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Visando contribuir com reflexões sobre o tema da arqueologia urbana na busca de 
melhores práticas, instrumentos e diretrizes de atuação, compartilhamos subsídios obtidos em 
visita técnica. O objetivo é discorrer sobre a organização do setor onde a proteção destes 
vestígios é assumida e desenvolvida majoritariamente pelo Estado. Na França existe um centro 
nacional de arqueologia urbana que promoveu encontros com a categoria para estabelecer a 
forma de agir e organizar  inventários, objetivos, métodos e resultados dos diagnósticos, guias 
para arqueólogos com técnicas de fundações, atlas arqueológico e outros procedimentos. Neste 
processo organizam o tesauro, editam anuários de operações de campo, documentos de 
avaliação do patrimônio arqueológico de algumas cidades, etc. Exemplificamos a prática com o 
projeto “Coeur de Ville” e discutimos alguns aspectos da arqueologia urbana no Brasil, enfatizando   
a necessidade de incrementar a integração entre  profissionais e instrumentos que atuam sobre os 
bens edificados tombados. Embora inseridas em contexto bastante diverso do brasileiro, estas 
ações nos remetem à necessidade de atuação coletiva e articulada, em nosso país para a 
convenção de instrumentos, procedimentos e produtos que possam otimizar a produção de 
conhecimento sobre a matéria de forma que possam ser inseridos cada vez mais no âmbito das 
políticas públicas, para fomentar a preservação destes bens no âmbito das atividades de Estado e 
fornecer o devido retorno ao cidadão. 

Como muitos já conhecem, a França é um país onde a arqueologia se distribui em quatro 
instâncias, comparáveis à nossa nas dimensões nacional, regional, estadual e municipal. Existem 
setores de preservação de patrimônio, que efetuam a gestão dos bens e dos recursos 
arqueológicos, por meio de conselhos como o Conselho Nacional de Pesquisas Arqueológicas – 
CNRA e a Comissão Inter-regional da Pesquisa Arqueológica - CIRA. Existem centros de 
documentação e de pesquisa, como o Instituto Nacional de Pesquisas Arqueológicas Preventivas 
- INRAP responsável pelas operações de campo, o Centro Nacional de Pré-História - CNP e o 
Centro Nacional de Arqueologia Urbana - CNAU, cuja atuação é nosso foco. Existem ainda 
grandes laboratórios e depósitos públicos que fornecem apoio às pesquisas desenvolvidas pelas 
diversas equipes que, ao final dos trabalhos, lá deixam o material pesquisado, peças obtidas e 
documentos produzidos. 
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Os relatórios de pesquisas estão sujeitos a normas de conteúdos mínimos de 

apresentação, assim como as normas para emissão de informações, para arquivos e para 
redação de relatório final, o Documento Final de Síntese – DFS. Atuando com forte apoio da  
informática, a França possui as Bases Patriarch, para registro informatizado das escavações e o 
estudo do material, pela base Syslat. Toda esta estrutura possibilita ao Ministério da Cultura 
francês manter uma política de publicações e de apresentação das principais coleções 
arqueológicas. Além destas instituições públicas, existem as universidades, o Conselho Nacional 
de Pesquisa Cientifica - CNRS e arqueólogos das comunidades, de museus e associações. 
Empresas particulares são raras. Naquele país a legislação entende e garante o patrimônio como 
um Bem da União, de direito coletivo, tutelado pelo Estado, semelhante à legislação brasileira.  
 O CNAU, ligado à Diretoria de Arquitetura e Patrimônio, SDarchetis / Ministério da Cultura 
e Comunicação é situado em Tours e, foi fundado em 1984, como um centro de reflexão 
metodológica e informação. Ele contribui para a pesquisa e conservação dos sítios arqueológicos 
urbanos, além da difusão dos resultados na França, reforçado com a atuação das redes de trocas 
entre profissionais, voluntários, autarquias, associações e particulares, onde o CNAU desenvolveu 
setores de pesquisas, de formação, de documentação, de informação e de publicação com 
biblioteca especializada. A linha de publicações inclui a edição de Anuários de Operação de 
Campo em Meio Urbano desde 1985; Boletim Bibliográfico de Arqueologia Urbana desde 1975; 
Documentos de Avaliação do Patrimônio Arqueológico de Cidades da França, que inclui mais de 
21 cidades, e a linha de Estudos e Documentos, com títulos sobre técnicas, 
diagnósticos.informatização, sistema de gestão de bases de dados e Sistema de Informação 
Geográfica -SIGsDesta forma, respaldado legalmente com uma instituição específica, com 
recursos e autonomia para pensar, planejar e realizar ações neste setor, a área se organizou 
inicialmente em torno do diálogo promovido por diversos encontros entre os envolvidos com a 
arqueologia urbana. As publicações divulgaram o desenrolar dos entendimentos e as ações e os 
frutos desse esforço coletivo começaram a surgir, a exemplo do guia para atuação em obras 
urbanas. 

Importante obra de referência, o Guia para uso de arqueólogos com técnicas de fundações 
e outros procedimentos, do anteprojeto à execução de Alain Fonquernie, editado em Tours pelo 
CNAU em 1989, contém, aspectos sobre os solos de fundação, dos reconhecimentos e 
sondagens, dos estudos geotécnicos e do equipamento utilizado nas obras. Descreve os 
processos das fundações e suas relações com os depósitos arqueológicos, as obras de 
sustentação e o processo de elaboração de uma construção com os instrumentos documentais 
utilizados e regulamentados para seu desenvolvimento. O guia possui conteúdo técnico e 
representa uma boa interface com área afim, fornecendo mais segurança para os cidadãos, 
profissionais e para os bens arqueológicos. 

A equipe do CNAU ainda edita anualmente os Boletins Bibliográficos de Arqueologia 
Urbana e efetua consultas anuais para recebimento das publicações, define as normas de 
redação onde os títulos são apresentados conforme uma classificação que os separa entre 
estudos gerais e cidades francesas. Diversos índices são elaborados para facilitar a busca, como 
o de autores, de cidades, por região e departamento, por rubrica e período e listagem dos 
periódicos citados. Parte das obras do CNAU está disponível pelo site 
www.culture.gouv.fr/culture/cnau/fr. 

 
I – Os Diagnósticos Arqueológicos em Meio Urbano 
 
A necessidade de realizar um diagnóstico em meio urbano é gerada por processos provenientes 
dos pedidos de permissão para realização de obras previstas no Plano de Ocupação do Solo 
(POS), definido por legislação. As demandas podem ser de estudos prévios, especialmente sobre 
intervenções em monumentos históricos ou estudos de impacto, sobretudo em projetos lineares. 
Uma das primeiras preocupações do CNAU foi a de conhecer e procurar sistematizar 
procedimentos. Profissionais expressivos no meio se pronunciaram sobre os objetivos, métodos e 
resultados dos projetos, tendo publicado alguns estudos de caso, que se apresentaram divididos 
em: estudos preliminares e operações de campo, especificando os tipos de documentos 
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produzidos; as técnicas de intervenção no campo com tipo e amplitude daabordagem, os tipos de 
edificação, o registro dos dados e os resultados do diagnóstico e sua utilização.  O volume foi 
organizado por SOULIER da Sub-direção de Arqueologia / SDarchetis e CERRUTI, 
GUILLOTEAU, IBAÑEZ & PÉTINIOT do CNAU. A obra fornece um panorama do setor no país, 
com discussão e avaliação, sendo o aumento do campo para a arqueologia urbana uma das 
constatações. 
  Os diagnósticos são viabilizados e agilizados em grande parte pelo uso do inventário 
arqueológico que foi Implantado em 1964 e colocado em uso em 2002 em função da legislação de 
arqueologia preventiva. O sistema informatizado associa o Sistema de Gestão de Bases de Dados 
- SGBD com o SIG em cobertura de todo o país, o 
que constitui o Patriarch (patrimônio arqueológico). 
Esse sistema é mantido pelo Estado, que responde a 
consultas dos profissionais, pesquisadores e 
estudantes, pois permite localizar e efetuar mapas 
de sítios e indícios, segundo critérios temáticos, 
cronológicos e geográficos. Ele fornece as 
informações disponíveis sobre as circunstâncias da 
descoberta, relatórios de prospecção, escavação e 
bibliografia. Desta forma é um instrumento 
fundamental para pesquisa e gestão, pois indica as 
zonas de proteção do patrimônio arqueológico 
delimitadas, os documentos de referência e os 
procedimentos solicitados para o trato daquela 
região. 
 
II - Tesauro 
 

Pela necessidade de uma comunicação precisa, a pesquisa científica não poderia 
prescindir do uso de vocabulário controlado e dinâmico de descritores, que se relacionam 
semântica e genericamente para cobrir ramos de conhecimento de forma extensiva.  Com esse 
intuito, os funcionários do CNAU efetuaram uma pesquisa a partir das publicações dos anuários 
de 1985 a 1993, utilizado para o tratamento das obras na biblioteca do próprio CNAU, efetuaram 
uma coleta sistemática dos termos utilizados nos questionários recebidos dos arqueólogos e os 
compararam com a indexação da biblioteca especializada que possuem.  O estudo dos termos 
está em constante processo de aperfeiçoamento e foi apresentado apenas como resultado de 
uma primeira reflexão sobre o vocabulário suscetível de constituir um thesaurus das estruturas 
descobertas em meio urbano.  Como exemplo dos Candidatos-Descritores para o Thesaurus, 
podemos citar os exemplos que arrolamos abaixo: 

• Vias e Agenciamentos: 
Vias, Espaços Livres (Não Agenciados, Não Determinados), Agenciamento das Margens  
dos Cursos D’Água, Agenciamento do Relevo, Passagens, Adutoras de Água,  
Coletores, Evacuações. 
• Estruturas Defensivas: 
Sistema Defensivo Urbano, Estruturas Fortificadas, Guarnições, Casernas. 
• Construções Civis: 
Espaço Público, Poder Civil, Justiça, Educação, Cultura, Saúde, Espetáculos,  
Esporte, Banhos, Higiene, Comércio, Trocas, Habitação Privada. 
• Edifícios Religiosos: 
Cultos Pagãos, Edifícios Culturais Católicos, Edifícios de Conventos ou  
Monastérios, Edificações Eclesiásticos, Demais Cultos. 
• Funerário 
Funerário 
• Produção 
Artesanato, Agricultura, Industria, Extração, Formações Naturais. 
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III – O Anuário 
   

 Esta publicação divulga informações em âmbito nacional e internacional, permite uma 
visão de conjunto das atividades desenvolvidas nas cidades francesas, fornece os principais 
resultados das operações arqueológicas conforme a grade de análise das funções urbanas do 
CNAU,  a busca de outras pesquisas com temáticas semelhantes e apresenta perspectivas para a 
análise das tendências de pesquisa. 

O anuário é elaborado com base nas listas fornecidas pela base Patriarch, . tomando como  
exemplo o anuário de 2003 sobre 469 sítios, retornaram 257 respostas, para edição de 227 notas. 
Assinala as operações que não tiveram resultados científicos, as que obtiveram vestígios 
arqueológicos ou que registraram atividades ocorridas antes da urbanização. Nesse caso a 
urbanização é entendida como a ação de urbanizar um espaço que não estava anteriormente, ou 
seja, a primeira urbanização e não a urbanização contemporânea, posterior a 1945. 

De 1985 a 2003 foram registradas 720 aglomerações que foram objeto de notas no 
Anuário. Estão melhor representadas as operações realizadas em aglomerações antigas 
secundárias, desertas ou as pequenas cidades medievais ou modernas provenientes 
deinventários elaborados por serviços de arqueologia regionais ou departamentais.  A obra possui 
Índice das cidades citadas e Gráficos de Representação por Natureza de Operação. Possui 
também uma Lista de Termos Genéricos e Rubricas numeradas com a qual cruza os dados com 
as demais informações, criando gráficos com todas as combinações possíveis. O mesmo é feito 
com as Estatísticas de porcentagens por Período, a partir da convenção efetuada sobre o recorte 
temático e cronológico:              1.   Antes da conquista de César: -50 

2.   Alto Império: de –50 ao 3o quarto do séc. III. 
3. Baixo Império: do fim do séc. III ao fim do V séc. 
4. Alta Idade Média: VI a X séculos 
5. Idade Média: XI a XIII séculos 
6. Baixa Idade Média: séculos XIV e XV 
7. Moderna: do séc. XVI à metade do séc. XIX. 

 

8. Era Industrial: depois de 1850 



 

 5

Anais do V encontro do Núcleo Regional Sul da Sociedade de 
Arqueologia Brasileira – SAB/Sul. 

 

De 20 a 23 de novembro de 2006, na cidade de Rio Grande, RS 
    

A obra contém também a Representação das 
Rubricas, Representação das Ocorrências por Período e 
por Tema, Proporção das Ocorrências por Tema, Índice 
Cronológico e Temático, Mapas temáticos com a 
informação espacializada, Índice de Temas Utilizados – 
Detalhado e de Todos os Períodos por Tema. Mapas 
com Índice Geográfico, Índice de Nomes dos 
Responsáveis. 
     Como exemplo da análise estatística podemos 
colocar a Proporção das Ocorrências por Tema em 2003 
onde se registrou 7% de estruturas defensivas, 26 % de 
construções civis, 8% de edifícios religiosos, 7% de 
estruturas funerárias, 15% de estruturas de produção, 
3% de formações naturais e 34% de vias e 
agenciamentos. No mapa de Numero de operações por 
região percebemos que foram efetuadas no mínimo 177 
pesquisas em 2003. Desta forma o anuário disponibiliza 
indicadores de gestão e todas as possibilidades de 
resposta às mais diferentes questões dos pesquisadores 
e gestores viabilizando a tomada de decisões sobre as 
prioridades de proteção, conservação e promoção dos 

bens. Eles auxiliam na descoberta de 
vestígios que podem estar culturalmente 
associados, por mais dispersos que 
estejam no espaço; na discussão e 
visitação de pessoas e lugares que 
envolvem questões semelhantes e outros. 
Este trabalho é de grande interesse 
coletivo e admirável seriedade, torna 
acessível a  visão sobre os bens e 
pesquisas arqueológicas em escala 
nacional. 
 
I V - Atlas Arqueológico 

   
O Atlas é um instrumento focado na evolução urbana, da gênese aos dias 

atuais, que agrega os dados de dezenas de pesquisas arqueológicas com a 
cartografia, os dados históricos e os arquitetônicos. Ele consolida os instrumentos 
rotineiros de trabalho como o documento de avaliação do patrimônio arqueológico 
das cidades da França – DEPAU, o croquis de topografia histórica e de avaliação 
arqueológica - ETHEA, o plano local de urbanismo - PLU, esquema departamental 
de agenciamento e urbanismo – 

SDAU e o zona de proteção do patrimônio 
arquitetônico, urbanístico e paisagístico – 
ZPPAUP. Estes instrumentos subsidiam a 
tomada de decisões, os estudos de impacto, a 
definição de setores e sítios protegidos, entre 
outros. Os Atlas são produzidos e utilizados 
para sintetizar cumulativamente as informações 
conhecidas, espacializar e fornecer visibilidade 
aos bens possibilitando entre outros, o 
planejamento das pesquisas e do 
desenvolvimento urbano, viabilizando a gestão 
consciente e preventiva dos vestígios. 
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arqueológicos. Resgatando seu DNA ancestral, reafirmam a identidade contemporânea das 
cidades. Como exemplo utilizamos o trabalho do Serviço Regional de Arqueologia - SRA da 
prefeitura de Orleans, conforme os períodos de ocupação em ordem cronológica. 
                                          

Aglomeração Gaulesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Romanização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O traçado das muralhas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A topografia religiosa 
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A centralidade e os deslocamentos 
 
 
 
 
 
 
 
A parte baixa da vila e a atual constituição da frente do rio Loire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os artesãos de pele no bairro “la Charpenteríe” dos séculos XV° ao XVIIIo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planos e cadastros antigos 
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As indústrias segundo o novo plano de Orleans monumental, industrial e comercial, 1896. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V – A Documentos de Avaliação do Patrimônio Arqueológico das Cidades da França. 
 

Para ilustrar este tipo de documentação escolhemos a cidade colonial de São Pedro da 
Martinica por ser um contexto diferenciado e estar no Caribe, mais próximo do contexto brasileiro 
em diferentes sentidos. “Criação colonial, a 6000 km da metrópole, feita em detrimento dos 
caribenhos, São Pedro se constituiu ao abrigo de modestas fortificações, sob a condução 
espiritual dos Jesuítas e dos Dominicanos, com o suporte de uma agricultura que se desenvolveu, 
sobretudo com a cana de açúcar. Neste contexto que a solução escravagista se impôs e manteve 
na base do sistema social da ilha até sua abolição”.(VEUVE:99).2 Graças ao solo fossilizado por 
uma erupção vulcânica, em 1902, os antigos planos testemunharam o interesse estratégico do 
local e sua riqueza de contribuições à arqueologia do período moderno e sub-contemporâneo, 
assim como à pré-história martiniquense na ocupação das Caraíbas.  

A obra de Serge Veuve está organizada com tópicos que definem os propósitos, a 
topografia histórica, os dados técnicos, as disposições regulamentares, e a avaliação do potencial 
arqueológico. O propósito da obra é colocar em perspectiva o conjunto de dados de topografia 
histórica via cartografia somadas às informações obtidas pelas pesquisas arqueológicas sobre as 
cidades francesas. Ela é também um Instrumento de Reflexão que demonstra a recente evolução 
da arqueologia urbana, que amplia a noção de patrimônio, mostra o que é conhecido e o que se 
tem a preservar, confrontando o que se sabe com o desafio de implantação de políticas 
preventivas. È também um instrumento de sensibilização que possibilita a compreensão dinâmica 
do passado, não para conservar acima de qualquer coisa, mas para resgatar conhecimentos que 
possam auxiliar nas decisões que tangem o presente e o futuro.  Os DEPAVF auxiliam o diálogo 
entre os arqueólogos, os agenciadores e demais segmentos, pois possui linguagem acessível e a 
análise global da cidade e de seu patrimônio arqueológico através do tempo. 
          Como base do trabalho existem as referências legais de regulamentação, como o Código 
de Urbanismo, as regras gerais de uso do solo, os planos de ocupação, as disposições relativas 
aos modos particulares de uso do solo, a lei que define as competências entre as comunidades, 
os departamentos, as regiões e o Estado; a lei relativa ao reforço da proteção ambiental e o 
decreto que assume a proteção do patrimônio arqueológico em certos procedimentos 
urbanísticos.  
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 Em anexo vem o portfolio dos planos em períodos que demonstram a ocupação do solo e 

a evolução urbana em intervalos: 1670 -1694,1694 – 1734,1734 - 1770, 1770 – 1820, 1820 – 
1851,1851 – 1902 conforme exemplificamos com as imagens relacionadas. Apresenta também 
planos com as curvas de nível, com as pesquisas arqueológicas (sondagens, salvamentos e 
escavações), com a espessura dos sedimentos arqueológicos, com as áreas protegidas por 
disposições regulamentares, com a avaliação do potencial arqueológico e com as embarcações 
resgatadas na baía. Esses planos cartográficos são apresentados em transparências para permitir 
o estudo combinado com superposições. Os documentos de avaliação são eficientes instrumentos 
de gestão no quadro do desenvolvimento da arqueologia preventiva, entre outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI - Projeto “Coeur de Ville” 

 
Complementando o 

panorama, citamos também o 
exemplo de uma das maiores 
escavações urbanas, 
desenvolvida pelo município 
de Chartres, para construção 
de um estacionamento 
subterrâneo que ocupa 
aproximadamente 15 000 m². 
Esse estacionamento fica em 
uma parte da cidade que foi 
ocupada por uma vila galo-
romana, medieval e moderna 

ao longo de mais de 2.000 anos de história. As pesquisas foram conduzidas pelo INRAP da 
União, em parceria com diferentes atores: os arqueólogos do estado,  o Serviço Regional de 
Arqueologia -– SRA e a Diretoria de Assuntos Culturais Região Centro – DRAC, assim como os 
do município, o Serviço de Arqueologia – SA de Chartres. Juntos, somaram cerca de 50 
arqueólogos de seus quadros, e mais 30 contratados posteriormente. Participaram também as 
empresas construtoras.  

Nas escavações puderam ser observados vestígios diferenciados e complexos, como a via 
calçada com pedras, a rua, o cemitério e paredes de grandes edificações. Foram observados 
também perfis com o registro da seqüência de ocupações e em meio a estes, as estruturas e 
artefatos dos diferentes períodos com superposições e alterações antrópicas antigas e atuais.  



 

Arqueologia Brasileira – SAB/Sul. 
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O local onde está hoje 
a vila de Chartres foi escolhido desde 100 a.C por Gauleses do 
povo Carnuto que cavaram um fosso duplo com muro de terra defensivo por mais de dois 
quilômetros. É provável que a primeira vila tenha se chamado Autricum. Foi construída décadas 
depois do fim da guerra dos Gauleses, o que ocorreu por volta de 25 a.C durante o reinado de 
Augusto. Como eles dependiam de Roma, passaram a ser conhecidos como Galo-romanos.  Os 
vestígios estavam em profundidade de 1,60 a 2m onde foi identificado um bairro habitacional 
muito bem conservado, com arruamento ordenado a 45 em relação aos pontos cardeais e 
espaços de 120 de lado, conforme padrão de construção romano. Parte das casas foi destruída 
por um incêndio entre o fim do primeiro século e o começo do segundo d.C. Outras foram 

utilizadas ao longo do terceiro século até o inicio do quarto. Foram 
descobertas estruturas de celeiros para conservação de alimentos, 
jardins com canteiros com motivos geométricos, um forno e secadora 
para defumar carne, canaletas recobertas de telhas e fixadas com 
argamassa de cal e estruturas de pedras para drenagens e 

canalizações de madeira para água, uma adega 
abandonada aterrada com dejetos de fabricação de 
objetos em osso. Foi descoberto também um cômodo 
da uma casa que era aquecido pelo sol e pelo calor 
proveniente do fogão, direcionado por meio de 
condutos. O sistema comparava-se com o desenho de 
reconstituição de uma sala de banhos romana, 
inventada no primeiro século a.C. aquecida por 
hypocausto, presente em inúmeras casas, 
demonstrando uma certa riqueza. Este sistema 
esquentava no Maximo até 30 º.3  

A descoberta de um vaso decorado com serpentes, um altar de terracota com inscrições 
em latim e um conjunto de objetos litúrgicos 
testemunham a existência de praticas de sacrifício 
e magia em Autricum. A tradução do texto do altar 
dizia: “Eu lhe peço, ó deus todo poderoso, trazer, 
levar, todos os 
favores a 
Caius Vérius 

Sédatus 
porque ele é seu guardião. Echar... 
Dru... Bros... Chor... Chos... Aha... 
Sina... Dru... Halcemedme... 
Hacehalar... Alcemedme”.e outras 
formulas.4

 Com o passar dos tempos, em processo pouco conhecido, esta vila antiga se retrai 
enquanto a cidade medieval se expande lentamente. Longos períodos ficaram representados por 
testemunhos materiais pouco eloqüentes, deles restam apenas antigas calçadas abandonadas, 
ladeadas por ruínas de terrenos baldios e jardins, fossas, poços, adegas e muralhas. 
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Foram também descobertos vestígios de uma igreja paroquial dedicada a São Saturnino e 

uma capela dedicada a São Thomas de Cantorbery, destruídas nos séculos XVI e XVII. Em torno 
destas havia 321 tumbas do cemitério paroquial que ficou em uso até 1791. Foi identificado um 
peregrino devoto de São Jaques (ou João), devido à valva de molusco, conhecida pelo mesmo 
nome (Coquilles de Saint Jaques), que possuía como adorno. Um grupo de 38 tumbas sugere 
uma datação do período carolíngiano. Foi encontrada também uma bula em chumbo, do papa 
Celestinus III (1191 – 1198). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
O processo de pesquisa foi bastante integrado com a comunidade vizinha por meio de um 

programa de recepção de voluntários, da produção constante de material explicativo durante o 
desenrolar dos trabalhos, de comunicados à imprensa, da instalação de painéis informativos nos 
locais da escavação e da edição de um boletim periódico. A visitação guiada em campo era 
disponibilizada em dois dias fixos, além do pré-agendamento para grupos.  Aproximadamente 
2000 pessoas estavam presentes na comemoração da jornada internacional do patrimônio que 
ocorreu nos 18 e 19 de dezembro de 2004.  

 
Pela Internet estavam disponibilizados textos e imagens legendadas, além da filmagem 

das escavações em tempo real graças a uma câmara colocada no sítio, que permitia acompanhar 
o desenvolvimento das pesquisas. ( http:/./www.ville-chartres.fr). Na sede do Serviço de 
Arqueologia foi aberta à exposição “Brut dês Fouilles” expondo os vestígios de escavação ao 
natural onde foram colocados os artefatos e as primeiras hipóteses interpretativas. A conclusão 
dos trabalhos de laboratório foram previstas para o final de 2006. 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ville-chartres.fr/
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VII – Aspectos da Arqueologia Urbana no Brasil. 
 

 Inúmeros profissionais no Brasil se debruçaram sobre a questão da arqueologia 
urbana, como exemplo temos: Miriam Casseta, Paulo Tadeu Albuquerque e o arquiteto José Luis 
Motta Menezes no nordeste, Fernanda Tochetto, Alberto Oliveira e Beatriz Thyessen no Rio 
Grande do Sul, Lucia Juliani, Marizilda Couto e Astolfo Araújo em São Paulo, Tânia Andrade Lima 
no Rio de Janeiro, Gislaine Valério de Lima em Goiás, entre outros. Existem alguns trabalhos 
publicados, em decorrência de encontros temáticos realizados nas reuniões científicas da 
Sociedade de Arqueologia Brasileira - SAB. Esses trabalhos foram iniciados em 1991, quando, a 
convite de Alfredo Mendonça de Souza, Casseta e Albuquerque coordenam uma mesa com o 
tema e apresentar o programa de arqueologia urbana para a cidade do Recife. Entretanto, 
atualmente, à exceção da ação da prefeitura de Porto Alegre, que tem conseguido implementar 
rotinas, dar continuidade às ações por sucessivas gestões, atuar articuladamente com outras 
secretarias, obter resultados relevantes e estar apresentando, inclusive, um sistema informatizado 
de gestão e informações arqueológicas, ainda são incipientes os resultados que podem ser 
considerados como consolidados, ou seja, que incorporaram rotinas de prevenção na legislação e 
nos procedimentos do poder executivo, em longo prazo. 

 Como em qualquer país, também no Brasil a Arqueologia Urbana necessita ser trabalhada 
e consolidada no âmbito das políticas publicas. Espero ter demonstrado isto com o exemplo de 
um país que possui uma das situações mais amadurecidas em relação à arqueologia urbana. 
Muito dos procedimentos usados na França podem ser aplicados à nossa realidade, conservadas 
as devidas proporções. Para tanto, o Estado precisa assumir seu papel nesta parceria de forma 
mais incisiva, criando um setor especializado para a questão, promovendo encontros e grupos de 
trabalho específicos, fomentando a integração dos diferentes atores, buscando a parceria com os 
estados e municípios, elaborando diretrizes, como já faz para a preservação dos bens edificados. 
Os arqueólogos, por outro lado, poderiam avaliar a criação de um curso de especialização ou 
linha de mestrado com este tema, manter um fórum permanente para avaliar uma estratégia de 
atuação uma escala tal que sirva para elaborar um diagnóstico nacional. Também pode ser feita 
uma avaliação de potencial e recomendações para que a comunidade atue de forma mais 
integrada junto ao executivo, legislativo e até ao judiciário, se necessário.   

Ainda há, entretanto, quem questione a validade da cobertura legal da Lei 3924/61 para os 
bens arqueológicos históricos, sem atentar para o fato desta proteção já estar consolidada pelo 
uso do bom senso, pela prática de licenciamento utilizada ao longo das ultimas décadas pelo 
Iphan, pelo registro de sítios no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA e pelas 
pesquisas e ações de proteção já efetuadas. Outros instrumentos corroboram para o 
desenvolvimento do setor, como os zoneamentos, os planos diretores, e o Estatuto das Cidades, 
com apoio do ministério com o mesmo nome. 

Outras questões a serem registradas nesta área, são os esforços dos colegas com o 
complexo bairro do Recife, as ações da prefeitura de Porto Alegre nesta cidade com o Programa 
Monumenta e deste programa com a 12a regional do Iphan em Pelotas. Este programa foi criado 
pelo Ministério da Cultura e o BID Banco Interamericano de Desenvolvimento em 1995 para 
ampliar os mecanismos de proteção às cidades tombadas e implementar uma política eficiente de 
recuperação e conservação sustentável destes bens. Ele estimula ações compartilhadas entre 
governo, comunidade e iniciativa privada, lançando editais, contribuindo com a capacitação de 
mão de obra em restauro e investe em projetos e publicações de educação patrimonial. Criou 
também o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. Nestes dez anos, 
recuperou sítios históricos em 26 cidades. Fornece ainda apoio aos municípios, junto com o 
Ministério das Cidades para que desenvolva seus instrumentos de política urbana, como o Plano 
Diretor e o Plano de Preservação, complementar ao tombamento. 

 O programa forneceu apoio ao Iphan para a criação de dois inventários que poderiam 
catalisar o amadurecimento deste setor, se incorporassem, em escala compatível, os universos de 
atuação da arqueologia urbana, em parceria com os gestores especializados e os profissionais 
que a ela se dedicam. Oportunamente resgato que o ideal expresso no conceito contemporâneo 
de conservação integrada pode ser percebido na visão vanguardista de Mário de Andrade no  
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projeto de criação do Iphan, onde já estavam incluídos os arqueólogos. Neste sentido, ainda 
aguardamos que a estrutura e as políticas públicas façam jus à expressividade do patrimônio 
arqueológico brasileiro e que o projeto de Mário seja finalmente concluído. 

 Os inventários - Inventário Nacional de Bens  Imóveis / Sítios Urbanos Tombados –  Inbi-
Su e o Inventário de Configurações de Espaços Urbanos – Inceu ainda estão em 
desenvolvimento, vindo a ser eventualmente  fundidos, conforme as atuais diretrizes para o 
sistema de informações. O Inbi-su pretende reunir e sistematizar as informações sobre esses 
bens, coletadas a partir dos levantamentos de campo, dos levantamentos de fontes documentais 
e sobre a história de atuação do IPHAN, constituindo-se em um instrumento para a ação 
institucional. Tem como objetivo apoiar os trabalhos de planejamento e atualização das 
intervenções, contribuindo diretamente para o estabelecimento de critérios e parâmetros de 
preservação. Tem como pressupostos conceituais a cidade pela suas funções essenciais a troca, 
a informação e a vida cultural, o centro e periferia, as cidades como reunião lenta e num único 
centro de poder político-administrativo, o poder da cidade sobre um setor ou sobre áreas que 
dependam dela, a importância das ordens religiosas na organização do espaço urbano no Brasil. 
Como Sítios Urbanos são definidos os resultados do processo histórico de apropriação do 
território, e a consolidação de um espaço, integrando fenômenos que o relacionam a um contexto 
geográfico mais amplo – procura abranger a maioria dos tombamentos de áreas urbanas. Os 
exemplos são as: cidades e centros históricos, trechos de cidades como conjuntos arquitetônicos, 
ruas e praças, valorizados a partir de sua inserção no contexto urbano maior (IPHAN: 01) São 63 
os sítios urbanos tombados pelo Iphan até o momento e a Lista de prioridades de Intervenção em 
Conservação de Sítios e Conjuntos Históricos Urbanos possui 101 registros. 

O  Inceu, visa complementar o Inbi -su no que diz respeito à investigação de outros 
elementos e categorias que, além da configuração edilícia, compõem a morfologia dos espaços 
urbanos para consolidar e desenvolver o trabalho de normalização. Partiu da análise do 
instrumental proposto pelo Inbi-su com a consultoria de Mª Elaine Kohlsdorf, onde se somaram as 
reflexões acadêmicas desta linha com as advindas da teoria e prática consolidadas nestes 70 
anos de trabalho do IPHAN. O piloto de aplicação foi à cidade de Goiás. A pesquisa sediada no 
IPHAN se encontra a vanguarda do estado da arte do pensamento urbanístico contemporâneo, 
pois assume um conceito de cidade como lugar de patrimônio socialmente produzido e de 
acumulação de vestígios culturais, estes convertidos em documentos da trajetória dos povos. Em 
tais documentos está implícita a valorização da forma como linguagem própria das cidades, Sítios 
Urbanos são produtos de ações em sociedade, que se caracterizam por estar em permanente 
construção, em constante diálogo com saberes, fazeres e demais atividades, afetos e rituais que 
marcam os relacionamentos entre os indivíduos. 

 A cultura urbana, de acordo com Munford (82 in IPHAN: 01), é o principal traço definidor 
das cidades, em função de ser o local de agregação desde tempos pregressos quando nossos 
ancestrais se aglomeravam para realizar suas relações comerciais e religiosas. Associou-se assim 
a cultura urbana à vida cívica, onde transformações sociais por práticas políticas passam a ser 
possíveis. A espacialização destas sociedades é construída em função de sua trajetória no tempo, 
de forma processual e histórica, aspecto presente na obra de diversos autores. O estabelecimento 
desses conceitos encaminha para uma metodologia de recolhimento de dados em sítios urbanos 
tombados que observe a percepção desses lugares como nível cognitivo preferencial das ações 
de preservação; indique os atributos de identidade desses lugares incidentes na percepção, mas 
aplicando o sistema de representação processual; seja adequada à natureza social e espacial 
desses lugares. (IPHAN: 01) 

O Inbi-su apresenta base técnica documental e os resultados mais significativos em termos 
de documentação, inclusive porque já foi desenvolvido em 9 conjuntos urbanos com mais de 5mil 
imóveis inseridos. O Inceu possui marco teórico mais propício a compatibilização com os 
documentos de arqueologia, na medida em que ela se pauta por uma postura teórica fortemente 
calcada na antropologia. Este inventário se aproxima mais da concepção apresentada no Atlas 
Arqueológico. Desta forma os dois inventários atendem ao universo de necessidades documentais 
de interface com os registros e pesquisas que a arqueologia urbana poderia necessitar em termos 
de dados arquitetônicos. O sistema de consultas de todos os inventários do Iphan está sendo 
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desenvolvido para ser utilizado pelos usuários de forma integrada. Esta ação institucional, 
entretanto, necessita se intensificar para ser compatível com a expressividade e quantidade de 
núcleos históricos do país, potenciais sítios arqueológicos urbanos. 

 Nestes inventários, necessitamos complementar os módulos existentes para agilizar 
consultas para atividades de gestão e promoção do patrimônio. Os existentes foram criados para 
as funções de identificação e documentação6, funções das competências do antigo departamento 
que os desenvolveu. Após a reforma administrativa que descentralizou estes instrumentos, além 
da manutenção, não houve continuidade da ação de desenvolvimento ou novo efetivo aporte 
financeiro para este setor. Da mesma forma o Sistema de Gestão do Patrimônio Arqueológico 
SGPA (IPHAN: 98), necessita ser complementado nos módulos referente às funções de proteção 
e promoção, que embora planejadas ainda não foram desenvolvidos. Esta ação inclui o SIG. O 
módulo CNSA possui atualmente publicado no portal do Iphan, 13.300 fichas, sendo 1.021 de 
sítios arqueológicos históricos, dentre os quais os sítios urbanos. A partir destes inventários 
poderemos obter diagnósticos e indicadores, como os editados pelo CNAU, para consolidar 
procedimentos e políticas preventivas e disponibilizá-las aos usuários de forma eletrônica, 
inclusive com dados científicos, devido ao perfil da base criada.  

Os trabalhos integrados com diferentes tipos de profissionais, todos sabem ser 
seguramente a forma mais adequada de enfrentar esta situação, em termos nacionais e regionais, 
especialmente por estarmos tratando de bens com monumentalidade e visibilidade diferenciados 
do dos franceses. Com vestígios de baixa percepção para o leigo e significância ainda 
incipientemente trabalhada enquanto referencia nacional, estes bens arqueológicos situados em 
núcleos urbanos estão cotidianamente sujeitos a ritmos de desenvolvimento bastante intensos, 
cuja proteção é freqüentemente questionada por alguns cidadãos buscando fazer preponderar seu 
direito individual sobre o direito coletivo, ou ainda gestores do executivo, insensíveis às suas 
responsabilidades perante as questões de referência, identidade, memória nacional e todos 
desdobramentos que implicam em melhoria de qualidade de vida do cidadão. 
 
VIII - Considerações finais 
 

No que diz respeito à produção cientifica e à Escola Francesa, seguramente podemos 
dizer que a linha teórica de produção largamente utilizada na França diverge bastante de outras 
escolas que tem como objetivo a explicação, a geração de regularidades e generalizações para 
aumentar o poder preditivo, como a corrente Processual defendida por Binford, Deetz, Flanery e 
Schiffer ou a Pós-Processual, que busca “compreender”, como resultado da decodificação de um 
sistema simbólico, para entender a ação humana, conforme Geertz, Hodder, Schanks, Tiley e 
Leone (PARDI 02:55). Neste sentido, podemos dizer que os resultados alcançados são limitados, 
pois na maioria das operações rotineiras, vão pouco além do enquadramento das descobertas na 
classificação conhecida. Entretanto no nosso entender além de existirem trabalhos bastante 
significativos, a opção efetuada demonstra-se válida, na medida em que a extrema qualidade na 
escavação, na documentação e na difusão dos resultados, possibilita a releitura sob outras óticas, 
para responder a diferentes questões e temas. Por outro lado, outras correntes teóricas não 
produzem material tão completo, detalhado e expressivo para subsidiar as políticas públicas, 
inclusive as de preservação do patrimônio. É inquestionável também, que pelo menos em termos 
de ações de identificação, documentação, escavação e promoção, a arqueologia francesa é uma 
grande referência mundial.  

Concluindo, nossa intenção foi apenas subsidiar a reflexão para que se possa planejar e 
desenvolver atividades conjuntas, produzir estímulos e provocações, que visam dar alternativas, 
fomentar a questão, sensibilizar sobre o tema da arqueologia urbana e fornecer diretrizes de 
atuação para o setor. Consideramos fundamental que se possam documentar os sítios ou 
vestígios fragmentários e pontuais, de maneira detalhada e comparável, manter os inventários 
regionais e a base nacional, consolidada para obter estatísticas e indicadores. Esta seria a forma 
mais eficiente de fornecer visibilidade, planejar, associar, analisar, sintetizar, interpretar e proteger 
o patrimônio arqueológico. Concomitantemente, entendo como necessário especializar nossas 
técnicas, padronizar procedimentos e socializar sistematicamente os resultados, em atividades 
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constantes, estáveis, cumulativas e de longo prazo. Neste sentido, entendo que nos cabe 
enquanto comunidade cientifica sensibilizar os dirigentes do executivo para que incorporem nos 
quadros e nos procedimentos, ações preventivas de preservação e pesquisa nos sítios 
arqueológicos urbanos, na medida que estas questões se traduzem em políticas públicas de 
Estado e não de governo. 

 Certamente a França chegou neste bom nível de desenvolvimento devido à ação de longo 
prazo e em função de centenas de profissionais atuando sob as mesmas diretrizes, utilizando as 
convenções, somando resultados em torno de uma política publica que garante a consolidação e 
difusão dos resultados das centenas de pesquisas.  Para nosso país, mesmo possuindo bens com 
menor visibilidade, mesmo que tivéssemos que atuar com outras diretrizes, usar outros 
instrumentos e buscar produtos adaptados para nossa realidade, no meu entender fica claro que o 
caminho é semelhante. Para trilhá-lo dependemos de vontade política, bastante empenho da 
comunidade científica na formação de pessoal, no estabelecimento de convenções e diretrizes 
cientificas, além de ações incisivas de sensibilização dos estados, municípios e sociedade. Desta 
forma socializo os dados obtidos nesta visitação e fundamento contribuição para a discussão 
deste simpósio 
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