
Iphan premia vida dedicada à arqueologia 
 
Dedicação e pesquisa são marcas registradas do padre Pedro Ignácio Schmitz

que, com seu trabalho, ajudou a elevar o status da arqueologia brasileira 
 

 

 
Mais de 50 anos de dedicação à arqueologia brasileira. Esse é o resumo da vida do 
professor e padre jesuíta Pedro Ignácio Schmitz que, por indicação da prefeitura de 
São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, concorreu ao Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, promovido pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional – 
Iphan, sendo o vencedor da edição 2009, na categoria Proteção do Patrimônio Natural
e Arqueológico, pelo conjunto de sua obra, que abrange a teoria, a prática e o ensino 
da arqueologia. Padre Schmitz também trabalha com populações indígenas e missões 
religiosas na América Latina e é reconhecido como um dos integrantes da primeira 
geração de arqueólogos que atuaram com método científico no Brasil. 
 
Pedro Ignácio Schmitz é doutor em História e Geografia pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul - PUC RS, livre-docente em Antropologia pela PUC RS, 
professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e 
professor titular da Universidade do Vale dos Sinos – Unisinos. Sua produção 
acadêmica sobre Arqueologia é nacionalmente reconhecida e se confunde com a 
trajetória do Instituto Anchietano de Pesquisas – IAP, instituição dedicada à pesquisa 
multidisciplinar, que se tornou o principal centro de referência de arqueologia no Rio 
Grande do Sul e um dos mais importantes do Brasil, desde que o professor Schmitz 
assumiu a direção em 1966, cargo que ocupa ainda hoje.  
 
Sua carreira acadêmica começou em 1958, na UFRGS, como assistente do padre 
Balduíno Rambo, um dos maiores especialistas em história natural do Rio Grande do 
Sul, nas cátedras de Antropologia, Etnografia e Língua Tupi, onde iniciou os estudos 
sobre a cerâmica tupi-guarani. No início da década de 1960, passou a lecionar também 
na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Leopoldo, o que fez com que se 
aproximasse do IAP, ligado à faculdade. A partir deste momento, intensificou os 
estudos e as pesquisas arqueológicas. Os primeiros trabalhos sistemáticos iniciaram-se 
em 1965, com o incentivo do Iphan, por intermédio de Alfredo Teodoro Rusins, do 
primeiro diretor do Instituto, Rodrigo Melo Franco de Andrade e, depois, de Renato 
Soeiro.  
 
Já à frente do IAP, padre Schmitz iniciou o levantamento e a prospecção dos sítios 
arqueológicos do Rio Grande do Sul, trabalho que proporcionou a realização de vários 
seminários e simpósios, resultando numa coleção de anais que registram a ação de 
pesquisadores brasileiros, da América Latina e da América do Norte. Outros estudos do 
padre Schmitz contam a história indígena a partir das pesquisas realizadas na região 
do planalto do Rio Grande do Sul, descobrindo as casas subterrâneas dos índios 
Kaingang. No sul do estado, organizou e realizou as pesquisas que identificaram os 
cerritos (montículos de terra construídos pelos índios Charruas e Minuanos), cujas 
origens remontam a milênios. Encontrou também, em inúmeros sítios, pontas de 
projéteis em pedra lascada atribuídas a populações de caçadores, de mais de dez mil 
anos. 
 
Em 1972, o professor iniciou um trabalho arqueológico em Goiás, por intermédio da 
Universidade Católica de Goiás – UCG, em parceria com o IAP. Ministrou palestras, 
seminários, simpósios, formulou e implantou cursos sistemáticos de arqueologia. Em 



trabalhos de campo, identificou sítios de ocupação cerâmica de tradição Aratu e um 
sítio pré-cerâmico datado de mais de 11 mil anos. Estes estudos pioneiros no planalto 
Central brasileiro descobriram verdadeiros tesouros arqueológicos, como o de 
Serranópolis, com arte rupestre na forma de pinturas e gravuras. A descoberta 
comprovou a ocorrência de um período evolutivo importante da cultura na região. O 
programa arqueológico goiano durou de 1973 a 1985 e seu material foi analisado até 
1995. 
 
Em 1984, numa parceria entre a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS, 
IAP e Unisinos, padre Schmitz elaborou o programa arqueológico do Mato Grosso do 
Sul. Nessa ocasião, várias culturas arqueológicas foram encontradas em sítios tupi-
guarani, inclusive um cemitério com 36 esqueletos, marco importante para a 
arqueologia. As ações do professor Schmitz surgiram da necessidade de compreender 
as culturas pré-históricas brasileiras, mostrando um território de diversidade cultural 
antes da conquista e dominação da tradição européia. 
 
Quando seu trabalho começou, a arqueologia no Brasil estava atrasada em 
comparação aos outros países da América Latina. Com o avanço de metodologias e 
técnicas arqueológicas, como decapagens horizontais em grandes superfícies, 
escavações sistemáticas em sítios, levantamento desses sítios por áreas pré-
determinadas e coletas superficiais controladas, a arqueologia brasileira passou a um 
novo estágio de desenvolvimento. Contemporâneo de Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, o professor Pedro Ignácio Schmitz foi um dos principais responsáveis pela 
evolução e reconhecimento científico da arqueologia brasileira. 
  
Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 
Instituído pelo Iphan em 1987, em reconhecimento a ações de proteção, preservação 
e divulgação do patrimônio cultural brasileiro, o Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade é uma homenagem ao primeiro dirigente da Instituição e é constituído de 
um troféu, um certificado e R$ 20 mil para cada vencedor. A participação é aberta a 
empresas, instituições e pessoas de todo o país com ações de preservação e 
divulgação do patrimônio histórico e artístico nacional. O prêmio será entregue no dia 
14 de outubro de 2009, em Brasília. 
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