ensejou outros projetos menores, 

sendo que suas perspectivas de interpretação e avaliação das culturas materiais que, por ventura, 

foram identificadas, tomaram por referência as ocupações próximas aos sistemas de várzeas 

alimentados por suas bacias hidrográficas. Em virtude disso, os subprogramas (projetos) do 

Pronapaba utilizaram como metodologia para identificação de áreas com potencial 

arqueológico, os locais de assentamento com grande e fácil acesso a recursos naturais, como 

água, caça, pesca e com o manuseio de plantas. A identificação, portanto, de locais próximos 

                                                             
38 Desenvolvido entre os anos de 1965 a 1970. 
39 Desenvolvido de 1976 a 1981. 
40 No período da década de 1960/70 não existiam instrumentos tecnológicos capazes de localizar com precisão 

sítios arqueológicos, tal como o GPS (Global position system), instrumento que somente entra em circulação no 

mercado a partir da década de 1990. O GPS, de início, era um projeto militar dos EUA chamado de “NAVSTAR” 

e que foi criado na década de 1960, mas que só foi considerado completo em 1995, depois de 35 anos de trabalho 

que custaram 10 bilhões de dólares aos cofres americanos. Fonte: http://www.infoescola.com/cartografia/gps-

sistema-de-posicionamento-global/. 
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de planícies de inundações (igarapés), várzeas, manguezais e afins seria o fator preferencial 

para localização de sítios arqueológicos.  

Como se pode notar, o uso da nomenclatura referente à bacia hidrográfica amazônica 

foi a uma ferramenta estratégica, não somente sob uma perspectiva conceitual das pesquisas 

arqueológicas, como, principalmente, de operacionalização dessa lógica para classificação das 

culturas materiais encontradas. 

Segundo Barreto,  

 

O enfoque histórico-cultural foi muito influenciado por teorias difusionistas, 
mas também pela antropologia social que estimulou a interpretação das 

culturas pré-históricas enquanto sistemas sociais funcionais. A perspectiva 

histórico-classificatória e o enfoque funcionalista foram seguidos pelo 

aparecimento do neo-evolucionismo na antropologia norte-americana durante 
as décadas de 1950 e 1960. No bojo dessa tendência se desenvolveu a 

arqueologia ecológica e com ela o estudo dos padrões de assentamento, 

favorecendo o estudo holístico das culturas arqueológicas e de seus processos 
de mudança. (BARRETO, 2010, p. 14) 

 

 Com essa perspectiva, imbuído de um paradigma da perspectiva ecológica sobre o 

desenvolvimento humano, adota-se a ideia de que em certos ambientes não seria possível 

emergir grandes contingentes populacionais devido a fatores climáticos desfavoráveis como o 

encontrado na Amazônia. 

 E quanto ao processo classificatório, o Pronapa foi uma experiência referencial quanto 

à criação de tradições e fases arqueológicas no Brasil. O trabalho fecundado por esse programa, 

apesar de suas limitações e críticas41, foi importante naquele determinado momento, porque até 

então não havia ocorrido no território brasileiro outro trabalho de tamanho alcance e 

sistematização que proporcionasse uma reflexão sobre as culturas pré ou pós- cabralinas42, 

como destaca Lima e Prous: 

 
Seguindo a proposta histórico-cultural de Willey e Phillips (1958), a estratégia 

operacional do PRONAPA foi pragmática em 1965, para contornar a 

insipiência dos pesquisadores brasileiros e o escasso conhecimento 

                                                             
41 Funari (2003) tece uma avaliação ao projeto do Pronapa mencionando que havia pouca preocupação com a 

questão da interpretação do sítio arqueológico e com aqueles treinados em campo, pois estavam passando por 

práticas de campo defasadas. 
42 Esta nomenclatura ora variará com a divisão canônica para a arqueologia em pré-histórica ou histórica, pré-

colonial ou colonial, pré ou pós-cabralina, mas nesse trabalho coaduna-se o sentido de que tal adoção é meramente 

para efetivo didático no texto e sem o intuito de repeti-la por diversas vezes. Tal divisão, em especial, a denominada 

de pré-histórica e histórica, apesar de frequentemente utilizada, essa divisão sofre críticas da área por não abordar 

a questão de que os povos sem escrita tivessem história. (SYMANSKY, 2009; BARRETO, 2010; COSTA, 2013) 
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arqueológico do Brasil. O PRONAPA formou um campo científico (Funari, 

1994; Roosevelt, 1995) e implantou novas categorias explicativas, livres da 
arraigada tradição de partir de aspectos etnográficos para abordar os registros 

arqueológicos. Reduzir o escopo da metodologia e adotar uma abordagem 

explanatória sumária, e cumprir o objetivo de revelar rotas de difusão da 
cerâmica em 5 anos (1965-1970). O pragmatismo mostrou-se acertado, 

permitindo rápida cobertura de vasta região, localizando e pesquisando mais 

de 1.500 sítios sob único critério. O resultado da exploração foi positivo, com 
reconhecimento de conjuntos de registros arqueológicos chamados de tradição 

e das articulações espaço-temporais que revelaram a existência de distintos 

horizontes arqueológicos. Simpatizantes prontamente adotaram o método e 

ampliaram a área explorada, numa prática empregada até hoje no Brasil e 
países sul-americanos. (LIMA & PROUS, 2008, p. 23) 

 

 

 O uso dos conceitos de tradição e fases culturais na arqueologia foi estratégico para se 

verificar a extensão geográfica da ocupação pretérita ocorrida no território brasileiro, bem como 

para a disseminação e alinhamento dos preceitos teóricos do programa juntos aos pesquisadores 

brasileiros (com o difusionismo europeu trazendo a ideia de dispersão das culturas através de 

seus artefatos, e o neoevolucionismo com conceitos articuladores para seus estudos como: 

horizonte, tradição, fase e subfase) e para se “identificar os tipos de ambientes ocupados” 

(LIMA & PROUS, 2008, p.24). 

Na Amazônia, assim como ocorrera em todo o Brasil, a implantação desse projeto de 

cooperação técnico-científico desdobrou-se em subprogramas, cujo objetivo transversal era 

conhecer as culturas materiais arqueológicas existentes no território, classificá-las e fomentar a 

formação de profissionais no campo para a continuidade de pesquisas arqueológicas de modo 

corrente e com referência metodológica sistematizada.  

Contextualizar a trajetória desse programa de arqueologia, impulsionado em todo o 

nosso território, é dar sua devida sua importância e lugar na formação da Arqueologia brasileira 

e da Amazônia43, para além de referir o processo no qual a Arqueologia se afasta de uma 

abordagem meramente empírica e procura cada vez mais métodos científicos para se firmar 

enquanto ciência, por isso, o intuito de se apontar o processo de criação de terminologias para 

as culturas materiais existentes no território nacional, que pode ser apropriado, também, para a 

lógica de um sistema de comércio (ilegal) de bens dessa natureza.  

Terminologias estas que foram criadas no meio científico, mas, por vezes, são 

apropriadas para outros fins. Este assunto será discutido mais adiante, porém aqui cabe 

mencionar que a criação dos conceitos científicos na Arqueologia (a exemplo de “tradição” e 

                                                             
43 A ênfase na região Amazônica deve-se, exclusivamente, ao fato de ser a área foco desse estudo. 
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“fases”) também são tomados para outros contextos. E é a partir desse entendimento, 

reportando-se ao contexto contemporâneo, na qual se pautará a discussão deste trabalho. 
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 BENS ARQUEOLÓGICOS – A QUESTÃO DO TRÁFICO (OU 

COMÉRCIO ILÍCITO) 

                        

 “Colecionar moedas tornara-se, no século XVIII, um hobby 

comum entre cavalheiros.” 

(McKay, em 1976, na obra História do pensamento 

arqueológico, p.72, 2004). 

 

A Arqueologia trouxe várias contribuições para o campo científico brasileiro, segundo 

descrição no título anterior, e enfatizamos novamente essa contribuição em relação, por 

exemplo, à formação dos conceitos, que serão importantes para arqueologia brasileira, como o 

de tradições culturais arqueológicas, verbete de grande relevância, dada a sua importância para 

a caracterização do material arqueológico. Decerto, a taxonomia dada a cultural material 

associada ao artefato arqueológico é um fator apropriado pelo comércio ilegal dos bens dessa 

natureza. 

Em função da difusão desse conceito na arqueologia, pesquisadores puderam identificar 

e passar a investigar costumes e padrões de assentamento através das culturas materiais 

buscadas, no tempo e no espaço, para elucidar movimentos de migração no processo de 

ocupação do território nacional por diferentes grupos étnicos. Aqui, faz-se uma ressalva quanto 

ao fato de que qualquer criação conceitual possui limitações e, dentre diversas preocupações, 

torna-se útil compreender a época de sua concepção. 

Nesse sentido, na base científica do conceito de tradição arqueológica, o domínio de 

correntes teóricas, que influenciaram em sua gênese, teve e ainda tem grande contribuição no 

desenvolvimento das pesquisas arqueológicas até hoje. Essas “tradições”, portanto, servem de 

instrumentos cognitivos para a Arqueologia trabalhar e investigar o modus operandi daqueles 

grupos que habitaram o solo brasileiro através das marcas deixadas em ambiente habitável, ou 

deixaram habitável, permitindo aos pesquisadores da área exercer o papel social de 

interlocutores na construção de entendimentos sobre o passado. 

 Diante do exposto, trazemos para apreensão deste capítulo, a abordagem da 

materialidade e o conteúdo simbólico (dimensão abstrata) do objeto arqueológico, de seus 

fluxos culturais, ou seja, da transformação de um contexto para outro, como que adquirindo 

uma “vida social”, ou nas digressões de Appadurai (2008)44, os objetos identificados como 

                                                             
44 Profícuo estudioso em questões envolvendo cultura material e suas relações sociais adquiridas, sua obra mais 

conhecida A vida social das coisas é uma coletânea que trata das relações entre bens e mercadorias, é também 

professor da cadeira de Mídia, Cultura e Comunicação na Universidade de Nova York/EUA. O supedâneo dessa 

2 
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mercadoria possuem histórias de vida, ganham novas funções. Seguindo concomitante a 

discussão em alusão aos preceitos do pensamento na Arqueologia pós-processualista, sob cuja 

perspectiva existe uma ramificação voltada ao estudo da cultura material, a qual pode auxiliar 

nas reflexões sobre o colecionismo.  

O debate a ser colocado acerca da dimensão simbólica do objeto arqueológico será para 

se compreender o colecionismo através do bem arqueológico e suas peculiaridades quando este 

sai do circuito científico. Por conseguinte, retirando uma reflexão acerca das funções que esse 

objeto envolve: culturais, educacionais, museológicos, entre outras tantas.  

Aceitando nesse trajeto, um esboço de discussão sobre a visão subjetiva, do particular, 

para compreender os sentidos do ato de colecionar em torno do assunto, dado que a utilização 

de outras interpretações do ponto de vista histórico, cultural, econômico etc, podem ser somadas 

a essa discussão. 

Portanto, são diversos os significados atribuídos ao bem arqueológico: um artefato, 

como bem cultural, ou mediador de identidades no passado com o reconhecimento das 

identidades no presente, um bem patrimonial etc. Dentre as várias acepções, propõe-se nesse 

capítulo conhecer os elementos relativos à materialidade do bem arqueológico que o fazem 

convergir como um atrativo de mercado ou um bem de consumo cultural. As qualidades e os 

atrativos do objeto arqueológico para sua comercialização apresentam muitas versões. Uma 

destas refere-se a essa relação como fruto do fetichismo da mercadoria, invocada por Adorno e 

Horkheimer45, donde o valor atribuído nessa relação seria uma abstração mediadora na relação 

entre o homem e o objeto de consumo. Para Appadurai, esse valor “jamais é uma propriedade 

inerentes aos objetos, mas um julgamento que sujeitos fazem sobre eles” (APPADURAI, 2008, 

p. 15). E nas análises do arqueólogo português Vitor Oliveira Jorge (1990), o colecionismo pelo 

objeto arqueológico é uma busca por um passado desconhecido.  

Diante dessas perspectivas são contundentes as assertivas de Gonçalves acerca dos 

deslocamentos e transformações de sentido dos objetos culturais, em diferentes contextos: 

 
Na medida em que os objetos circulam permanentemente na vida social, 
importa acompanhar descritiva e analiticamente seus deslocamentos e suas 

transformações (ou reclassificações) através dos diversos contextos sociais e 

simbólicos: sejam as trocas mercantis, sejam as trocas cerimoniais, sejam 
aqueles espaços institucionais e discursivos tais como as coleções, os museus 

e os chamados patrimônios culturais. Acompanhar o deslocamento dos 

                                                             
argumentação encontra-se também em entrevista concedida a Bianca Freire-Medeiros e Mariana Cavalcanti em 

Berlim, no dia 13 de junho de 2008, disponível em material impresso e digital. 
45 Apud Bolognesi (1996). 
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objetos ao longo das fronteiras que delimitam esses contextos é em grande 

parte entender a própria dinâmica da vida social e cultural, seus conflitos, 
ambiguidades e paradoxos, assim como seus efeitos na subjetividade e 

coletiva. (GONÇALVES, 2007, p. 15) 

 

E nesse processo de circulação do objeto, cabe identificar as permanências e os 

deslocamentos, bem como os usos que ele adquire nos contextos que este trabalho busca 

discutir, a partir dos significados da sua materialidade. 

 No contexto brasileiro, por exemplo, o sítio arqueológico e seus objetos inerentes estão 

sob proteção legal desde o ano de 1961, com a edição da Lei nº 3.924, o que traz uma 

problemática ainda maior relacionada à situação desse bem, pois ele é também componente do 

patrimônio da União, portanto, pertencente a todos os cidadãos, configurando-o como um bem 

jurídico difuso e inalienável46. O Decreto-Lei de nº 25/1937, que institui a preservação do 

patrimônio histórico e artístico nacional, previu o tombamento de bens arqueológicos. E com a 

edição e promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a legislação 

brasileira e as normas jurídicas em torno da proteção desses bens marcam em definitivo a 

atuação do órgão federal competente (o Iphan) na proteção e na preservação desses bens. 

 A análise da legislação brasileira que incide sobre a proteção dos bens arqueológicos, e 

de como essa legislação dialoga e incorpora as perspectivas e os critérios adotados nas 

recomendações e convenções internacionais sobre o assunto, permite-nos entender melhor 

a ação institucional diante das peculiaridades desses bens patrimoniais, e de como o mercado 

ilegal não se limita, nem se intimida com interdições ou barreiras nacionais para comercializá-

los, encontrando-se em desacordo com as normas jurídicas dos estados nacionais.  

O bem arqueológico, a despeito das características identitárias e científicas que lhe são 

atribuídas, e em função das quais a legislação federal estabelece sua proteção, também se tornou 

objeto de consumo de uma cultura baseada no contexto do comércio ilegal, fazendo parte de 

um dos aspectos que marcam a vida social moderna, a circulação de mercadorias. Consumo 

gerado pelo seu valor de troca, sendo aspecto importante a ser abordado neste trabalho, 

seguindo aqui o que Featherstone (1995, p.35) denominou de uma “lógica de consumo”, i.e, 

                                                             
46 É bom salientar o esclarecimento dessas noções. O bem “jurídico” pode ser entendido como “toda situação social 

que o direito objetiva proteger contra lesões”; bem “difuso” é o bem tutelado que é do alcance de todos os grupos 

da sociedade, não se fazendo distinção àquele que atinge, e bem “inalienável”, aquele que não pode ser vendido, 

comercializado. (Fonte: http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/58964/quais-sao-os-bens-disponiveis-e-indisponiveis-

sob-a-otica-criminal-luciano-schiappacassa, acesso em 15.01.2015)  

http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/58964/quais-sao-os-bens-disponiveis-e-indisponiveis-sob-a-otica-criminal-luciano-schiappacassa
http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/58964/quais-sao-os-bens-disponiveis-e-indisponiveis-sob-a-otica-criminal-luciano-schiappacassa
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“os modos socialmente estruturados de usar bens para demarcar relações sociais”, do que 

necessariamente pela lógica ou pelos sentidos decorrentes da produção desses bens materiais. 

 Para isso, necessário se faz compreender a caracterização desses objetos, passando pela 

“divisão” ou “classificação” propostas acerca da natureza dos bens arqueológicos, 

considerando, principalmente, as categorias de identificação relacionadas à preservação desses 

bens como patrimônio cultural, em diálogo com o que está disposto nas leis pertinentes à sua 

proteção. São reflexões importantes, para não se ter confusões conceituais, para que isto não 

acarrete decisões equivocadas quanto à aplicação de medidas de coerção ao comércio ilegal, ou 

mesmo de controle da circulação desses objetos, interpretados a partir de uma subjetividade 

particular dos agentes e instituições envolvidas nesse controle, desconsiderando as 

possibilidades lógicas e racionais de um pensamento mais objetivo e operacional. 

 Dessa forma, partindo dessa discussão e considerando as questões envolvendo o 

comércio ilegal (tráfico) de peças arqueológicas, buscaremos conhecer o contexto histórico no 

qual a questão do tráfico de bens arqueológicos como parte, também, de uma lógica de 

circulação desses objetos, porém inserido no panorama das relações sociais e econômicas do 

século XX, e relacionada diretamente com a questão do colecionismo de bens culturais. 

  

 

2.1- Os bens arqueológicos: classificação e natureza do objeto  

 

 Os bens arqueológicos compreendem uma dimensão cultural, como produto de 

interações sociais, integrantes da noção de patrimônio no seu sentido coletivo e tomados como 

parte constituinte da identidade de um grupo ou uma nação. Patrimônio este, cuja preservação 

cabe ao Iphan no Brasil. 

  O bem arqueológico ao ser estudado, enquanto fonte primária47, permite uma 

interlocução entre uma história não contada com outros testemunhos (por exemplo, uma fonte 

documental textual), apresentando as transformações no espaço e nas sociedades no presente. 

Por isso, esse objeto pode ser compreendido como um elemento basilar na concepção de bem 

cultural, sendo o bem arqueológico a unidade integradora, “espécie” do “gênero” patrimônio, 

dele fazendo parte. 

                                                             
47 Primária, no sentido de que, são informações ainda não tratadas, originais, a serem interpretadas e delas 

produzidos dados científicos. (SEVERINO, 2002) 
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Os bens arqueológicos, enquanto bens materiais,48 apresentam duas características 

principais, quando os tratamos de bens patrimoniais. Bens patrimoniais podem vir classificados 

em: bens móveis ou imóveis (IFAM, 2012). Apesar de aparentemente distintas, tal divisão no 

caso dos bens arqueológicos remete às relações de apropriação: do espaço em que estão 

inseridos, da materialidade desses bens tomada pelos indivíduos e pelas instituições de pesquisa 

e preservação. 

 Segundo Costa, a classificação dos bens identificados como patrimônio cultural 

manteve, durante muito tempo, essa distinção:  

 
[bens] imóveis - o acervo arquitetônico, urbanístico e natural protegido, 

inclusive os bens de espécie vária que, por sua natureza irremovível, se 

prendiam ao contexto em que se inseriam. E bens móveis - evidentemente 
formando-lhe o contraponto - os que, criados para todo tipo de mister, a 

despeito de seu peso podiam ser transferidos de um a outro local sem 

problemas maiores” (COSTA, 2002, p. 317) 

 

O primeiro aspecto diz respeito à mobilidade do objeto, embora remeta a uma 

compreensão simplificada do bem móvel como “objeto ou material que se pode transportar de 

um lugar para outro” (IFAM, 2012), é fundamental ressaltar que essa distinção está pautada 

pela apropriação e tratamento dado a esse bem cultural.  

 Quanto ao segundo aspecto, reportamo-nos à origem dos objetos arqueológicos, sua 

proveniência, o espaço no qual é identificado o sítio arqueológico e do qual são retirados os 

objetos arqueológicos: tratado como bem cultural a ser protegido, num contexto socioespacial 

específico, o bem arqueológico pode ser considerado um bem imóvel. Em geral, a categoria de 

bem imóvel, quando pensada pelo senso comum, associam-na à edificação, construção, ou 

similares; no entanto, essa acepção não é limitada a esses signos, se considerarmos uma 

definição próxima àquela adotada no direito brasileiro, que se refere a bens imóveis como “o 

solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente” (Código Civil, 2010). 

Hoje, entende-se que a correlação desses dois aspectos reforça o caráter do bem 

arqueológico como produto cultural, ou seja, proveniente das atividades socioeconômicas e 

decorrentes da interação entre o homem e o meio ambiente. A interface dessa interação está 

                                                             
48 O aspecto “material” aqui abordado representa a materialidade apropriada pelo homem, ou seja, um objeto 

cultural. Nessa direção, este objeto possui uma dimensão física e simbólica, pois é fruto da expressão e das relações 

humanas, e também parte do seu campo de tensões. Na Arqueologia, esse objeto será tratado como artefato, e 

tomado no seu conjunto, conforme a cultura material estudada. (FUNARI, 2003; MENEZES, 2006; SOUZA, 

1997). 
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assentada no que se conhece por “artefato”, carregando duas dimensões: uma não-portátil 

referindo-se a feições e estruturas integradas a paisagem do sítio arqueológico e, por isso, não 

sendo possível sua remoção, e outra portátil concernente à peça móvel (inteira ou fragmentada), 

com possibilidade de sua retirada do local (BARRETO, 2010).  

Nesse sentido, a análise do sítio arqueológico é integrada à compreensão sobre a 

formação do ambiente no qual viviam seus antigos habitantes, de tal forma que os artefatos49, 

são elementos integrantes deste.  

Desse modo, pensamos os sítios arqueológicos enquanto locais onde viveram 

agrupamentos humanos, e onde se organizaram de acordo com suas necessidades, para diversas 

finalidades (abrigo, habitação, acampamento etc), deixando ali indícios da sua cultura material, 

que informam sobre o cotidiano vivido nesses espaços. Nesses locais, a elaboração de 

instrumentos para o uso em diversas atividades nos permite, na atualidade, perceber como 

alguns expressavam as relações sociais vividas e, em alguns casos, o quão diversas foram as 

funções exercidas, tomando, como exemplo, o ofício daqueles que produziam objetos para 

servir de adorno, para questões utilitárias entre outras demais funções exercidas nos grupos. 

Portanto, em relação a essa cadeia produtiva, a manufatura desses objetos possibilita a reunião 

de informações sobre os modus operandi e vivendi desses grupos, bem como as funções 

estabelecidas pelos indivíduos para obtenção daqueles objetos em relação ao espaço habitado.  

Até o momento da “identificação” do sítio arqueológico (espaço social pretérito + 

cultura material encontrada), seus elementos apresentam-se nessa condição, sob o solo, inertes, 

ou em afloramento. Contudo, a partir do momento em que os objetos são retirados desse 

contexto, os mesmos sofrem diversas intervenções; o primeiro é o de caráter científico, como 

condição determinada pela legislação que visa proteger o sítio arqueológico e os bens advindos 

dele. 

No estudo científico, os bens arqueológicos advêm dos sítios arqueológicos, que são 

escavados a partir de concessões (permissões ou autorizações) do Estado, através da atuação do 

Iphan50. As pesquisas desse material para a Arqueologia implicam em outros processos, como 

a exumação e o tratamento dos objetos, seguidos de sua guarda e, depois, para outros fins sejam 

educativos, culturais etc. Em muitos casos, entretanto, pode ocorrer a reapropriação social desse 

                                                             
49 Assim, segundo exposto, as terminologias “artefatos” estão contidas na categoria mais abrangente “bens 

arqueológicos”, que se referem ao “patrimônio” relacionado a esses bens.  
50 Vide Portaria Sphan nº 07/1988, que orienta sobre as disposições para aprovação de projetos de arqueologia. 
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artefato, a exemplo do que ocorre em comunidades próximas de sítios arqueológicos, onde o 

objeto arqueológico muitas vezes recebe outro uso por aquele que o achou fortuitamente.  

Nesse sentido, cabe ressaltar que a comercialização desses objetos acontece sob a 

característica da peça, ou seja, da sua mobilidade, visto que, esse tipo de artefato é de mais fácil 

retirada quando in situ. Assim, passando a uma outra lógica de circulação, essa não mais 

envolvida com a área do sítio arqueológico. Desse modo, os bens arqueológicos na qualidade 

de bens móveis, e enquanto produtos da atividade humana (artefatos), perdem sua imobilidade 

ocasionada por essa retirada, entrando em outros circuitos; ganhando novas funções a partir de 

então. Sua vida intra sítio termina. E imaginando a nova condição de mobilidade (extra sítio) 

desse objeto, possibilita-se pensar na análise de sua cultura material com a contribuição do 

campo de estudos da Arqueologia, numa perspectiva pós-processual, que, segundo SHANKS 

(2008), seria a busca pela compreensão da matéria para além da sua “produção de manufatura”. 

Ainda segundo Haigert: 

 

A cultura material é uma expressão usada para definir os objetos de estudos 

de várias áreas, dentre elas pode-se ressaltar a História, a Antropologia e a 
Arqueologia. Desta forma, tudo pode ser objeto de uma História da Cultura 

Material. 

Apesar da denominação, tais objetos não se restringem nas suas características 
físicas ou materiais; possuem, ao contrário, dimensões imateriais, espaciais, 

temporais e sociais. Como exemplos, citam-se: cerâmicas, pegadas, 

reminiscências estruturais, indícios de fogueiras, etc. (HAIGERT, 2011, p. 

147) 
 

Logo, os bens arqueológicos podem ser interpretados partindo-se das suas múltiplas 

apreensões no meio social, não perdendo de vista, que essa percepção é imprescindível para 

este trabalho, uma vez que o ato de apropriação do bem arqueológico é exercido constantemente 

pelo mercado ilegal de bens culturais.  

 O bem arqueológico, quando objeto de pesquisa científica, visa à geração de 

conhecimento a partir da análise e interpretação de seus dados e recebe proteção do Estado em 

razão da premissa de que os sítios arqueológicos e seus objetos relacionados fazem parte do 

patrimônio cultural da nação. 

Essa proteção tem como referências legais a identificação de que os sítios arqueológicos 

e seus objetos compõem bens culturais considerados “Patrimônio Nacional”, conforme disposto 

no Artigo 5º da Lei nº 3.924/1961, “Patrimônio” da União, conforme inciso X, Art. 23, da 

Constituição Federal de 1988, e parte do “Patrimônio cultural brasileiro”, de acordo com o 

inciso V, Artigo 216 do mesmo diploma jurídico. Em comum, denotamos em todas as 
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terminologias o uso da palavra “Patrimônio”, ao passo que as várias sobreposições semânticas 

do campo jurídico levaram na prática, os técnicos, gestores e pesquisadores relacionados com 

a área a adotarem apenas a nomenclatura “patrimônio arqueológico” (MENESES, 1984, 2007; 

PARDI, 2002; SCHAAN, 2007; SILVA, 2007) e a pesquisa como parte de sua gestão. Silva 

(2007) referencia uma das primeiras tentativas acerca da adoção do conceito de patrimônio 

arqueológico: 

 
Uma das primeiras tentativas de se criar uma norma legal que preservasse o 
patrimônio arqueológico foi a proposta elaborada em 1920 pelo então 

presidente da Sociedade Brasileira de Belas Artes e conservador de 

antiguidades clássicas do Museu Nacional, professor Alberto Childe. Destaca-

se, nesse projeto, o entendimento do patrimônio arqueológico em conjunto 
com as demais categorias de bens culturais e o seu reconhecimento de riqueza 

nacional. (SILVA, 2007, p. 59, grifo nosso) 
 

 

Assim, constata-se a noção de patrimônio arqueológico, sendo parte integrante do 

patrimônio cultural brasileiro, transcendendo a mera posse de bens pertencentes à União, 

segundo dispositivo constitucional. Apesar da aparente diferença que pudesse ocorrer entre 

essas duas categorias- bem da União e bem patrimonializado (categoria referente ao patrimônio 

cultural), as duas formas podem dialogar.  

Vejamos, os bens da União são elencados e descritos na Constituição, em seu art. 20, 

dos incisos de I a XI, ali são definidas as propriedades da União, são chamados de bens públicos 

imóveis, cuja destinação é classificada em três tipos: de uso comum, especial ou dominial51. A 

partir dessa classificação, o significado semântico dado para o termo “bem” vem ao encontro 

da ideia de propriedade, ou seja, daquilo pertencente ao patrimônio (a constituição de 

propriedades de caráter tangível e intangível). Por conseguinte, os bens discriminados nesse 

artigo ensejam aquilo de posse da União, com utilização das classificações de uso citadas acima. 

No entanto, o texto da Constituição reforça a participação popular nesse sistema, em que as 

noções de grupos formadores e território integram uma nação, com símbolos culturais e demais 

elementos interligados para formar o mosaico cultural que expressa a identidade e o legado da 

sociedade brasileira. Dentre esses elementos, o artigo 216 da Constituição traz as categorias de 

                                                             
51 Para uma breve compreensão sobre esses termos, no campo do Direito Administrativo, os bens de “uso comum”, 

ou de “domínio público”, ou ainda de “uso do povo”, são aqueles dos quais todos se beneficiam, usufruem, 

seguindo normas regulamentadoras; os bens de uso “especial” são imóveis de domínio da União, utilizados para 

instalação de órgãos públicos; e de usos “dominiais” são aqueles que a União é proprietária. Fonte: 

http://patrimoniodetodos.gov.br/gerencias-regionais/grpu-mt/o-que-sao-bens-da-uniao, acesso em 15.01.2015.  

http://patrimoniodetodos.gov.br/gerencias-regionais/grpu-mt/o-que-sao-bens-da-uniao
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bens de natureza material e imaterial que, respectivamente, compõe o patrimônio cultural 

brasileiro, a saber: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  
I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, CF/ 1988) 

 

  

 Entendemos que, embora existam diferentes apropriações conceituais do sítio 

arqueológico e seus respectivos objetos, tanto como bem da União (com base na relação de 

propriedade), quanto de patrimônio cultural (como referência cultural da coletividade) nas 

práticas da preservação, ambas convergem para proteção do bem arqueológico. Não devendo 

sua apreciação ser tomada de modo particular, já que sua fruição ou uso têm como premissa a 

concessão dada pelo próprio Estado, em favor de todos. Até mesmo porque, a preservação e a 

conservação dos sítios e seus artefatos arqueológicos cogitam a necessidade de identificação e 

de pertencimento ao local do objeto. 

 É diante dessa categoria relacionada ao patrimônio cultural, que o bem arqueológico, 

sob as definições já institucionalizadas, em especial, aquelas definidas na Constituição e em lei 

específica sobre o tema, implementa a atuação protecionista do órgão responsável e na qual está 

inserida suas políticas públicas, cujo “principal argumento para embasar ações 

preservacionistas em arqueologia é o que reconhece às gerações futuras o direito de conhecer 

os remanescentes do passado da humanidade” (LIMA, 2007, p.5).  

Observa-se, a partir do exposto, que o patrimônio arqueológico envolve o meio natural, 

porém modificado, ressignificado, um local de transformações do espaço físico pelo homem. 

Nesse sentido, guarda-se uma preocupação de que a conservação do ambiente e a preservação 

dos seus artefatos sejam uma garantia de sustentabilidade desses dois meios culturais e, 

portanto, merecem ser valorizados, protegidos e mantidos, visto que os bens arqueológicos são 

recursos não renováveis; uma vez danificados, o prejuízo é irreversível.  
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Diante desse quadro, convenções internacionais iguais a ocorrida em Paris, no ano de 

197252, como a Convenção relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, 

levanta a preocupação com a perspectiva colocada, ou seja, de proteção dos ambientes físico e 

cultural, cuja soma de suas parcelas representam o patrimônio cultural de um povo, logo, sendo 

interdependentes na configuração do espaço. 

 Ainda sobre as definições concernentes aos bens arqueológicos, contidas na Lei nº 

3.924/1961, vale destacar o que aponta Silva sobre o contexto de elaboração dessa norma 

jurídica:  

 
Uma legislação específica para os bens arqueológicos precisava reforçar a 

especificidade do bem como arqueológico. Assim, a Lei nº 3.924/1961 adotou 

a expressão Monumentos arqueológicos e pré-históricos, primeiramente 
como a forma de destacar aquelas jazidas, anteriormente associadas à 

paleontologia, mas agora assentadas no seu verdadeiro campo, a pré-

história(...). 
Quanto ao uso do termo jazida, presente na primeira categoria de 

monumentos, (...) em tempos em que a lei não existia, a preservação dos sítios 

era realizada por intermédio do Ministério da Agricultura, com a aplicação do 

Decreto 4.616/42, em razão do disposto no então Decreto-Lei nº 1.895/40 
(Código de Minas), que dava margem à inclusão do sítio arqueológico como 

jazida fóssil ou de calcário. (SILVA, 2007, p. 64) 
 

 Cumpre dizer que essa lei contou com a pressão de intelectuais da época como Luís 

Castro Farias e Paulo Duarte 53 para produzir um aparato jurídico capaz de refrear o acelerado 

processo de desaparecimento dos sítios arqueológicos do tipo sambaquis 54, que vinham sendo 

destruídos pela indústria de fabricação de cal, num período em que o campo da arqueologia 

ainda se mostrava deficitário em relação à mão-de-obra profissional e às suas teorias e técnicas.  

O empenho desses estudiosos foi fundamental para o reconhecimento desses locais 

como referências da trajetória de ocupação de nosso território, e como tal mereciam atenção 

por parte do Estado. Na época da elaboração dessa lei, a norma jurídica alçou a proteção dos 

sítios arqueológicos identificando-os como “monumentos” arqueológicos ou pré-históricos, 

utilizando o termo jazida para sítios arqueológicos, termo emprestado por uso do Código de 

                                                             
52 A referida Convenção foi recepcionada pelo Decreto nº 80.978, de 12 de dezembro de 1977, pois o Brasil foi 

signatário da mesma. 
53 A importância desses intelectuais para a elaboração desta lei é apontada nos seguintes artigos, Os desafios da 

proteção legal: uma arqueologia da Lei nº 3.924/61, de Regina Coeli P. Silva e Arqueologia para comunidade, 

por Pedro Paulo Funari e Aline Carvalho. Ambos estão na bibliografia dessa dissertação. 
54 Tipo de sítio arqueológico cujas camadas estratigráficas são constituídas, predominantemente, de materiais 

malacológicos provenientes, sobretudo, da caça e de mariscos, frutos do mar, e que estão relacionados com a base 

alimentar dos indivíduos situados nesses locais. A etimologia da palavra “sambaqui” advém do tronco linguístico 

tupi, que significa “amontoado de conchas” (GASPAR, 1999). 
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Minas, haja vista que a proteção destes, anterior à lei nº 3.924/1961, era realizada pelo 

Ministério da Agricultura (SILVA, 2007).  

São esses bens, como parte da formação das referências da cultura brasileira, que 

concebem o patrimônio e como tal pertencente à coletividade, remetente a criações humanas, 

sejam elas de natureza tangível e intangível. Entretanto, quando os seus artefatos passam a 

figurar uma relação comercial, a proteção legal começa a ser ameaçada e fragilizada, se não 

interrompida. 

   

 

2.2-  O ato de colecionar objetos: implicações ao patrimônio arqueológico  

 

Existem diversas causas as quais se poderiam elencar e que são relativas à proteção do 

bem de natureza arqueológica, mas a principal delas, e interessante ao tema em estudo, envolve 

a retirada dos objetos arqueológicos, seja in situ, seja das instituições que as guardam. Na 

primeira forma, os artefatos são encontrados no sítio arqueológico, imersos no meio ambiente 

e, logo, mais suscetíveis a qualquer dano (modificação da feição, estrutura do sítio e remoção 

irregular dos seus artefatos) ocasionado por intempéries da natureza e, principalmente, devido 

a ação humana. Quanto a segunda forma, diz respeito ao desaparecimento de objetos retirados 

de ambientes voltados para guarda desses bens55. Tanto em relação à primeira situação (a de in 

situ) quanto a segunda, a retirada é feita de forma irregular ou ilegal, visando a fins, em geral, 

econômicos e contraria às normas jurídicas brasileiras vigentes, configurando numa ação ilícita. 

E esse ato predatório expropria uma parte do patrimônio cultural ligado à história de um povo.  

Os objetos arqueológicos possuem materialidade única, de feições e características 

variadas, mas definidas a partir da relação estabelecida com os locais onde são encontrados. A 

porção integral do sítio arqueológico e sua parte móvel (os artefatos, fragmentos e peças 

inteiriças) são protegidas por lei no território brasileiro desde a edição da lei em 1961; ambos 

integram o patrimônio arqueológico e são de natureza inalienável, conforme já citado, bem 

como possuem a característica de serem recursos finitos, e simbolizam os sinais da ocupação 

humana pretérita (JORGE, 1990; BARRETO, 2010). 

                                                             
55 É o caso, quando ocorre em museus, por exemplo. Um acontecimento conhecido em Belém, é o episódio do 

desaparecimento de um muiraquitã da coleção pertencente à Secretaria do Estado da Cultura do Estado do Pará, 

no ano de 2006, fato relatado na obra de COLLYER, 2013, constante na bibliografia consultada para este trabalho. 
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A retirada do local de origem de qualquer objeto dessa espécie e sua circulação em 

outros ambientes implicarão, dentre outras questões, na assimilação pelo imaginário coletivo 

de certas percepções sobre os mesmos, e essas percepções têm relação, invariavelmente, com 

os fins para os quais foram coletados, seja para pesquisa científica, para o colecionismo 

exploratório ou em achado fortuito, dentre outras circunstâncias.  

 Quando tratamos do colecionismo, múltiplas variáveis dentro desse contexto podem 

explicar o motivo para se colecionar bens arqueológicos, sejam elas de caráter: histórico, social, 

econômico, cultural etc, situando muitas posições e escolhas para tal intento. Logo, 

compreender o ato de colecionar bens culturais de modo ilícito, traz inquietações acerca das 

motivações humanas e das atitudes entrelaçadas a estas, as quais compelem o indivíduo (ou 

instituições) a tal ação, a ponto até de configurar uma troca comercial, no entanto, aqui não se 

prevê avançar sob esse ponto de vista, tão somente citar um dos caminhos possíveis que 

resultam nesse ato de colecionar ilícito. 

Assim, o colecionismo, ou o seu ato pode ter várias origens e motivações, seja qual for, 

elas proporcionaram e ainda proporcionam conhecimento sobre a cultura e os homens através 

dos seus pertences, como discutido antes, esse processo de colecionar deu ensejo à criação de 

grandes acervos, muitos hoje, alocados em museus. Em seus primórdios, essas iniciativas 

relacionadas ao colecionismo, “embora realizassem suas buscas de modo ainda precário e sem 

muitas preocupações com o que se poderia perder, foram também responsáveis para que as 

primeiras pesquisas fossem feitas e para que os núcleos de muitos museus fossem formados”. 

(SOUZA, 2009, p. 09). Ou ainda, para compreensão de critérios subjetivos que levam ao ato de 

colecionar, Pomian (1984) entende que aqueles detentores de peças valiosas, de bens culturais 

estão em busca do status social que o objeto traz, em função do seu valor inestimável. Segundo 

ele: 

 
Responde-se a esta questão invocando argumentos diversos, inspirados na 

maior parte das vezes numa espécie de psicologia primária que postula aquilo 

de que necessita: por exemplo, um instituto de propriedade ou uma propensão 
para acumular, que seriam próprias senão de todos os homens, pelo menos de 

todos os homens civilizados ou, ainda, de certos indivíduos. Diz-se também 

que certas peças de coleção são fonte de prazer estético; que outras- e por 
vezes são as mesmas- permitem adquirir conhecimentos históricos ou 

científicos. Enfim, observa-se que o facto de as possuir confere prestígio, 

enquanto testemunham o gosto de quem as adquiriu, ou as suas profundas 
curiosidades intelectuais, ou ainda a sua riqueza ou generosidade, ou todas 

estas qualidades conjuntamente. Não é caso para espanto, então, que se 

encontram pessoas que queiram apropriar-se de tais objectos e que para 

atingirem esse fim sacrifiquem uma parte de suas fortunas; as outras que, não 
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podendo apropriar-se de tais objectos, queiram ter pelo menos o direito de 

olhá-los. Donde o aparecimento de uma procura, que atribui um valor aos 
objectos que virtualmente são peças de colecção, e cria um mercado. 

(POMIAN, 1984, p.54) 

 

 

 Logo, a prática colecionista, associada com a formação dos museus modernos, servirá 

de base aos estudos para formação de novos campos do conhecimento, como a Antropologia, 

por exemplo, em cujos gabinetes de curiosidades formados em seu início, apresentaram a 

cultura material necessária como fonte primária para o fomento de pesquisas em sua e noutras 

áreas e, portanto, importantes para formação e atuação de campos, como o da Arqueologia. 

Como da mesma forma, os bens culturais decorrentes da prática do colecionismo convertidos 

para diversas finalidades e estudos, também firmaram discursos nacionalistas. Pois, no bojo da 

discussão sobre a constituição das identidades nacionais, os objetos arqueológicos foram 

tomados para representarem patrimônios nacionais, alvos dessas práticas colecionistas 

(TRIGGER, 2004; NEVES, 2015). 

 Contudo, esse colecionismo adquire outras características e dimensões com o 

desenvolvimento do sistema capitalista moderno, com a consolidação do processo de 

industrialização e do capital financeiro (BRESSER-PEREIRA, 2011), contexto para o qual esse 

trabalho se reporta para compreender o panorama no qual a circulação e comercialização dos 

bens arqueológicos estão inseridas. 

 Convém compreender, portanto, como o objeto arqueológico passa a ser alvo do 

comércio e por que a circulação (compreendendo-se sua exportação e importação) será tratada 

como uma conduta ilícita, a partir da perspectiva de que a perda do patrimônio cultural dos 

países não gera apenas um problema local, mas tem consequências para toda a humanidade, 

pois ameaça a construção e transmissão de narrativas da história geral. Assim, a perda de bens 

culturais desses países com a venda e a compra de bens arqueológicos representa um prejuízo 

inestimável, só quantificado monetariamente pelos mercados ilegais, conforme pontua Pomian: 

 

[o] caráter precioso das peças de coleção ou de museu manifesta-se também na 

existência de um mercado que circulam, atingindo por vezes preços quase 
astronômicos (...). A par deste mercado oficial existe um outro, clandestino e 

alimentado pelos objetos roubados nas coleções particulares e nos museus. 

(POMIAN, 1984, p.52) 
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Atualmente, as ações de exportação e importação de bens culturais são proibidas em 

mais de 40 (quarenta) países,56 como resultado das iniciativas internacionais para combater a 

espoliação de bens culturais, que ganhou contornos ainda mais graves no contexto dos conflitos 

e guerras mundiais ocorridos no século XX. Destarte, o colecionismo nesse século deve estar 

inserido dentro de uma normativa ético-jurídica voltada para a proteção dos vestígios da cultura 

material do passado, pois envolvem a história da humanidade. Contudo, essa proteção especial 

também termina por aumentar o valor de mercado dessas peças, pois quanto mais restritivo, 

maior a impossibilidade de acesso e de sua obtenção. 

 Muitos bens arqueológicos transformados em objetos visados para coleções 

particulares, negociados como obras de arte, foram inseridos num universo comercial junto com 

outros objetos artísticos, culturais, paralelamente à constituição dos acervos de museus, de 

coleções classificadas como de história natural ou etnográficas. Coleções estas, entretanto, 

mantidas para a exposição coletiva ou para a produção de conhecimento, que não participam 

de um circuito comercial, ou seja, não são voltadas para esse fim57, apenas preservadas para a 

guarda do acervo e do legado cultural, justificando-se, o colecionismo de objetos.  

Muitas são as razões que justificam o colecionismo na era moderna e a consequência 

desse ato para a formação de um mercado ilegal de bens culturais. Segundo identificado na 

ótica desse trabalho, chega-se a uma conclusão de que esses fatores (na conjuntura atual) foram 

e ainda são uma conjunção de ordens: econômica (consolidação do capital financeiro no século 

XX), histórica (práticas colecionistas impulsionadas por movimentos como o antiquarianismo 

e, do século XX em diante, o acirramento dos conflitos civis, religiosos etc., possibilitaram a 

geração de receitas com o mercado ilegal de bens culturais)58 e político-jurídica (pois as leis 

nacionais dos países que adotaram as convenções internacionais de combate a esse problema 

apresentam, na prática, poucas iniciativas efetivas de gestão pública nesse campo). Seja qual 

for, devemos pensar em formas de agir efetivamente, por onde e como atacar o problema. 

 

 

                                                             
56 Informação referente aos países que haviam ratificado a Convenção sobre as medidas a serem adotadas para 

proibir e impedir a importação, exportação a transferência de propriedade ilícitas dos bens culturais (1970), 

incluindo o Brasil, que já havia ratificado esta convenção da UNESCO através do Decreto nº 72.312, de 

31/05/1973. Disponível em 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/bresil/brazil_decreto_72312_31_05_1973_por_orof.pdf, 

acessado em 09/09/2015. 
57 Ver discussão sobre o desuso de coleção em Pomian (1984). 
58 Vide as diversas convenções internacionais que serão firmadas no século XX a respeito do assunto (comércio 

ilícito de bens culturais), e serão apresentadas mais à frente nesse trabalho. 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/bresil/brazil_decreto_72312_31_05_1973_por_orof.pdf
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2.3- O contexto da destruição: definições pertinentes à questão do tráfico 

Buscar-se-á tratar, neste tópico, de definições importantes para diferenciar as práticas 

relacionadas com a questão do tráfico de bens arqueológicos, muitas vezes tratadas como semelhantes, 

mas que têm sentidos próprios e contextos específicos. 

Processos de pilhagem, de espoliação, de destruição têm sido empregados como sinônimos para 

representar fenômenos que possuem raízes muito antigas na história da humanidade. Referir-se à 

usurpação do patrimônio cultural de uma sociedade, ou de uma nação por certos grupos, remete, 

entretanto, a certos processos de valoração e identificação de conjuntos de bens culturais que associam 

esses bens como referências de memória, da história, de uma identidade coletiva constituída, entre outras 

coisas, em torno da noção de legado cultural a ser transmitido para as futuras gerações, visto sob ameaça 

em situações de vulnerabilidade provocadas por guerras, saques, e pilhagens (REIS, 2006). 

 Os significados etimológicos desses termos permitem compreender algumas diferenças 

importantes. Segundo dicionário de língua portuguesa Houaiss (2009), o termo espólio vem do latim 

spoliu (despojo) que significa “bens de alguém, que morrendo, deixou”, ou seja, denota o recebimento 

de herança, tal como se aproxima da etimologia da palavra patrimônio. Outrossim, em acepção moderna 

adotada para o termo, aborda-o como “um conjunto de coisas tomadas ao inimigo durante a guerra, 

despojos de guerra, espoliação, esbulho”.59  

 Em relação ao saque, o termo traz a concepção do despojo violento, ato de saquear como a 

retirada de algo com o uso de violência. O verbo “sacar”, desde sua etimologia, advém do latim sacare, 

que significa tirar posse de, obter por meio da justiça. Segundo Sérgio Rodrigues: 

 

O verbo que está na origem do saque é sacar, advindo de sacare. Este não é 
um termo do latim clássico, mas uma palavra de provável origem gótica (de 

sakan, “pleitear na justiça”), que despontou no latim falado na Península 

Ibérica na Idade Média. Isso explica que entre as línguas neolatinas só tenha 

deixado traços em português e espanhol, segundo o filólogo catalão Joan 
Corominas. 

O sentido original de sacare era “obter judicialmente, desapossar”. Por 

extensão, passou a ser usado também com o significado de “esbulhar, usurpar” 
pela força, e não apenas por vias legais. 60 

 

 Por fim, outro termo associado a esse tema é “pilhagem”, cuja origem está também no latim 

piliare, “roubar, saquear”. Esse, conforme observado, desde a formação da palavra tem derivação 

associada a roubos nos mais diversos contextos (BRODIE, 2010, 2015). 

                                                             
59 Deve-se ressaltar que foi necessário se entender a origem dessas palavras para se caracterizar o processo de 

tráfico de bens arqueológicos foram pesquisadas em dicionários da língua portuguesa, como o Houaiss, pois não 

se encontrou dicionário técnico da arqueologia que pudesse trazer tal definição, stricto sensu, nem mesmo em 

consulta ao manual elaborada por Alfredo Mendonça de Souza, pesquisado para esse trabalho. 
60 Acesso em 08/02/2015 http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/palavra-da-semana/o-saque-o-saco-e-a-

ressaca. 
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 Cabe assinalar que, durante o processo histórico de constituição dos acervos de origem 

arqueológica, muitos deles foram formados a partir de ações associadas a saques e pilhagens, hoje 

consideradas como práticas de destruição ou apropriação, com o uso da força ou não, mas formadas a 

partir do espólio de outras culturas – práticas hoje amplamente contestadas e que estão no centro de 

disputas e processos de repatriação. 

 Com os processos de transição política e social conduzidos a partir de revoluções e da 

independência de estados-nação nos séculos XVIII e XIX, indubitavelmente, fizeram do uso da força 

uma forma de se constituir coleções de objetos, como o principal instrumento para tal empreitada, sendo 

progressivamente substituído por outras formas de apropriação (vendas ilegais, p.e) decorrentes, nesse 

momento, de um novo colonialismo (ou neocolonialismo) edificado a partir da consolidação dos novos 

estados-nação europeus e da reafirmação das relações de dominação sobre territórios da África e Ásia.  

 Esse período caracteriza-se pelo exacerbado nacionalismo e pela tentativa de tornar os novos 

territórios convertidos em colônias na África e Ásia em espaços para aumento da capacidade produtiva 

e mercados consumidores para os produtos europeus, o qual levou a apropriações e reconfigurações 

espaciais naqueles continentes (AMIN, 2005; GOMES, 2011). 

 Ainda nesse contexto, o desenvolvimento das Ciências Sociais e das Ciências Naturais 

reverberou o processo iniciado na Europa, no qual os movimentos associados ao Iluminismo 

fomentaram o pensamento baseado no ideário de progresso e desenvolvimento, segundo o qual o avanço 

da tecnologia traria diversos benefícios a todos os campos da sociedade. 

 O avanço das Ciências Sociais está relacionado à afirmação de seu campo de estudo, face à 

fundamentação de suas teorias, mas se apropriando também de aportes teóricos e metodológicos das 

Ciências Naturais para buscar a sua aprovação enquanto campo científico. O fortalecimento desse campo 

do conhecimento será fundamental para o tratamento das questões relacionadas às culturas dos grupos 

sociais, suas trajetórias e sua relação com os territórios, e áreas como as da Antropologia e da 

Arqueologia terão papel importante nesse processo, incluindo aqui, a perspectiva sobre a qual o 

colecionismo61 será conduzido na formação dos acervos etnográficos e de cultura material.62 

 A assertiva em caracterizar essa prática como um colecionismo da era moderna advém da 

compreensão de que nesse época havia um contexto complexo, em que as iniciativas de pesquisa ligadas 

aos nascentes museus, convivem numa conjuntura de dominação ideológica, política, econômica e de 

limites territoriais instituídos pelas nações europeias sobre novos espaços; conquistados, principalmente, 

através da força militar. Nesse sentido, a prática de pilhagem às culturas invadidas no século XIX e 

                                                             
61 Conforme Souza (2009), e com a base na lógica utilizada nesse trabalho, esse colecionismo (a partir das 

transformações históricas e geopolíticas ocorridas nos séculos XVIII e XIX, com repercussões no XX) será 

classificado de Moderno. 
62 Referências sobre o assunto: PEREIRA (2006), BARRETO (1999/2000) e CRISPINO, BASTOS & TOLEDO 

(2006). 
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início do XX será diferente daquela praticada em relação aos conjuntos de bens da Antiguidade, dos 

quais veio parte considerável das coleções dos grandes museus ocidentais, especialmente, das culturas 

clássicas, a exemplo das sociedades egípcia, mesopotâmicas, grega e romana63. Pois, no século XX, em 

razão de muitos conflitos armados que surgiram, não é difícil encontrar países atingidos por guerras 

espoliados de seus bens culturais, fazendo com que se recrudesça a venda ilegal de peças arqueológicas, 

preocupação que leva à criação de propostas para inibir o comércio ilegal de bens culturais, tendo como 

primeira iniciativa efetiva sobre o assunto a tomada em 1954, com a assinatura de um protocolo em 

defesa da proteção desses bens.64  

Diante do contexto de nacionalismos emergentes e de reafirmação do colonialismo, paralelo a 

esse panorama, o surgimento de ciências como a Museologia e a Antropologia possibilitou a composição 

de coleções, cuja referência inicial serão as culturas não-europeias, com o propósito de conhecer e 

entender os hábitos e elementos que conformavam a cultura de determinados grupos sociais. As práticas 

de colecionismo emergidas através de coletas de materiais de culturas consideradas exóticas ou 

“primitivas” permitiram o surgimento e crescimento de museus históricos ou naturais, com a formação 

dos “gabinetes de curiosidades”, uma prática que advém desde o século XVI, mas ressignificada a partir 

do campo de atuação da Antropologia. Segundo Pereira (2006) é: 

 

A partir do século XVI foram surgindo os Gabinetes de Curiosidades, que 
eram amplos salões destinados a abrigar as coleções de História Natural. Esses 

acervos pertenciam aos colecionadores, que eram, na maioria das vezes, 

membros da nobreza e os objetos eram oriundos das expedições ao Novo 

Mundo. 
Essa grande variedade de objetos por si só carregam uma linguagem a ser 

decifrada. Um acervo pode reconstruir para nós a história que os objetos 

guardados têm para contar com a sua presença nesses gabinetes. A partir do 
acúmulo desses “achados e guardados” nessas coleções de objetos curiosos, a 

compreensão do mundo realmente mudou e a História Natural pôde 

desenvolver-se como “ciência moderna”. (Pereira: 2010, p. 407) 
 

 

  Ante ao exposto, identificou-se nesse estudo, que a prática de colecionismo relacionada aos 

objetos arqueológicos, frutos do comércio ilegal de bens culturais, tem como marco temporal o final do 

século XIX e início do século XX, posto que, nesse período, tal prática se torna diferenciada. E de acordo 

com Souza (2009, p.2), “o que faz o colecionismo diferente no Renascimento é o fato de que a esse 

hábito passa a agregar alguns dos valores que permeavam o Mundo Moderno em construção”, em 

especial, o econômico. 

                                                             
63 Atualmente, a ocorrência de espoliação dos objetos dessas culturas, em virtude de guerras e outros conflitos, tal 

qual ocorre hoje no Oriente Médio, que comporta a rica cultura material mesopotâmica, por exemplo, é vista como 

um ataque ao patrimônio cultural mundial, pois atinge a história das civilizações. 
64 Estamos tratando da Convenção para a proteção de bens culturais em caso de conflito armado, assinada na 

Conferência de Haia de 1954, e ratificada pelo Brasil em 1958. 
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  E essas características ganham maior força com o avanço e a consolidação do capitalismo 

financeiro, com o alcance de suas trocas comerciais, tendo em vista a busca de novos mercados 

consumidores através da circulação de bens de capital e consumo, tornando o ato de colecionar (nessa 

lógica) de objetos referenda um ato de consumo num sistema que o historiador James Clifford 

denominou de “moderno sistema de arte-cultura”, em que a visão do Ocidente, ao transformar cultura 

em arte, passou a representar a arte primitiva como um artefato cultural. 

 Nesse sentido, a relação construída na interação com esses objetos, no sistema capitalista, pode 

ser compreendida a partir do deslocamento proposto por Jean Baudrillard: ao afirmar que em uma 

sociedade de consumo capitalista, os objetos possuem sua “vida” conforme o signo posto ao mesmo, e 

de acordo com o filósofo francês, podendo ser modificado mediante fatores externos que validam suas 

características, ou criam outras para valorá-lo, ou seja, nessa perspectiva, seus signos podem ser 

modificados conforme as circunstâncias de consumo. 

 

Não se trata, pois, dos objetos definidos segundo sua função, ou segundo as 
classes em que se poderia subdividi-los para comodidade de análise, mas dos 

processos pelos quais as pessoas entram em relação com eles e da sistemática 

das condutas e das relações humanas que disso resulta. (SANTOS apud 
BAUDRILLARD, 2011, p. 127) 

 

 Partindo dessa análise, em que o ato de colecionar incorpora a dimensão de arte aos objetos 

representativos de determinadas culturas, em especial as não-ocidentais (o referente “exótico”), implica, 

necessariamente, que o colecionismo de artefatos não esteja mais identificado apenas com a subjugação 

ou saque resultante do espólio de outras civilizações, mas funcionará também a partir da lógica do 

consumo atual, em um circuito de aquisição diferenciado, mas que também permite elevar possibilidades 

de interpretação a partir do uso desse objeto. Segundo Pereira, a “capacidade de selecionar (separar o 

que merece ser guardado)” tende a estabelecer 

 

relacionamentos entre si e a materialidade, produzir conhecimentos e difundi-
los (...).  A maneira como o homem se relaciona com a natureza está ligada ao 

estágio de desenvolvimento sócio-cultural da humanidade e ao legado de 

conhecimentos adquiridos da cultura material e preservados como 
documentos históricos. (PEREIRA, 2006, p. 407) 
 

 

 Nesse caso, o processo de aquisição de bens culturais confere um novo significado ao 

colecionismo, assim como a finalidade dada a esses artefatos e as características pelas quais são 

selecionadas, sendo as histórias das práticas culturais inscritas na materialidade dos objetos. E 

a perspectiva do imaginário da reconstrução e aparente apropriação de um passado longínquo 

associado a essa materialidade parecem buscar um reequilíbrio entre passado e presente, com a 
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projeção de manutenção daquela determinada cultura para ser eternizada no futuro (JORGE, 

1990). Desse modo, a obtenção do artefato para guarda individual associada ao anseio daquele 

que coleciona, de ser possuidor de um objeto raro, tornam-se, senão a principal, uma das 

motivações importantes para a fruição do artefato cultural.  

 Essa prática de apreciação do objeto etnográfico como arte, a partir da lógica ensejada 

por James Clifford, expressa que as mudanças dos signos impostas aos mesmos objetos têm 

relação com os valores atribuídos a eles, seja o valor cultural ou o econômico. Para tanto, cabe, 

aqui, evidenciar os aspectos relacionados com esse binômio valor cultural e econômico que nos 

permitem compreender como o mercado ilegal de bens culturais, incluindo o bem arqueológico, 

apodera-se dessa contingência para firmar um comércio. 

 Clifford ainda sublinha uma posição importante que se deve observar acerca desse 

contexto, em que a “cultura” é transformada em arte: 

 

Depois de 1800, a arte e a cultura emergiram como domínios do valor humano 

que se reforçam mutuamente, estratégias para reunir, marcar, proteger as 
melhores e mais interessantes criações do “Homem”. (...) No início do século 

XX, enquanto cultura se estendia a todas as sociedades em funcionamento no 

mundo, um número crescente de objetos exóticos, primitivos ou arcaicos 
começaram a ser vistos como “arte”. (...) Colecionar arte e coletar cultura 

acontecem agora num mundo mutante de contra- discursos, sincretismos e 

reaproximações que têm origem tanto fora como dentro do “Ocidente”. 

(CLIFFORD,1987, pp. 81-83). 
 

 

 Portanto, é a partir desse sistema de transformação dos objetos etnográficos em objetos 

de arte colecionáveis (abarcando os arqueológicos) que precisamos discutir a questão da 

proteção jurídica e em qual momento, na modernidade recente, esse processo começa a se 

estabelecer, não exclusivamente, mas vinculado também a um circuito de comercialização 

desses objetos.  

 Velozo (2006) aponta ainda a ameaça de se transfigurar o patrimônio em objeto de 

fetiche, ou seja, quando os bens culturais tornam-se objetos de consumo, uma mercadoria dentre 

outras tantas que decorrem da lógica comercial atual. Tal autora discute o processo de 

“objetificação” ou “coisificação”, em que a relação de consumo permeia as relações sociais, 

tornando o patrimônio aparentemente vazio de significado. 

 Entretanto, não está se querendo dizer com essa reflexão sobre a fetichização dos bens 

patrimoniais, que existe somente esse valor intrínseco a eles, antes de tudo, são contextualizados 

dentro de narrativas que os atribuem uma história e memória aos seus objetos. O objeto, 
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portanto, passa por transformações a todo instante em que é tomado de novas posições no 

circuito de sua vida útil, (TORNATORE, 2010), até para o comércio ilegal ou que o alimente. 

 Nesse ponto, a lógica desse mercado de bens culturais firma-se  na modernidade e que 

se institui com o desenvolvimento das ciências sociais e a criação dos museus etnográficos e de 

História Natural (incluindo aí a formação dos acervos de Arqueologia), entre fins do século 

XIX e no século XX, bem como com o fortalecimento da sociedade financeira no século XX e 

de consumo no século XX, dialoga com a valorização do “exótico”, abrangendo outras 

categorizações, como “ineditismo”, “autenticidade”, que pretenderam materializar o passado 

no presente. Assim, o colecionismo voltado ao bem arqueológico releva pressupostos 

semelhantes ao colecionismo dos bens etnográficos, ou seja, voltado para apreciação do 

“exótico”, do diferente, da “tradução” de outra cultura, então denominada como “primitiva”, 

que resultará na apropriação do artefato arqueológico pelo mercado ilegal, incluindo peças 

identificadas com o patrimônio cultural protegido de cada país (SOUZA, 2009).  

  

 

2.3.1. A proteção jurídica aos bens arqueológicos e suas instituições  

 

O século XX será o período em que a preocupação com o patrimônio cultural se faz 

mais emergente, e tal fato é evidenciado, principalmente, a partir das duas grandes guerras 

mundiais sucedidas na primeira metade desse século. As guerras trazem não só a destruição de 

territórios e a subjugação das populações em que nela se encontram, como também, no tocante 

ao campo do patrimônio cultural, onde o pilhamento e a espoliação dos bens culturais ocorrem 

quando emergem esses conflitos.  

Se no século anterior, o colecionismo era uma ação voltada, principalmente, à formação 

de coleções pessoais e ao propósito de formá-las para os museus, fosse com um caráter 

etnográfico ou para exposição de obras de arte clássicas; no século XX, com o fortalecimento 

do capitalismo financeiro, ambas as formas de colecionismo passarão por uma apropriação 

representada pelo mercado, o qual será reproduzido por compradores propensos a ter a “história 

das civilizações ou um pedaço dela aos seus alcances”, seja por governos totalitários (a exemplo 

da usurpação exercida pelo governo na Alemanha nazista aos judeus) ou por motivações 

individuais. 

Guerras e conflitos civis geram tensões para além da dignidade humana, e além de 

produzirem todo tipo de massacre, resultam também em saques e espoliação dos bens de outras 
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culturas, como consequências desse drama sociopolítico. Nesses contextos temos, em muitos 

casos, a perda, a destruição e o dissipamento da memória de culturas como consequência desses 

conflitos, ou mesmo uma destruição voltada para o esquecimento de determinada civilização, 

como o caso da destruição da Biblioteca de Alexandria, no século IV, e, atualmente, a 

destruição de sítios arqueológicos e obras da cultura assíria, berço da civilização suméria onde 

estava localizada a antiga Mesopotâmia, hoje Oriente Médio, por grupos terroristas como o 

Taliban e, em casos mais recentes, o Estado Islâmico (vide figuras abaixo)65. 

 
 

Figura 2: Templo de Serápis. Em 391 D.C. Fonte: 

http://caosnosistema.com/biblioteca-de-alexandria/ 

 
 

Figura 3: Budas de Bamiyan, antes e depois da 

destruição no Afeganistão.  Fonte: 

http://defender.org.br/tag/iraque?print=print-page 
 

 

 Os esforços para constituir normas internacionais sobre o assunto surgem a partir de 

convenções da Unesco, como a que foi realizada na cidade de Paris entre os dias 12 a 14 de 

novembro de 1970, anunciando medidas para imposição de penas e sanções, assim como 

definições para combater o tráfico de bens culturais, conhecida como Convenção relativa às 

medidas a serem adotadas para proibir e impedir a importação, exportação e transferência de 

propriedades ilícitas dos bens culturais66. Dentre algumas definições importantes estão a de 

bens culturais67 e do aspecto ilícito68 concernente à questão da importação, exportação e 

transferência desses bens. 

                                                             
65 Ver mais notícias sobre essas destruições de grandes culturas da civilização Oriental, no site “Defender”, voltado 
para todo tipo de notícia relacionada ao campo do patrimônio cultural. 
66 IPHAN (2006), Marwell (2014). 
67 Art. 1◦ da referida Convenção, o termo “bens culturais” significa quais bens que, por motivos religiosos ou 

profanos, tenham sido expressamente designados por cada Estado como de importância para a arqueologia, a 

pré-história, a história, a literatura, a arte ou a ciência(...) 
68 Art. 3◦ da referida Convenção são ilícitas a importação, exportação ou transferência de propriedade de bens 

culturais realizadas em inscrição das disposições adotadas pelos Estados-Partes nos termos da presente 

Convenção e também no Art. 11, diz a exportação e a transferência compulsórias de propriedade de bens 

culturais, que resultem direta ou indiretamente da ocupação de um país por uma potência estrangeira, serão 

consideradas ilícitas. 
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 Nesse sentido, duas instituições surgidas no pós-guerra cumprem papeis importantes no 

cenário mundial para a preservação, conservação e combate à destruição de bens culturais: a 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) juntamente 

com o ICOM (International Council of Museums)69 são instituições normativo-deliberativas 

em âmbito internacional, que trabalham para a preservação do patrimônio cultural dos povos. 

  No que concerne à atuação da UNESCO, foi criada em 1945, mesmo ano da 

proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como uma das agências da ONU, 

e tem como finalidade “promover a paz e os direitos humanos com base na solidariedade 

intelectual e moral da humanidade” 70. A UNESCO trabalha na perspectiva de desenvolver 

programas em cooperação com os Estados Membros, signatários de suas convenções, com o 

objetivo formal de construir uma sociedade mais solidária, justa, aproximando-se dos 

problemas sociais que afligem os países através de “suas políticas de promoção do 

desenvolvimento da educação, da ciência e da cultura, como forma e estratégia de progresso da 

cidadania e do bem estar social”. 

 Em consonância com esse objetivo, foi importante a formulação, em 1972, ainda no 

âmbito da UNESCO, da Convenção que tratou de abordar a questão do tráfico internacional de 

bens culturais, tanto na sua etapa de exportação quanto de importação. A elaboração desse 

documento, denominado de Convenção sobre a proteção do Patrimônio Mundial Cultural e 

Natural, bem como a adesão entre seus signatários, teve por finalidade envidar esforços com o 

fim de refrear esse comércio internacional.  

 Outro organismo internacional importante para produção de um escopo de proteção 

legal aos bens culturais alvos de comércio ilegal foi o ICOM, já mencionado. Este Conselho foi 

criado em 1946, e sua atuação tem-se voltado para políticas mundiais visando à sustentabilidade 

de museus, assim como para a produção de documentos de referência para os profissionais da 

área. Entre as funções importantes dessa instituição e pertinentes a esse trabalho está a sua 

atuação como um fórum diplomático que agrega especialistas que debatem sobre a problemática 

dos museus no mundo, além de sua atuação como órgão consultivo junto ao Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas71. Apesar de não ser uma agência da ONU, como a 

                                                             
69 Conselho Internacional de Museus. Tradução da autora. 
70 Acesso em http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/UNESCO-Organiza%C3%A7%C3%A3o-das-

Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas-para-a-Educa%C3%A7%C3%A3o-Ci%C3%AAncia-e-Cultura/o-que-e-

unesco.html 
71 Informações contidas do sítio eletrônico do próprio organismo: < http://icom.museum/. 
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UNESCO, as deliberações do ICOM possuem repercussão na implementação das políticas de 

preservação de acervos patrimoniais mundialmente. 

  Nesse aspecto, o ICOM é uma das instituições mais ativas no sentido de realizar 

campanhas e ações voltadas ao combate do tráfico ilícito. Em sua página na internet há uma 

aba específica que trata do assunto, sob o título “Luta contra o tráfico ilícito”.  

Ainda nesse contexto, o ICOM mantém o programa de luta contra o tráfico ilícito de 

bens culturais. O desdobramento desse programa está na atuação das seguintes linhas de ações:  

• Promoção da ética profissional e defesa das coleções; 

• Estabelecimento de parcerias internacionais para divulgação e comunicação de 

informações acerca do tráfico de bens culturais; 

• A criação de um observatório internacional72 sobre o tráfico de bens culturais; 

• Elaboração de ferramentas de referência, conforme os exemplos das imagens logo 

abaixo. 

 

Além das linhas de atuação acima listadas, há outros meios (suportes) - dois impressos 

e um selo - por meio dos quais esse organismo internacional busca fortalecer as ações de 

combate ao tráfico de bens culturais. São eles: 

 

100 objetos perdidos  
 

 

 
Figura 4: Estátua destruída em Angkor, 
Camboja.Fonte:http://icom.museum/programmes/fighting-

illicit-traffic/100-missing-objects/ 

Publicação: esta série apresenta uma seleção de 

objetos que foram roubados e o desaparecimento 

comunicado à polícia. Cada objeto é registrado no 

banco de dados da Interpol e encabeça uma 
relação de 100 (cem) objetos procurados, por isso 

o título da publicação. 

Ao lado, exemplar dessa publicação editada pelo 

ICOM, dentre outras edições, seguem abaixo: 
 

- Saques em Angkor (1993, 2ª edição, em 1997) 

- Saques em África (1994, 2ª edição, em 1997) 

- Saques na América Latina (1997) 

- Saques na Europa (2001) 

 

 

                                                             
72 Na descrição do sítio eletrônico do ICOM, O Observatório é uma plataforma de rede de cooperação 

internacional de longo prazo entre as agências de aplicação da lei, instituições de pesquisa e outras partes 

interessadas de peritos externos; um banco de dados de informações para a rede e para o público através de um 

site e um trienal Relatório Global e uma ferramenta inovadora que irá contribuir para a prevenção e combate ao 

comércio ilegal de bens culturais e delitos conexos, tanto a nível nacional e internacional. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/icoms-international-observatory-on-illicit-traffic-in-cultural-goods/&usg=ALkJrhiJWJfCakqOF6OUT7Q54uptM51-Cw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://obs-traffic.museum/&usg=ALkJrhgHmU8W6ioOwmPXMS8pY7VxkeA6tQ
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Figura 5: Selo de Identificação. Fonte: 

http://icom.museum/ 

 

Selo: concebido pelo Instituto de Informação Getty, 
em 1997, dá informação essencial sobre os objetos 

arqueológicos, artísticos e culturais, a fim de facilitar 

a sua identificação em caso de roubo. Tem por 

objetivo ser um selo com padrão internacional, 

identificado por ID Object (objeto de identificação). 

 

 

Figura 6: Publicação do ICOM conhecida como Lista 

Vermelha.Fonte:http://icom.museum/programmes/fighting-
illicit-traffic/red-list/ 

Publicação: São impressões denominadas de 

Listas Vermelhas editadas com o fim de 

classificar as categorias ameaçadas de objetos 

arqueológicos ou obras de arte nas áreas mais 

vulneráveis do mundo, a fim de evitar que eles 

sejam vendidos ou exportados ilegalmente. 

 

 

Além das ações citadas acima, outros organismos internacionais cooperaram na criação 

de leis no tocante ao assunto, como o UNIDROIT (Institut international pour l'unification du 

droit prive – em português, Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado) que 

assume como seu objetivo principal de “harmonizar e de coordenar o direito privado entre os 

Estados”, buscando incentivar a criação de normas jurídicas capazes de uniformizar o direito 

privado na esfera dos seus Estados Membros, bem como do desenvolvimento de estudos e 

projetos discutindo temáticas nas áreas de “venda e matérias conexas, o crédito, os transportes, 

a responsabilidade civil, o direito processual e o turismo” que resultam em convenções. Em 

razão desse objetivo, foi realizada em 1995, na cidade de Roma (Itália), a conferência que 

resultou na Convenção sobre os bens culturais furtados ou ilicitamente exportados, a qual 

define conceitos fundamentais de base para a aplicação jurídica de ações voltadas a esses bens 

nos países signatários (SOARES, 2012). 

Em escala nacional, os documentos internacionais mencionados anteriormente foram 

recepcionados no sistema jurídico brasileiro do seguinte modo:  

• A Convenção de Haia de 1954 foi ratificada pelo Decreto nº 44.581, de 

11/11/1958. 

• A Convenção da UNESCO de 1970 foi ratificada pelo Decreto Legislativo nº 

72.312, de 21/11/1973; 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1%26hl=pt-BR%26prev=search%26rurl=translate.google.com.br%26sl=en%26u=http://archives.icom.museum/object-id/%26usg=ALkJrhiwunNdCRsGtZ-61S2m4z7v6YBlNw
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• A Convenção da UNESCO de 1972 foi ratificada pelo Decreto nº 80.978 de 

12/12/1977; 

• A Convenção de UNIDROIT de 1995 foi ratificada pelo Decreto nº 3.166, de 

14/09/1999. 

Além das normas internacionais que o governo brasileiro ratificou, é necessário ressaltar 

que as iniciativas de proteção a esses bens culturais, em especial os de natureza arqueológica, 

são tão antigas ou mais em seu ordenamento jurídico quanto as referidas convenções.  

É caso do Decreto-lei nº 25/1937, que instituiu os livros de tombamento, sendo um deste 

reservado ao conjunto de bens que inclui o arqueológico. Contudo, devido aos entraves que o 

instituto do tombamento poderia gerar para a pesquisa arqueológica, essa forma de proteção 

pouco foi adotada para tal finalidade. Silva (2007) resume essa situação a partir da seguinte 

perspectiva: 

(...) o instituto do tombamento dificilmente poderia atender às demandas da 

preservação arqueológica. Na verdade, essa forma de acautelamento não tem 
por proposta a proteção de toda uma categoria de bens, mas somente a 

daqueles revestidos de excepcionalidade. Alguns sítio e coleções foram 

tombados, mas a aplicação do decreto-lei para a preservação de todo o 
conjunto de bens arqueológicos tornou-se impraticável. Outro ponto que 

também contribuiu para a não adoção do instituto do tombamento para a 

preservação arqueológica foi o entendimento de que as coisas tombadas não 

poderiam ser destruídas, demolidas ou mutiladas, gerando assim um conflito 
entre as atividades relacionadas à pesquisa de campo e às condições de 

preservação do sítio acautelado, preocupação essa que se estende até a 

atualidade (SILVA, 2007, p. 60, grifo nosso). 

 

Consequentemente, a interpretação em torno da debilidade do dispositivo legal do 

tombamento para proteger o patrimônio arqueológico ameaçado provocou a criação de novos 

arranjos para se buscar a proteção deste patrimônio no âmbito jurídico. Desse modo, com esse 

objetivo foram exercidos esforços para a promulgação de uma lei específica visando esse 

amparo como a edição da Lei nº 3.924/1961. 

O quadro abaixo resume as leis e decretos que integram o ordenamento jurídico 

brasileiro e buscam se harmonizar com os tratados e convenções internacionais sobre o tema de 

em questão (tráfico, exportação e importação ilícita de bens culturais) com vistas a atender a 

proteção do patrimônio cultural de natureza arqueológica. Em resumo, de forma cronológica, 

elas se referem, em algum trecho do seu conteúdo, sobre o transporte de obras artísticas, 

históricas, documentais, arqueológicas etc.: 

 



 

TRÁFICO DE BENS ARQUEOLÓGICOS: RETIRADA LOCAL, PREOCUPAÇÃO NACIONAL! 

 
 

72 

Tabela 1: Normas Jurídicas que abrangem a proteção ao Patrimônio Arqueológico. 

 

Norma jurídica Dispõe sobre 

Decreto-lei nº 25, de 30/11/1937 A organização e proteção do patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional 

Decreto nº 44.581, de 11/11/1958. Promulga a Convenção e Protocolo para a 

proteção de Bens Culturais em caso de 

Conflito Armado. Haia, 1954. 

Lei nº 3.924, de 16/07/1961 Os monumentos arqueológicos e pré-

históricos de qualquer natureza existentes no 

território nacional e todos os elementos que 

neles se encontram 

Lei nº 4.845, de 19/11/1965 Proíbe a saída para o exterior de obras de arte 

produzidas no país até o fim do período 

monárquico. 

Lei nº 5.471, de 09/07/1968 A exportação de livros antigos e conjuntos 

bibliográficos brasileiros. 

Decreto nº 80.978, de 12/12/1977 Promulga a Convenção relativa à proteção do 

Patrimônio mundial, cultural e natural de 

1972. 

Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 

Magna Carta.   

Decreto nº 3.166, de 14/09/1999 Promulga a Convenção de UNIDROIT sobre 

bens culturais furtados ou ilicitamente 

exportados, concluída em Roma, em 24 de 

junho de 1995. 

 

 

No tocante a normas de proteção mencionadas aqui, seja de cunho internacional ou 

nacional, voltadas à proteção dos bens arqueológicos, mesmo visando à repressão da prática de 

crimes e penas a roubo, furto e/ ou categoria relacionada à ação de exportação ou importação 

ilegal de bens culturais de caráter arqueológico73, nenhuma destas normas especificam punições 

pelo cometimento de crimes contra o patrimônio arqueológico, à exceção da própria proteção 

aos sítios arqueológicos referida na Lei n◦ 3.924/1961. 

 Diante dessa constatação, os aspectos de tangibilidade e mobilidade dos bens 

arqueológicos são o que nos permite entendê-los como subcategorias dentro dos bens culturais 

e, portanto, as punições para crimes cometidos contra bens dessa natureza refletem e atuam 

                                                             
73 Remete-se a outras categorias, uma vez que no Brasil, existem os crimes de receptação qualificada, disposta no 

art. 180, §1◦ do Código Penal Brasileiro e também no artigo dessa mesma lei, o de número 334-A, tipificado como 

contrabando, conforme MIRANDA (2001) e SOARES (2012), também há previsão legal no art. 48 da Lei de 

Contravenções Penais para o exercício ilegal do comércio de coisas antigas e obras de arte. Acrescenta-se a esse 

contexto, que na Lei de crimes ambientais é descrito dos artigos 62 a 65, na sua Seção IV, crimes contra o 

ordenamento urbano e o Patrimônio Cultural, incluindo o arqueológico.  
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sobre esses aspectos e, logo, possibilitam relacionar essas medidas de proteção à sua exportação 

e importação, como aconteceu no Decreto nº 3.166, de 14/09/1999, que ratifica a Convenção 

do UNIDROIT. A defesa desses bens está sob a égide de uma restrição individual em prol da 

coletividade. A quantidade de leis expostas aparentemente atenderia de forma eficaz o objetivo 

de coibir crimes dessa natureza, porém, a efetividade das políticas públicas voltadas ao assunto, 

no território brasileiro, fica a cargo de três instituições74, cuja articulação ainda está aquém do 

desejado. 

Os documentos de referência de conteúdos normativo-jurídicos editados pelos 

organismos internacionais e pelo Estado brasileiro têm o desafio de regular uma questão que 

ultrapassa fronteiras: a do tráfico de bens culturais. De acordo com Ferreira (2013), um crime 

de caráter transnacional, denominado desse modo, é caracterizado por uma rede de comércio 

ilícito global, assim definida por apresentar fluxos comerciais em escala internacional, que não 

respeitam as regras dos Estados onde esses negócios ocorrem. Analisando esse contexto 

mundial, o mesmo autor observa que o “ciclo de globalização dos anos 90 permitiu o seu 

crescimento, por meio de um intenso trânsito internacional de pessoas e bens, proporcionado 

pelas novas tecnologias e liberalização da economia” (Idem, 2013, p 145). Quanto a esse 

aspecto da globalização, a política de comunicação sem fronteiras e de redes que se 

interconectam, principalmente, por meio da internet, aumentou o número de capacidade das 

trocas comerciais em âmbito mundial, intensificando até aquelas feitas de modo ilegal. 

Diante desse panorama, a UNESCO lançou um Manual (1999) para implementar ações 

provenientes da Convenção e aponta razões para o aumento desse crime considerando o 

seguinte contexto “habría que señalar la apertura de las fronteras, la multiplicación de conflitos, 

la pobreza que desemboca em la miséria, y hasta el mismo florecimiento del mercado de arte” 

(1999, p. 07). 

Os países precisam lidar com um problema que extrapola as suas fronteiras, apesar do 

bem cultural comercializado ilegalmente ser fruto de um ato ilícito gerado no local do Estado 

que sofre com essa ação. Daí a necessidade dos países-membros de adotarem medidas legais 

que dialoguem no combate a esse tipo crime. 

Por fim, as perdas provenientes da comercialização ilegal de bens arqueológicos 

implicam na perda de bens culturais de modo mais amplo, pois representam a herança cultural 

                                                             
74 Referimo-nos ao Iphan, Ibram (para bens que estão musealizados) e Departamento da Polícia Federal, cuja 

atuação será vista no capítulo seguinte dessa dissertação. 
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das sociedades afetadas. Logo, a dilapidação do patrimônio cultural, ou mesmo a sua destruição, 

no caso dos sítios arqueológicos afetados por esse tipo de comércio, é irreparável nesse sentido. 

Na definição do manual da UNESCO75 acerca dessa acepção temos o patrimônio cultural como 

“los elementos que llevan testimonio de la historia y de la identidade de determinada cultural” 

(1999, p. 19). De acordo com essa definição, o bem de valor arqueológico, por compor o 

patrimônio cultural, nunca deve ser dissociado dos seus demais elementos, por ser uma parte 

da história de um povo. 

 

  

                                                             
75 ASKERUD, P.; CLÉMENT, E. La prevención del tráfico ilícito de bienes culturales: un manual de la 

UNESCO para la implementación de la Convención de 1970. Colonia Polanco: UNESCO, 1999. 
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O TRÁFICO DE BENS ARQUEOLÓGICOS: DISCUSSÕES 

PRÁTICAS 

 

                                                             

                                                                             “The art object is at one interface of archaeology and culture” 

             (SHANKS in Archaeology theory today, 2008, p. 285) 

 

Retomando as considerações dos capítulos anteriores, o primeiro tratou sobre a 

Arqueologia, com o objetivo de traçar um possível paralelo entre a construção do conhecimento 

arqueológico e a maneira como ele pode ser apropriado para as questões envolvendo o tráfico 

de bens arqueológicos76. Ao abordar o tema, procurou-se entender o objeto arqueológico pelas 

perspectivas da área na qual está imersa, a Arqueologia. Considerou-se que o entendimento de 

diferentes linhas de abordagem desse campo contribuiu para a criação de seus paradigmas 

científicos, e dentro dessa lógica, buscou-se chegar às formas de interpretação desse objeto, 

como parte das elaborações técnicas- argumentativas estruturadas pelo discurso arqueológico. 

Nesse sentido, a abordagem procurou evidenciar a característica classificatória das 

tradições e perspectivas desenvolvidas na Arqueologia, ou de seus “horizontes culturais na 

arqueologia”, e de que maneira elas incidem nos objetos que são alvo desse comércio ilegal 

(reporta-se, nesse momento, a tradições ligadas a culturais materiais arqueológicas ceramistas 

em especial), focando-se em exemplares das culturas existentes na Amazônia.  

O segundo capítulo tratou dos significados desse objeto arqueológico, sua 

representação para o colecionismo e as consequências da formação de um comércio ilegal de 

bens culturais, enfatizando o lado da proteção patrimonial exercida sobre ele, e destacando a 

importância do colecionismo na forma como as pessoas veem o objeto arqueológico. Enfatiza-

se sobre o colecionismo, que mesmo tratando das formas do colecionar a partir da Era Moderna 

e envolvidas na lógica comercial capitalista criada desde então, deve-se incluir a noção do 

particular, pois, é importante ressaltar que não haveria a promoção de um mercado paralelo com 

tal objetivo se não houvesse a conduta daqueles que se lançam na busca por esses tipos de 

objetos.  

                                                             
76 Para esse trabalho, quando se afirma que “o conhecimento arqueológico é apropriado pelo comércio ilegal desses 

bens”, refere-se ao fato de que o discurso científico é apropriado nas narrativas (explicações sobe origem, cultura 

e padrões estilísticos) para venda de um artefato no mercado ilícito. 

3 
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 Outro ponto discutido foi o aparato jurídico normativo disponível sobre o assunto, com 

referência às agências internacionais envolvidas com a proteção do patrimônio cultural, a fim 

de dar destaque aos papeis dessas instituições em torno da problemática do trabalho. 

Retornar ao que foi exposto nos capítulos anteriores teve o objetivo, aqui, de subsidiar 

a terceira e última parte desse trabalho. Neste momento, serão apresentadas as relações entre 

esse contexto e a atuação das instituições públicas diante das situações conhecidas de comércio 

ilegal de bens culturais (categoria mais ampla), com foco sobre o objeto arqueológico, 

apropriado por esse comércio em nível local.77  

Para tal compreensão apresentamos um levantamento produzido com dados advindos 

de casos que chegaram ao conhecimento da Superintendência do Iphan no Pará,78 com o fim de 

se reconhecer um pouco do contexto do tráfico de peças arqueológicas na região amazônica, 

área com grande visibilidade de sua riqueza arqueológica, especialmente, pela complexidade 

estilística de algumas de suas tradições arqueológicas. Os locais foram identificados a partir da 

amostra obtida nos casos consultados. A partir deles, temos um indicativo de áreas de 

procedência desses objetos, o que possibilita aventar um provável comércio (compra e venda) 

de artefatos nessas áreas, dados obtidos a partir de denúncias desse gênero.  

Além disso, é possível destacar a incidência de alguns deslocamentos já ocorridos em 

nosso território, que alicerçaram a constituição de coleções com objetos originários de regiões 

do estado do Pará, adquiridas de forma desconhecida, ou cuja aquisição possa ser resultado de 

atos ilegais79. Um caso amplamente conhecido de colecionismo, cuja legalidade, quanto a sua 

forma de aquisição, foi contestada posteriormente, é o acervo do “Banco Santos”80. 

                                                             
77Mesmo reconhecendo a abrangência nacional do assunto, do seu caráter geral. Para fins de compreensão desse 

trabalho, escolheram-se casos de tráfico, ou situações semelhantes, ocorridos no estado do Pará, recorte territorial 

desse estudo. 
78 Denúncias formalizadas em documentos avulsos, por exemplo memorandos, ou em processos. 
79 Contrabando, receptação qualificada, descaminho, lavagem de dinheiro etc. 
80 Conhecida vulgarmente por coleção “Banco Santos”, do ICBS (Instituto Cultural Banco Santos), pertenceu ao 

banqueiro Edemar Cid Ferreira. No ano de 2005, com a falência do referido banco, ocorreu o sequestro de seus 
bens pela Justiça de São Paulo, dentre os quais incluía a guarda de uma rica coleção entre obras de arte (quadros, 

estátuas etc), objetos etnográficos e arqueológicos (predominantemente das culturas marajoara e tapajônica). O 

ICBS possuía uma Portaria do Iphan nº228, de 04/12/2002 (Processo Administrativo Iphan 01450. 000764/2002-

34), que lhe autorizava a guarda das peças. Contudo, após a intervenção da justiça, suspeitou-se que ele tenha 

adquirido mais peças sem a devida regularização junto ao Iphan. O que resultou no pedido de realização de um 

inventário, por parte das autoridades judiciárias e da Procuradoria Federal do Iphan, para se averiguar o tamanho 

do acervo arqueológico. Depois de concluído o inventário, houve a transferência desse material para o MAE/USP 

(Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo), onde se encontra ainda hoje, conforme 

documento Of. 998/2004- 9ª SR/IPHAN-SP. Os documentos referenciados encontravam-se, até o momento do 

levantamento (2013), no setor de arqueologia da Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro.  
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O caso suscitado leva às instituições ligadas à preservação do patrimônio cultural, nesse 

caso nos reportamos ao Iphan, a alguns desafios envolvendo a temática, que apontam a 

necessidade de análises mais profundas e discussões mais contínuas para se obter, 

minimamente, respostas para ações concretas e de maior alcance na diminuição desse comércio.  

A partir desse levantamento, observa-se que nas áreas de ocorrência de denúncias, 

fatores de desenvolvimento socioeconômico podem ser significativos para se entender e 

analisar a relação entre o comércio ilegal desses bens e os índices de desenvolvimento humano. 

Ou seja, destaca-se aqui que a convivência da população com a miséria torna-a um fator em 

potencial para a ocorrência das ações desse gênero (NAJJAR & BEZERRA, 2009; BRODIE, 

2010). No entanto, é prudente não estabelecer uma relação direta entre pobreza e a geração e 

manutenção desse comércio, mas somente apontá-la como parte do problema que deve ser 

somada a outros fatores para explicar as motivações desse ato ilícito.  

Outro ponto relevante para essa compreensão refere-se à eficácia dos aparatos legais 

como instrumentos inibidores de tal comércio e a fiscalização por conta de agentes públicos 

diante da gama de sítios arqueológicos e de todo o tipo de material que nele pode ser encontrado, 

retirado e negociado para o tráfico de peças arqueológicas. Destaca-se a necessidade de uma 

política pública de gestão mais eficiente que possa atenuar os efeitos desse comércio e tornar 

as ações dos órgãos envolvidos mais eficazes. 

De todo o modo, cumpre ressaltar que quaisquer que sejam as motivações para a 

ocorrência desse comércio, soluções para eliminá-lo ainda estão longe de serem alcançadas. 

Essas soluções dependem, em grande medida, da organização dos Estados em favor da 

preservação de sua memória histórica e cultural, apreensão essa causada pela percepção da falta 

de políticas públicas direcionadas para o problema de modo sistemático81, que levem em 

consideração condições atreladas a lógicas mercantis em contextos sociais distintos.  

Essas são algumas das conclusões a serem aventadas nesse último capítulo, que procura 

refletir sobre as possíveis causas do tráfico (mesmo não sendo o ponto central do trabalho) 

tendo em conta as características do objeto arqueológico alvo desse comércio, busca-se 

conhecer os elementos dessa ação e as razões que levam alguém a ter posse desses artefatos.  

 

                                                             
81 Entende-se, neste trabalho, por política pública sistemática aquela que promove desde recursos financeiros para 

ações de combate ao comércio em questão, até capacitações de agentes públicos sobre o assunto; acordos de 

cooperação para fortalecer a fiscalização nas fronteiras secas, ou terrestres, que no Brasil somam mais de 16,8 

quilômetros de extensão a serem vigiadas; rigorosidade na aplicação das normas jurídicas voltadas para o tema 

etc. 
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3.1- Ações de combate ao tráfico 

 

Conforme apontado no capítulo anterior, existem organismos e instituições, no âmbito 

internacional, como ICOM, UNESCO e UNIDROIT, que têm papel de destaque no campo da 

preservação do patrimônio cultural mundial. Essas instituições promovem ações de publicidade 

e/ou direcionam linhas de atuação para combater o tráfico de bens culturais, como a promoção 

de campanhas, a produção de manuais (vide figura 7), cursos, reuniões e congêneres para tratar 

desse problema junto aos países signatários das convenções. 

 

 

Figura 7: Cartaz para lançamento do manual lançado 

pelo ICOM. Fonte: www.ibram.gov.br. 

Cartaz do manual de procedimentos básicos contra o 

tráfico ilícito de bens culturais, lançado pelo ICOM. 

 

 

Essas instituições têm, entre suas funções, o fomento em relação à implementação de 

ações no campo do patrimônio cultural, subsidiariamente com seus países-membros, adotando 

indicadores, procedimentos e atividades que visam coibir o desenvolvimento do comércio ilegal 

de bens culturais. Entretanto, conforme vimos no capítulo anterior, não possuem a prerrogativa 

de investigar as ocorrências relacionadas ao tema, mas somente comunicar às polícias, locais e 

internacionais,82 os fatos envolvidos. 

Nesse ponto, em relação ao procedimento de investigação e punição daqueles 

implicados no tráfico de bens culturais, enfatiza-se a participação das polícias internacionais, 

como a Interpol, polícia internacional que conta a cooperação de vários países no combate de 

                                                             
82 Informações conseguidas através dos sites www.icom.museum e www.unesco.org.br. 

http://www.icom.museum/
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rede de atividades criminosas, 83 e o FBI (Federal Bureau of Investigation), polícia federal 

norte-americana. A Interpol promove conferências e encontros para debater o assunto a partir 

da formação de grupos de trabalho, ou em colóquios. Utiliza como fonte de consulta sobre bens 

desaparecidos o banco de dados do ICOM (as chamadas “listas vermelhas”), que também 

alimenta a própria base de dados da Interpol. 

 

 

Figura 8: Banner de divulgação do catálogo da Interpol com obras desaparecidas. Fonte: www.interpol.int/ 
 

 

Portanto, verifica-se que a atuação destas agências e organismos internacionais, 

juntamente com a aplicação das convenções e tratados firmados, compõem um conjunto de 

iniciativas e referências destinado à execução de ações administrativas, políticas e jurídicas que 

auxiliam seus países-membros sobre os procedimentos a serem adotados quanto ao tráfico de 

bens culturais. Nesse sentido, o estabelecimento de parcerias torna-se fundamental para o 

controle do fluxo de exportação e importação dos produtos e a possibilidade de se fiscalizar as 

fronteiras, em especial, que os objetos culturais sofram esse tipo de comércio ilegal, segundo 

disposto na Convenção de UNIDROIT de 1995. 

No Brasil, o papel da preservação dos bens arqueológicos compete ao Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que desde 1937 (ano de sua criação) tem a missão 

institucional de promover, fomentar, proteger e conservar os bens culturais eleitos como 

                                                             
83 Conhecida por Polícia Internacional, conta, atualmente, com a cooperação de 190 países em operações de 

investigação, apreensão e mandados de prisões de crimes transnacionais. Existe desde 1923 e possui sua sede na 

França. Consulta site da Interpol em www.interpol.int/ 
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representativos do patrimônio cultural brasileiro. Essa função preservacionista foi ratificada e 

ampliada pela Constituição Federal do Brasil de 1988, em seus artigos 215 e 216. 

Apesar da atribuição de proteger os bens inscritos nos livros de tombamento criados 

com o Decreto-Lei nº 25/1937, a preocupação mais específica com o gerenciamento do 

patrimônio arqueológico dá-se de modo efetivo e gradual com a estruturação de um núcleo de 

arqueologia na instituição, a partir do ano de 1980, na gestão do então presidente do Sphan/Pró-

Memória, Aloísio Magalhães - núcleo este que, posteriormente, tornar-se-ia uma coordenadoria 

(SILVA, 1996).  

Atualmente, a área de arqueologia do Iphan tem suas ações coordenadas, de modo geral, 

pelo Centro Nacional de Arqueologia, subordinado ao Departamento de Patrimônio Material e 

Fiscalização, e que trabalha na proposição de políticas públicas para proteção e conservação 

dos bens arqueológicos. Dentro da organização administrativa dessa unidade do Iphan, temos 

a Coordenação de Socialização do Patrimônio Arqueológico, à qual está vinculado o setor de 

“Bens Móveis Arqueológicos”, que trata das questões voltadas a acervos arqueológicos, 

instituições de guarda desses acervos e outras atividades afins. A partir dessa estrutura, 

articulada aos setores de Arqueologia das superintendências estaduais, o Iphan busca articular, 

junto com outras entidades públicas84 e com sociedade civil, ações (campanhas85, encontros, 

cursos86, reuniões e até grupo de trabalho87), além da criação de bancos de dados, visando 

adoção de medidas para combater o tráfico dos bens arqueológicos, tal como a “1ª Reunião do 

Grupo Interinstitucional de Combate ao Tráfico de Bens Culturais”, evento realizado na cidade 

de Brasília no dia 17 de agosto de 2009 e organizado pelo Ministério Público Federal. 

A atuação desempenhada pelo Iphan e também pelo Ibram88 tem a preocupação de se 

identificar quais sejam esses bens culturais objeto do tráfico, com o objetivo de conhecê-los 

quanti-qualitativamente, buscando antecipar acontecimentos envolvendo ações de natureza 

                                                             
84 Ministério Público, Polícia Federal através da Divisão de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e o 
Patrimônio Histórico (DMAPH) e Receita Federal. 
85 Em 2007, o Iphan lançou um vídeo institucional que promovia a campanha, inclusive passada em canais 

televisivos, para recuperação de 900 (novecentos) bens culturais desaparecidos e, que constituem o patrimônio 

histórico e cultural brasileiro. Título da reportagem “Campanha do Iphan visa recuperar bens históricos roubados”. 

Disponível no link: http://www.infonet.com.br/noticias/ler.asp?id=66847.  
86 Referência ao “Encontro sobre Tráfico Ilícito de Bens Arqueológicos”, promovido pelo Centro Nacional de 

Arqueologia e realizado na cidade de Brasília nos dias 20 e 21/03/2013. Informação publicada pela Ascom-

IPHAN. Disponível no link: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/670. 
87 Grupo de trabalho que não houve continuidade. Esta autora integrava tal grupo. 
88 Instituto Brasileiro de Museus, criado em 2009, a partir da reestruturação organizacional do Iphan. 

http://www.infonet.com.br/noticias/ler.asp?id=66847
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ilícita. Essa prerrogativa está assentada na produção de inventários, atividade recomendada pelo 

ICOM e necessária para fomentar banco de dados voltados a essa finalidade.  

Em relação a essa recomendação do ICOM, nos sites do Iphan e Ibram observam-se 

bancos de dados voltados para essa finalidade, qual seja, de verificação dos bens culturais 

desaparecidos89, porém, indaga-se a periodicidade de sua atualização, e quanto aos 

investimentos para a constante atualização dos inventários, cuja finalidade é catalogação dos 

bens culturais, primeiro passo para se conhecer as coleções dos bens arqueológicos no país. É 

uma dificuldade observada, porque ao consultá-los não se identifica respostas para tais ilações, 

ou que pode ensejar que diversos artefatos arqueológicos não são e nem serão conhecidos. E 

essa situação fica mais evidente quando coleções são formadas a partir da coleta de objetos 

expostos no solo, especialmente, daqueles sítios classificados como “a céu aberto”, mais 

suscetíveis a retiradas ilegais destinadas para o comércio ilícito (SCHAAN, 2006, 2007). Outro 

empecilho observado, com relação à prática institucional, revela-se no controle e fiscalização 

das instituições de guarda de materiais provenientes de pesquisa arqueológica, pois essa atuação 

é pontual e não contínua, verificando-se a dificuldade de se realizar o registro de todos os 

acervos arqueológicos existentes no território brasileiro.  

 A recomendação de composição de inventários para conhecimento dos bens culturais 

de cada Estado é reiterada pelo ICOM como uma ação importante no combate ao tráfico de 

bens culturais, considerado por este organismo como o terceiro maior comércio ilegal que há, 

perdendo somente para o tráfico de drogas e armas90. 

 Os países que já possuem inventários de seus bens culturais são incentivados a 

comporem bancos de dados com informações que permitam identificar seu acervo nacional em 

várias categorias de objetos, de forma integrada, e, principalmente, contenham informações de 

bens que foram objeto de furtos ou roubos. A recomendação de criação de bancos de dados com 

catálogos de objetos que foram alvo de comércio ilegal tem o objetivo de facilitar a 

identificação mundial dos objetos procurados em função desse ilícito, cujas listas são 

repassadas posteriormente para a polícia internacional (Interpol).  

                                                             
89 Dados a serem apresentados mais a frente dessa dissertação. 
90 Informação constante no próprio site da instituição, www.icom.museum. 
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No caso do Brasil, o Iphan disponibiliza em seu sítio eletrônico91 uma plataforma92 para 

se conhecer quais os bens culturais procurados. Nessa lista predominam referências a objetos 

de arte sacra (religiosos). Dos 1635 bens procurados, há apenas dois exemplares arqueológicos, 

um do estado do Pará e outro do Rio de Janeiro, e ambos artefatos referem-se a figuras de 

muiraquitãs93 (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Face pública para acesso ao “banco de dados de consulta a bens culturais procurados” gerenciado 

pelo Iphan. Site: www.iphan.gov.br 
 

 

Outro banco de dados semelhante, é organizado e administrado pelo Ibram, que mantém 

um catálogo de bens musealizados desaparecidos. 

 

                                                             
91 www.iphan.gov.br 
92 Além dessa plataforma, há outra que o Iphan disponibiliza com informações de pessoas que comercializam 

antiguidades, conhecido por “Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte”. Informação 

constante no site: www.iphan.gov.br. 
93 Espécie de amuletos, adorno, que funcionavam como proteção a doenças, “sucesso na caça e vitória nas guerras”, 

nas palavras do secretário de Cultura do Estado do Pará, Paulo Chaves, “a mística em torno desses objetos (...) 

permanece um enigma que dificilmente será desvendado, valoriza seu valor mercadológico, sendo disputadíssimos 

no câmbio negro” (COLLYER, 2013). 

http://www.iphan.gov.br/
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Figura 10: Face pública para acesso ao banco de dados de “Consulta a bens musealizados desaparecidos”. 

Site: www.ibram.gov.br (atual www.museus.gov.br)94 
 

 

É importante frisar que a produção desses bancos pelos signatários das convenções 

firmadas, almejando o combate do tráfico desses bens, é essencial para o ICOM, pois os 

mesmos são utilizados como referência para a publicação frequente das “Listas Vermelhas”, 

mencionados no capítulo anterior. Trata-se de listagens com imagens e descrição dos bens 

culturais ameaçados por essa prática de comércio. Atualmente, a situação mais preocupante 

nesse cenário é a dos Estados em guerra civil, mais vulneráveis e suscetíveis à pilhagem de 

objetos dessa natureza. São panoramas delicados até para alguma intervenção internacional. No 

entanto, identifica-se que uma ação mais assertiva nesse sentido deveria ser assumida pelos 

países-membros (signatários dessas convenções) em reforçarem a fiscalização alfandegária de 

suas fronteiras, investigando procedência de materiais etc., seguindo a orientação dos tratados 

internacionais, como a Convenção do UNIDROIT. Porém, nem todos os Estados adotam suas 

recomendações para coibir e restringir esse mercado ilícito de objetos culturais. 

À semelhança do que ocorre com as instituições internacionais, o Iphan não apresenta 

dentre suas atribuições de fiscalização, procedimentos de investigação a fim de apurar 

ocorrências relacionadas ao desaparecimento (furto, roubo etc.) de bens arqueológicos, mas 

somente encaminha a informação para que as instâncias policiais, nesse caso à Polícia Federal, 

realizem a apuração dos fatos95.  

                                                             
94 Quando da atualização desta dissertação, em 2019, o site estava com outra nomenclatura www.museus.gov.br. 
95 Esse trâmite foi acordado desde 2013, entre as Superintendências e o Centro Nacional de Arqueologia, que as 

denúncias referentes a tráfico de bens arqueológicos fossem remetidas a este Centro, com repasse posterior da 

http://www.ibram.gov.br/
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Em relação à participação da força policial para se investigar o tráfico de bens culturais, 

vale lembrar que, quando da recepção da Convenção de 1970 pelo sistema jurídico brasileiro, 

com o propósito de atender às disposições dessa Convenção, foi criada uma Coordenadoria do 

Departamento da Polícia Federal e delegacias para defesa do meio ambiente e de patrimônio 

histórico nas 27 (vinte e sete) capitais brasileiras (SOARES, 2012, p. 5). Essa é uma 

organização administrativa que persiste até hoje. Nessa perspectiva, observa-se a estreita 

relação das questões culturais ligadas ao meio ambiente alusivas à ratificação dessa Convenção, 

e importante para o contexto arqueológico.  

Outras instâncias importantes de atuação nesse contexto, ratificadas na Constituição 

Federal de 1988, são os: Ministérios Públicos Estaduais e Federal, Polícias Estaduais e Federal, 

bem como suas promotorias. O Iphan tem atuado no sentido de fazer a mediação do assunto, 

não de investigação, e essa participação se dá não somente porque é a instituição que define a 

guarda de bens arqueológicos, assim como, porque articula e implanta políticas públicas com o 

fim de resguardar o patrimônio cultural, incluindo os bens de natureza arqueológica.  

Entretanto, todas as atividades para combater o problema têm enfrentado desafios. O 

primeiro deles está relacionado à capacidade de recursos humanos capazes de cobrir as 

fronteiras internacionais do território brasileiro e evitar o tráfico de bens arqueológicos, o qual, 

por ser um comércio transnacional, não respeita barreiras geográficas. O tráfico ilegal desses 

bens começa nos locais cuja visibilidade dos artefatos arqueológicos é de grande evidência; 

muitas vezes conta com a compra por parte daqueles que mais têm contato direto com esse 

material, os próprios moradores em torno dos locais onde se encontram esses objetos, 

despertados pela curiosidade inerente que o ser humano guarda consigo (SCHAAN, 2007). 

Entretanto, muitos desses objetos, para além das coleções individuais, são colecionados 

para acobertar outras práticas de crimes, a exemplo da lavagem de dinheiro, como forma de 

maquiar contas, camuflar dinheiro ilícito, não declarado ao fisco (SALVO, 2010), receptação 

qualificada e outros meios voltados para o mesmo fim.  

Nesse momento sobrevém o desafio das instituições públicas na luta contra o tráfico em 

questão, visto que a formação de grandes coleções de peças arqueológicas são adquiridas em 

áreas com baixo desenvolvimento socioeconômico, ou mesmo em lugares cuja facilidade de 

acesso a sítios arqueológicos exponha-os à retirada predatória (sem técnica) e fins comerciais 

                                                             
denúncia à Divisão de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico (DMAPH) da Polícia 

Federal, em Brasília, para melhor gerenciamento dessa unidade policial. Informação contida em e-mail 

institucional de 18.01.2013, no anexo dessa dissertação. 
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(SCHAAN, 2007; BRODIE, 2010). Na primeira situação, trata-se de escavações voltadas para 

subsistência, conforme delineado por Najjar e Bezerra (2009) e Brodie (2010), daí a 

necessidade de se repensar o problema sob o viés social e não somente criminal, direcionando 

olhares para regiões como a Amazônia, onde esse modelo ocorre por exemplo. A atuação do 

Estado pode estar voltada para a percepção sobre o que a sociedade pensa do patrimônio 

cultural96 e tenta entender onde pode atuar, para buscar perante os cidadãos uma gestão 

compartilhada acerca do problema. 

 

 

3.2- A produção de dados: considerações sobre os casos de tráfico 

  

Para se construir ações com o fim de mitigar o tráfico de artefatos arqueológicos é 

necessário uma análise detida de suas causas, entretanto, um passo importante e inicial é 

entender a sua lógica de deslocamento desses artefatos no território, para se fazer um 

diagnóstico mais próximo das realidades nas quais esse comércio ilícito está ocorrendo, 

identificando variáveis sociais, econômicas e histórico-culturais dos lugares de onde provém. 

Indo ao encontro dessa perspectiva, verificou-se nesse trabalho a oportunidade de se identificar 

e conhecer locais do estado do Pará de onde estão saindo materiais arqueológicos 

comercializados ilegalmente. 

Diante disso, observou-se a necessidade de um levantamento, que trouxesse os dados 

necessários para caracterizar os deslocamentos mencionados. Nesse sentido, o recorte territorial 

foi o estado do Pará, buscando na documentação dos arquivos da Biblioteca “Ernesto Cruz”, 

localizada na Superintendência do Iphan no Pará, esses elementos.  

Nesse sentido, foram escolhidos processos e expedientes institucionais (a exemplo de 

documentos tipo memorando97) identificados como denúncias. Após essa escolha, foi realizada 

outra triagem, buscando nesses processos e documentos os termos: comércio ilegal, furto, 

                                                             
96 É válido destacar, que em censo realizado anualmente pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), um dos 

seus dados aponta as preocupações da população brasileira, com destaque para aquelas áreas que mereceriam 

maior atenção do Poder público, e nos dados do ano de 2015, a área da cultura, não foi elencada. 
97 A pesquisa documental foi levantada na Série “Processos de Arqueologia”, Subgrupo “IPHAN 2ª SR”, Grupo 

“Departamento de Identificação e Documentação”, Fundo “IPHAN”. Caixas: de 294 a 330. Futura ação do Iphan 

desenvolvida entre os anos de 2015 a 2017, conhecida como Rede de Arquivos, promoveu a organização dos 

acervos em bibliotecas setoriais do Iphan. O trâmite dos processos elencados nesse levantamento pode ser 

visualizado no link http://www.iphan.gov.br/cprod/consulta_externa.asp (desde 2018, está vigente novo programa 

de acesso aos processos administrativos do Iphan, em formato eletrônico, chama-se SEI). Processos mais antigos 

podem não ter sido cadastrados nesse sistema devido à antiguidade dos mesmos. 

http://www.iphan.gov.br/cprod/consulta_externa.asp
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roubo, receptação, saque, venda ou compra de material arqueológico. Esses termos 

deveriam constar no campo denominado “assunto”, componente constante na capa do processo 

ou no título do expediente identificado. 

  A finalidade dessa identificação foi trazer dados quantitativos das denúncias 

relacionadas ao comércio ilegal de bens arqueológicos e compreender seus possíveis 

deslocamentos, a solução dada a cada caso e a atuação institucional em torno dessa questão. 

Foram localizados os seguintes documentos: 

 

a) Processo Administrativo nº 01492.000160/2005-40- Assunto: venda de 

cerâmica marajoara da Europa para os EUA. (cópia) 

Esse é uma cópia do processo original. Em resumo, o documento consiste em denúncia 

de arqueóloga que comunica ao Iphan, que recebera um e-mail do curador do Museu de Houston 

comunicando que estavam sendo ofertadas a essa instituição uma coleção de artefatos da cultura 

Marajoara.  

O procedimento adotado pela Superintendência foi enviar um memorando ao Diretor do 

Departamento do Patrimônio Material (DEPAM), para apreciação e orientações. Este 

Departamento reencaminha a denúncia à sub-gerência de Arqueologia (atual Centro Nacional 

de Arqueologia), que a partir de então a conduziria.  

 

b) Processo Administrativo nº 01492.000157/1998-45- Assunto: Pretensão de 

compra de uma coleção de objetos arqueológicos. 

Trata de denúncia de compra de coleção de objetos arqueológicos, comunicada pelo 

Museu Paraense Emílio Goeldi. A Superintendência solicitou ao referido Museu dados da 

pessoa que oferecia as peças e o local onde poderia ser encontrada. O processo foi enviado, 

posteriormente, ao DEPROT (antigo Departamento de Proteção, hoje substituído em suas 

funções pelo DEPAM/Iphan), mas não houve despachos posteriores sobre o assunto, nem 

envio da documentação à Polícia Federal para alguma investigação. 

 

c) Processo Administrativo nº 01492.000114/2000-36- Assunto: Denúncia de 

saque de material arqueológico em um dos aterros do Pequaquara localizado nos 

rios Anajás e Cururu, Marajó/PA. 

Esse processo gerou, posteriormente, um projeto de salvamento arqueológico, na 

região dos rios Anajás e Cururu. Em um dos relatórios concernentes ao processo, a 
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arqueóloga responsável por essa ação informa a existência de “indicações seguras de 

comércio ilícito de material arqueológico da fase Marajoara”. Essas indicações foram 

afirmadas em razão da visita ao sítio arqueológico (PA-JO-56: aterros do Pequaquara), onde 

foram encontradas pás, carrinhos de mão e peças fraturadas sobre a superfície do terreno, 

situado numa área de fazenda. À época, foi identificada a família a quem pertencia a fazenda 

e foi instaurado o inquérito policial nº 152/2001- SR/DPF/PA, pelo Departamento da Polícia 

Federal no estado do Pará. Entretanto, não se sabe quais foram os resultados das 

investigações, uma vez que não constavam nos autos desse processo. 

 

d) Processo Administrativo nº 01492.000200/2001-20- Assunto: Denúncia 

acerca de comércio ilegal de urnas funerárias Marajoaras. Encontradas na 

fazenda Ilha de Marajó. 

 

O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP) 

comunicou ao Iphan que a ele foram oferecidas urnas funerárias da cultura marajoara para 

compra. O processo foi apurado pela Justiça Federal, que solicitou posteriormente seu 

arquivamento, sugerindo ao Iphan/PA que a instituição arrecadasse as urnas e as doasse 

para algum museu. 

 

e) Processo Administrativo nº 01492.000459/2009-28- Assunto: Denúncia de 

venda de material arqueológico - urna marajoara. 

Denúncia encaminhada de arqueóloga da Gerência do Patrimônio Arqueológico e 

Natural para a Superintendência do Iphan no Pará acerca de anúncio no site Mercado Livre 

da venda de uma urna da cultura marajoara no valor de R$ 10.000,00. O Iphan-PA 

encaminhou o caso para o Departamento da Polícia Federal no Pará (DPF/PA) para 

apuração, em 2009. Dois anos depois, a Polícia solicitou ao Iphan-PA que se pronunciasse 

e demonstrasse “o valor artístico material exposto à venda com vista a instauração de 

procedimento investigativo criminal pela Polícia Federal”.  Os anúncios, nesse ínterim, 

foram retirados do site, e como o Iphan não se pronunciou acerca desse valor, a DPF/PA 

solicitou o arquivamento do processo por falta de prova material. 
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f)  Processo Administrativo nº 01492.000042/2006-12 - Assunto: Denúncia de 

achado e comércio ilegal de material arqueológico no município de Portel/PA. 

Denúncia enviada por um servidor público acerca de retirada de materiais arqueológicos 

históricos na orla da cidade de Portel (Ilha de Marajó/PA). À época, o Iphan, através da 2ª 

Superintendência Regional do Pará/Amapá (atualmente, Superintendência do Iphan no 

Pará), com a ajuda de um arqueólogo do Museu Paraense Emílio Goeldi, realizou uma 

vistoria no local, cujos resultados foram comunicados à Prefeitura municipal, junto com 

indicações de procedimentos para a realização de uma pesquisa arqueológica no local, alvo 

da denúncia. 

 

g) Processo Administrativo nº 01492.000015/2006-40- Assunto: Denúncia de 

apropriação ilegal de peças arqueológicas, Joanes, por vereador local. 

Denúncia de arqueóloga sobre a construção de praça situada próxima à Igreja matriz da 

vila de Joanes (Distrito do município de Salvaterra, Ilha de Marajó/PA), onde se encontra o 

sítio arqueológico cadastrado PA-JO-46: Joanes. Durante as obras de construção da praça, 

vários materiais de natureza arqueológica (vestígios históricos) surgiram com as 

escavações, sendo vereador local apontado como um dos que retiraram esse tipo de material. 

 

h)   Processo administrativo: 01492.000176/2005-52- Assunto: Solicita 

repatriamento98 da totalidade da coleção arqueológica do Instituto cultural 

Banco Santos. 

Coleção composta por objetos amazônicos, principalmente, da Ilha de Marajó, vendidas 

ilegalmente ao ex-proprietário do Banco Santos. Aguarda o cumprimento da portaria Iphan 

nº 2, de 12 de setembro de 2006, que dá guarda do acervo arqueológico do falido Banco 

Santos ao Museu Paraense Emílio Goeldi. 

 

Como se pode observar nos processos expostos, a responsabilidade de se encaminhar a 

denúncia aberta sobre comércio ilegal de bens arqueológicos às autoridades policiais é do 

Departamento Material e de Fiscalização do Iphan (DEPAM), que deverá comunicar a 

                                                             
98 O termo em questão é inadequado para o caso tratado nesse processo, haja vista que repatriação (Conferência 

de Haia de 1954) é utilizada para devoluções de bens culturais entre países, e não no mesmo território nacional, 

como o caso desse documento. Entretanto, ressalta-se que o “assunto” é um título atribuído pelo agente que abre, 

no protocolo do Iphan, um processo, por isso tais equívocos podem ocorrer, como na situação em questão.  
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autoridade policial para direcionar uma investigação em relação ao assunto. No entanto, o 

grande problema observado nos casos levantados é que as denúncias, em sua grande maioria, 

referem-se a lugares de fazenda, muito comum na Ilha de Marajó, onde a prática de retirada de 

material arqueológico é conhecida e até muito antiga, segundo literatura sobre a área, a qual 

possivelmente acaba por alimentar o comércio desse material (SCHAAN, 2006, 2007); 

semelhante referência pode ter sido utilizada para a formação da coleção do Banco Santos. 

A identificação da procedência de uma coleção pode ocorrer a partir da cultura material 

e dela se inferir seu polo de incidência, bem como reconhecer possíveis colecionadores, 

atravessadores, vendedores etc. Entretanto, especificamente quanto ao comércio ilegal desses 

bens na web, algumas dessa informações são difíceis de se encontrar, pois, geralmente, os 

anúncios desaparecem tão logo uma denúncia é comunicada às entidades públicas competentes. 

Para as instituições ligadas à preservação do patrimônio cultural, coibir essa atividade está além 

de suas capacidades; elas têm conseguido, quando muito, auxiliar na identificação dos objetos, 

mas ainda uma iniciativa insuficiente.  

A partir dos dados levantados, percebe-se que não tem sido prioridade processar os 

agentes relacionados a denúncias, até mesmo porque é difícil se identificar os autores do ato 

ilícito, e para a ação penal ir adiante esse elemento deve ser especificado. E quanto ao Iphan, 

compete ao mesmo, além do reconhecimento da(s) peça(s), indicar uma instituição de guarda 

que possa acondicionar e conservar esse material. 

 Partindo ainda das informações contidas nas denúncias elencadas acima, foi produzida 

uma ilustração elucidativa com os locais apontados como o de incidência de comércio de peças 

arqueológicas, cujas áreas são representadas com as figuras dos artefatos mais conhecidas da 

cultura arqueológica presente nesses lugares. É importante frisar que a maior parte das 

denúncias estudadas envolvem bens arqueológicos da fase marajoara, padrão cultural nominado 

na Arqueologia para os grupos surgidos na mesorregião da Ilha de Marajó. A exceção fica para 

o caso do Banco Santos, pois em sua coleção foram incorporadas, também, peças da cultura 

tapajônica.  
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Figura 11: Denúncias de venda de material arqueológico, ocorrências por municípios no Estado do Pará. Dados 

obtidos a partir dos processos consultados e citados nessa dissertação (2015). 

 

 

 

Figura 12: Ocorrências de comércio de bens arqueológicos: Ilha de Marajó e Região Metropolitana de Belém. 

Dados obtidos a partir dos processos consultados e citados nessa dissertação (2015). 
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Figura 13: Ocorrências de comércio de bens arqueológicos: Baixo Amazonas. Dados obtidos a partir dos 

processos consultados e citados nessa dissertação (2015). 

 

 As figuras apresentadas representam a distribuição das incidências decorrentes de 

denúncias encaminhadas ao Iphan ou relatadas em processo. A Figura 11 sintetiza as 

informações acerca das ocorrências desse comércio ilegal nos municípios citados em processos, 

o que gerou o segundo mapa mais especificamente sobre a região da ilha de Marajó, incluindo, 

ainda, cidade de Belém (Figura 12). Apesar de não ter sido evidenciada em nenhum processo, 

Belém foi destacada por causa do catálogo produzido pela Secretaria de Cultura do Estado do 

Pará, no qual se informa sobre o desaparecimento de um muiraquitã desde 2006 (COLLYER, 

2013). No banco de dados do Iphan, também consta a informação de dois muiraquitãs 

desaparecidos. 
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Figura 14: Muiraquitã desaparecido. Fonte: COLLYER, 2013. 
                                                         

Por fim, a Figura 13 refere-se a municípios da mesorregião conhecida por Baixo 

Amazonas, e os artefatos desses municípios são representativos da cultura Tapajônica. O falido 

Banco Santos apresentava em sua coleção objetos dessa cultura, por isso a sua identificação. 

 Observa-se, que há pouca resolução criminal dos casos. Mesmo com processos 

investigatórios instaurados, nem sempre é possível identificar agenciadores, coletores e 

compradores. A avaliação, em virtude do exposto, é que uma ação contra esses atos ilegais por 

parte de instituições policiais e judiciárias, com base apenas na apreensão desses materiais não 

resolve a questão principal, especialmente, com as entidades públicas voltadas à proteção do 

patrimônio cultural arqueológico, a esta a tarefa é bem mais árdua, no que se refere à gestão 

desse patrimônio. O trabalho com a sociedade pode ser um início, de que o indivíduo 

reconhecendo e se sentindo reconhecido através de sua cultura material possa contribuir na 

diminuição gradual de dilapidação dos bens arqueológicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em todo o trabalho acadêmico, é indispensável esclarecer o modo pelo qual são obtidas 

as conclusões abordadas no mesmo. O tema em questão apresentou, desde o início, a 

dificuldade de se encontrar, em meio à literatura sobre patrimônio e arqueologia, bibliografia 

nacional que permitisse explorar o assunto com profundidade. À exceção de alguns artigos 

encontrados e utilizados na dissertação, buscou-se lidar com essa dificuldade através de um 

olhar interdisciplinar, abarcando três grandes eixos de discussão no texto, referentes a aspectos 

gerais das áreas de arqueologia, do colecionismo (pela perspectiva dos museus) e do 

ordenamento jurídico nacional referente à preservação do patrimônio arqueológico, em 

conjunto com a leitura das convenções internacionais que abordam o tráfico de bens culturais. 

Dificuldade também percebida quando se buscou definir categorias que norteassem o universo 

do “comércio ilícito” e suas correlações com o bem arqueológico. Observou-se, durante o 

trabalho, a necessidade de se entender esse tráfico não somente por suas causas estruturais 

(meio social), mas por uma perspectiva de valoração desse objeto, desenvolvendo-se uma linha 

argumentativa nessa direção. 

 Durante a construção desse estudo, observou-se que, historicamente, processos de 

pilhagem, ações no sentido de se espoliar bens culturais, ocorrem desde a Antiguidade, vindo 

o comércio desses bens também ser conhecido por “comércio de antiguidades” (BRODIE, 

2015). Hoje, esse comércio se sustenta em decorrência de conflitos bélicos, colecionismos 

predatórios, entre outros aspectos. O patrimônio cultural dos povos, quando é alvo dessas ações 

comerciais de caráter ilícito, sofre perdas irreparáveis, e isto decorre do fato de que bens 

culturais, particularmente os de natureza arqueológica, são recursos não-renováveis, cujos 

testemunhos  tendem a perecer com o tempo, quando não são protegidos e conservados, mais 

ainda quando são objeto de tráfico. 

 A repercussão da modernidade no campo das ciências em geral, incluindo a 

Arqueologia, será a afirmação do domínio científico e da técnica trazendo contribuições para 

sua consolidação enquanto campo científico. Entretanto, o discurso científico da Arqueologia 

também será apropriado, em termos práticos, para valorização do material arqueológico que 

está sendo comercializado. 

 Cumpre ressaltar, do mesmo modo, que o tráfico de bens arqueológicos muitas vezes 

está acobertando outras práticas ilícitas, a exemplo da lavagem de dinheiro. Muitas vezes, a 
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retirada de material dos sítios arqueológicos ocorre em contextos regionais com baixo 

desenvolvimento socioeconômico (BRODIE, idem), o que tem facilitado as ações de 

agenciadores para a compra de artefatos dessa espécie. Estas razões, dentre outras, são 

propiciadoras desse comércio ilegal, contudo, cabe refletir sob quais parâmetros de preservação 

se deve agir junto a essa situação, uma vez que a intervenção policial interfere somente nas 

consequências do ato, ou seja, quando o objeto já foi comercializado, e uma vez que esse 

comércio não respeita as linhas fronteiriças dos estados vítimas dessa prática ilícita, torna as 

punições difíceis de serem aplicadas. 

 Em relação à questão da punição, vale destacar autores como Raphael João Hallack 

Fabrino (2012) e Mauro Salvo (2014), cujos trabalhos foram utilizados neste estudo, ressaltam 

a ineficiência no combate e punição a esse tipo de crime e a pouca resolução dos casos 

arrolados, além de destacar as leis como brandas. Em relação ao primeiro autor, cabe ressaltar 

a revisão da legislação penal para se tipificar crimes dessa natureza; somente o crime de 

“receptação simples” mereceu atenção especial dos legisladores quanto ao agravamento da pena 

de reclusão, enquanto o de “receptação qualificada” não teve a mesma atenção, sendo este o 

crime que incide mais diretamente sobre o comércio ilegal dessas obras. Ou seja, não existe 

legislação específica para combater o crime de tráfico de bens culturais. E quanto ao segundo, 

destaca a amenização das leis penais, quando se trata desse tipo de crime não tipificado, mas 

entrelaçado em outras tipificações legais, como receptação qualificada, o que não qualifica o 

crime próprio para ações de tráfico de bens culturais; 

Porém, após as leituras e levantamentos realizados para esse estudo, retira-se como 

conclusão que, partindo dos instrumentos legais que temos atualmente, a exemplo da Lei nº 

3.924/1961, não parece ser a falta de legislação específica que mais tem prejudicado na coibição 

desse delito, mas a sensação da impunidade diante dos casos conhecidos, ou seja, de que as 

normas existem, mas não têm cumprimento por parte dos seus infratores, essa é a conclusão 

apreendida de Mauro Salvo. 

É justo enfatizar, que a existência de leis voltadas à punição efetiva do comércio ilegal 

de bens culturais poderia inibir o intento daqueles que desejam colecionar objetos desse teor. 

Mas, no geral, considera-se tão importante quanto, que as instituições de preservação e proteção 

focassem mais na valorização das possíveis relações de pertencimento da sociedade com esses 

bens, em particular, os apresentados nessa dissertação, os de natureza arqueológica, no sentido 

de valorizar a relação desse patrimônio com o lugar e o território, reforçando, assim, a sua 

relevância e, dessa forma, alimentando vínculos coletivos com o objetivo de preservá-lo. 
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ANEXO 

 

 

 

Procedimento para remessa de denúncia de tráfico de Bens Arqueológicos no Iphan 

 


