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LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL CARIBE EN EL SIGLO XVI, UNA
MIRADA ARQUEOLÓGICA

Lourdes S. Domínguez
Cuba
chinopelon36@gmail.com

Resumen
A partir de los trabajos arqueológicos efectuados a partir del V centenario, el Caribe resulto ser
el área más seleccionada, sobre todo la ruta de Colón en sus diferentes viajes. Se presenta un
recuento de estos trabajos y para ellos hemos seleccionados una buena cantidad de trabajos
efectuados por diferentes colegas en todo el ámbito caribeño.
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Introducción
La Arqueología Histórica o Arqueología de la etapa colonial, incrementada ampliamente en
América en las últimas décadas, nos permite metodológicamente ordenar el estudio de los sitios,
que cronológicamente se ubican a partir de los viajes de descubrimiento en 1492 y durante todo
el inicio del proceso de conquista y colonización a partir de 1494 hasta 15l7 fecha tope de la
primera parte, antes de comenzar la gran empresa del Continente; son estos 25 años los que se
desenvuelven exclusivamente en la cuenca del Caribe.
Mucha es la discusión teórica sobre esta disciplina por el gran auge que ésta ha tomado y por
sus estrechas relaciones entre la metódica pura y la historia, pero no es éste, el objetivo para
debatir aquí, nos interesa más analizar los trabajos que se han realizado en el espacio antes
mencionado y después pasar revista a otros conjuntos de excavaciones que considero acertado
enumerar.
En los años precedentes al V Centenario del descubrimiento de América se acrecentaron las
investigaciones sobre las antigüedades en el Caribe porque es el escenario de los
acontecimientos iniciales y la documentación dejaba un sin fin de lagunas, las cuales tenían una
sola solución: aplicar la metódica arqueológica para afirmar o desmentir muchas de estas
incógnitas (Ewen, 1990 ).
Con la llegada del Almirante a estos mares se marca el inicio del llamado Nuevo Mundo y
comienza la etapa de contacto indohispánico (Deagan, 1998) evento que sale del contexto
histórico per se y que no puede abordarse por los métodos tradicionales arqueológicos, es por
esto la necesidad de tomar una diferente metodología, lo que nos ofrece la Arqueología Histórica
(Lumbreras, 1979:25).

La Arqueología de la época colonial
Cuando España se lanzó al llamado descubrimiento no fue a ciegas como la leyenda colombina
nos ha legado, es ya una certeza que Colón conocía más de lo que decía saber. También
cuando se acomete la Conquista y la Colonización observamos que se traía una experiencia
nada despreciable adquirida en la contienda Canaria, (Tejera Gaspar, 1992) y en el transcurso
de la Reconquista de su propio territorio, ambas acciones, sin lugar a dudas concluyeron en un
proceso de expansión territorial, lo que tratan de hacer en estas nuevas tierras.
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Las Islas Canarias fueron obligada escala de los viajes de descubrimiento (Alegría, StevensArroyo, 1991) las experiencias hispanas con los habitantes de estas Islas permitieron poner en
práctica los diferentes sistemas de asentamiento, estas operaciones fueron paralelas a las
gestiones que hiciera Colón antes de 1492.
Las directrices y medidas seguidas para la conquista y colonización fueron ensayadas en las
islas “Afortunadas” antes de ser introducidas en América, aún más tuvieron un segundo
laboratorio de prueba: Las Antillas, de aquí la similitud en cuanto a implantación de modelos de
poblamiento entre ambos territorios en los inicios del siglo XVI, (Tejera Gaspar, 1995:170). Nos
plantea Ramos Gómez sobre este asunto “… La aparente ausencia de dueños efectivos de
aquellas tierras y el nivel cultural de los antillanos hallados fue la causa de que Cristóbal Colón
los considerase de inmediato como siervos naturales a los que era fácil adscribir a Castilla
mediante los mismos principios que se aplicaron en las Islas Canarias: la incorporación pacífica
si se aceptaba la soberanía de los Reyes y el cristianismo o la conquista armada si se repudiaba
uno u otro elemento” ( Ramos Gómez, 1988:222) .
Para la Arqueología Histórica es un reto la búsqueda de los residuarios más tempranos
relacionados con el primer y segundo viaje de Colón. ( Deagan, 1988 a:19). Es a partir de esta
problemática que podemos considerar el estado de la cuestión y proponernos hacer un recuento
crítico de lo que se ha investigado, de lo que se estudia en este momento y a nuestro entender
sugerir algo de futuro.
Este “evento” no será informado por el “ descubierto y conquistado” es narrado por el hombre
que llega vencedor ( Guerrero, 1988:11); los que reciben primero el impacto de este encuentro
inmediato y devastador no dejaron escrito nada ( Deagan, 1988:1) no tenían escritura, pero
aunque la hubieran tenido no habrían podido hacerlo, les faltó el tiempo, por tal razón no hay “
visión de los vencidos” en el Caribe, por lo tanto sólo la ciencia arqueológica nos permitirá
esclarecer, como eran éstos hombres en verdad, y que les sucedió, en realidad, ya que esta
disciplina rompe lo infalible del documento y suple su falta (Daniel, 1968:5).
A raíz del V Centenario se ha laborado mucho en diferentes líneas de investigación y hay
resultados muy relevantes como lo prueba la bibliografía consultada, sobresalen los ejecutados
por Kathleen Deagan de la Universidad de la Florida, los de José María Cruxent del IVIC de
Venezuela, los de Antonio Tejera Gaspar, Francisco Morales Padrón y Luis Ramos Gómez de
España entre otros, Manuel García Arévalo, Elpidio Ortega y Marcio Veloz Maggiollo en
República Dominicana y los de Ricardo Alegría, Carlos Solis y Miguel Rodríguez en Puerto Rico.
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En Cuba han trabajado Eusebio Leal, Leandro Romero, Rodolfo Payarés y Lourdes Domínguez
entre otros; todos han tratado de solucionar a partir de sus indagaciones, parte de los problemas
presentados.
En América y en especial en el Caribe, hay un buen número de pesquisas arqueológicas
realizadas, pero considero que han sido inconexas, no han tenido una línea de conducción lógica
son estudios por separado, solo conocemos con seguimiento consecuente, a partir del derrotero
colombino en el Caribe, lo ejecutado por la Profesora Deagan en Haití, Santo Domingo y la
Florida.
Tanto estas exposiciones referenciadas, como las ejecutadas en España, han concluido con
resultados brillantes acordes a la celebración del V Centenario, pero, en verdad, cuando se
analizan de conjunto, son pocos los esfuerzos conjuntos y la ciencia arqueológica cada vez está
más impelida de investigaciones multidisciplinarias, con línea de continuidad, y a largo plazo.
Para entrar en materia metodológica y analizar la tarea arqueológica desarrollada, en un área tan
especial como el Caribe, consideramos que debemos partir de dos líneas de acción: la primera
basada en la cronología y las áreas geográficas afectadas y la segunda el quehacer de los
investigadores que se han dedicado consecuentemente a esta labor, con ello daremos una idea
lo más amplia posible de las excavaciones puntuales que se han ejecutado en los sitios
relacionados con el descubrimiento y la conquista, la actualidad del tema y lo novedoso de
algunos de estos estudios de caso.

El Caribe
Antes de comenzar debemos enmarcar cual es para nosotros el espacio Caribe, que perímetro
presenta y la concepción que tenemos de la cuenca caribeña, la cual abarca, todo el sur de
Norteamérica, la costa Atlántica de Centroamérica incluyendo el Golfo de México y el norte de
América del Sur, el concepto es de una gran bolsa, en cuyo interior se presenta un rosario de
islas como las Bahamas, Las Antillas Mayores y Menores y otras muchas más. Hay otras ideas
del Caribe, las del espacio limitado, de acuerdo al interés que se tenga.
Tomaremos nosotros la expresión inicial, más abarcadora y en ella se desplegará nuestro objeto
de estudio, porque fue donde se efectuó el encuentro de las culturas, donde se desarrollaron los
primeros intentos, las primeras escaladas, las primeras victorias y las primeras derrotas y en este
Caribe, en un espacio de tiempo récord, se dio el golpe que cercenó el destino de un pueblo para
que naciera otro, este Nuevo Mundo en el que vivimos.
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La vía cronológica comenzará a partir de 1492 y concluirá en 1517 al abrirse la contienda de
México, 25 años marcados, inicialmente por la acción colombina; por eso utilizaremos el
derrotero del Almirante para señalar la línea de continuidad al trabajo, ya que pensamos que es
una estrategia íntimamente ligada al Caribe.
De acuerdo a la maniobra propuesta en la búsqueda arqueológica de Colón en el Caribe,
debemos hacer nosotros otra división lógica, dos etapas con la finalidad de acortar los espacios
de tiempo y narrar con más exactitud el marco de los viajes, primero y segundo, diferenciándolos
a partir de su finalidad y objetivo, de esta manera, el inicial sería un viaje de “encuentros” y de
“asentamientos”, el que sigue.
La estancia de Colón en Canarias, como escala obligada de su viaje, apenas se marca en el
Diario (Colón, 1961), al parecer era tan común pasar por allí que para que hacer referencias,
llega el 7 de agosto a Lanzarote y trata de adobar” sus naves o sea ponerlas a punto, saliendo
del puerto de la Gomera el 6 de septiembre de 1492. El itinerario colombino debe comenzar por
las Bahamas, en la clásica islita del encuentro, la Guanahani aruaca, actualmente conocida
como San Salvador, nombre con que le bautizara el Gran Marino ya que fue su presencia la que
le salvó la vida.
En 1986, esta pequeña isla fue explorada por Brill, el cual estudió el contorno y determinó que el
único posible lugar de recalamiento para el intrépido marino fue Long Bay, en ella se encontraron
evidencias y posteriormente se erigió un monumento pequeño y anodino, recordando el gran
hecho histórico.
En ese mismo año se ejecutó una prospección exhaustiva de esta limitada rada por los
investigadores Hoffman y Gerace, del Bahamas Field Station, en el cual, el perímetro de la playa
fue rastreado, las arenas cernidas, lo que trajo por consecuencia el hallazgo de algunos objetos
europeos que coinciden con la época, sobre todo el encuentro de una serie de monedas que
coinciden con la época y que pudieron ser lanzadas por marineros de los tres barcos de Colón,
como era usual en ese momento. (Hoffman, 1986).
El punto siguiente del derrotero en la narración, es el encuentro con Cuba, la isla grande
augurada y prevista, todavía hoy en nuestro territorio de vez en cuando sale a la palestra la
discusión de ¿dónde fue el lugar de las costas nororientales donde puso su pié el Almirante? La
exposición de Morrison en 1940 (Morrison, 1950) ofreció la información necesaria para que los
geógrafos cubanos Van der Gucht y Parajón situaran al puerto de Bariay como el que reunía
todas las condiciones enumeradas en el Diario de Colón (Van der Gucht y Parajón, 1943).
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A raíz de 1992 arqueólogos cubanos dirigidos por J.M. Guarch, rastrearon el puerto y su entorno,
hallando algunas evidencias que bien pudieron ser originadas por la visita del Descubridor. El
relato continúa a partir de su Diario, manifestando algunos aspectos sobre su estancia en el
famosos Río de Mares, para todos conocido como el puerto de Gibara y ya en este lugar su
visita fue más larga, aquí envió emisarios al interior de la Isla y Van der Gucht y Parajón
sostienen que el caserío indígena a donde llegaron Rodrigo de Jeréz y Luis de Torres no es otro
que el Yayal, enclavado en el barrio de Güirabo, “… si los exploradores partieron de Gibara,
como creemos nosotros, la importante población india que encontraron a 12 leguas de distancia,
debía estar en la región de Holguín (…) a orillas del río Pazón y a una media legua del río
Matamoros, en un punto conocido como Güirabo…” ( Van der Gucht y Parajón, 1943)
El sitio arqueológico El Yayal está analizado desde 1930 por Ernesto Segeth, el cual confeccionó
un plano del mismo. (Ortiz, 1935). En 1938, José Antonio García Castañeda, destacado
arqueólogo holguinero, realizó numerosas jornadas arqueológicas exhumando la mejor colección
existente en Cuba de piezas de contacto y transculturación, (García Castañeda, 1938), este es
un sitio agroalfarero de grandes proporciones excavado arqueológicamente en un 50 % , cuyos
materiales han sido estudiados exhaustivamente, pudiéndose ver en ellos, la simbiosis cultural
que reflejan , en su unión de dos culturas ( Domínguez, 1983:15 ).
Como lo indica Colón, en su escrito, al continuar su recorrido por la costa norte del oriente de
Cuba, el primero de diciembre tomó tierra en lo que hoy es la ciudad de Baracoa y para dar
sentido de jurisdicción en esta tierra descubierta para los Reyes Católicos, clavó una cruz de
madera, la cual posteriormente fue encontrada por Diego Velázquez al iniciar la conquista en
1511; de acuerdo a la información histórica la misma pasó muchas vicisitudes pero se conservó
y actualmente se encuentra en la ciudad de Baracoa provincia de Guantánamo, al oriente de
Cuba (Velázquez, 1963); y se le conoce con el nombre de la “ Cruz de la Parra” , a la misma se
le han efectuado una serie de análisis físicos y químicos para demostrar su autenticidad,
llegando a la conclusión de su autenticidad ( Deschamp, Carrera, et al. 1989).
La última parte del viaje, como es de todos conocido, Colón tuvo desperfectos en una de sus
naves, la Santa María y no le quedó otra alternativa que desmantelar la misma y dejar en tierra a
sus tripulantes, esto aconteció en un lugar de la costa norte de la Hispaniola, junto a un poblado
aborigen aruaco conocido hoy como chicoide, (Cassá, 1925), con el maderamen del barco
construyó un fuerte al cual llamó La Navidad y continuó viaje de regreso a España con la idea de
regresar lo antes posible. (Colón, 1961, Ramos Gómez, 1991).
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El 1975 el director del Museo de la ciudad de Limbé en Haití, realizó una prospección
arqueológica en el área donde se creía que fuera posible el enclave del Fuerte, localizándolo en
el sitio llamado En Bas Saline. En 1983 la Universidad de la Florida en varias jornadas
continuadas de trabajo arqueológico, en esta localidad y dirigido por la arqueológa Kathleen
Deagan excavó con gran éxito y demostró que el emplazamiento era donde efectivamente
estuvo el Fuerte de la Navidad, también halló el poblado aborigen chicoide, o sea el cacicazgo
de Guanacagari. A cuyo cargo dejó Colón a sus hombres (Deagan, 1988 , Guerrero, 1988).
Con este estudio arqueológico concluimos lo correspondiente al primer viaje, prácticamente ha
quedado cubierta la ruta y verificadas sus escalas mediante la metodología de la Arqueología
Histórica.
En 1493 Cristóbal Colón regresa al Caribe en su segundo viaje, éste no será un viaje de
“encuentros sino para comenzar a poblar, viene a quedarse, no creo que haya tenido una idea
clara de que quería en verdad en ese momento, pero de hecho llegó con 17 barcos, 1,200
hombres, trayendo además animales, plantas, etc. produciéndose así un contacto por ocupación
(Deagan, 1988, Arranz, 1979).
Encuentra a su regreso, el Gran Marino, el Fuerte de la Navidad destruído y sus ocupantes
muertos, y no ofreciéndole seguridad aquel lugar, decide emplazar a su comitiva en un área
cercana de la propia costa norte, (Veloz Maggiollo, 1980) , recalando en una pequeña rada
favorable a sus intereses de establecerse.
En 1892 La Isabela, que así se llamó este primer poblado colombino, fue motivo de noticia a los
400 años de fundado al ser encontrado por José G. García, pero no es hasta 1915 que Narciso
Alberti Bosch publica un largo ensayo sobre esta ciudad, concurrió al lugar y comprobó que
donde el vulgo llamaba “el solar del Almirante” o “El Castillo” estaban los restos de la primada de
América, La Isabela (Santiago, 1991).
Arqueológicamente hablando, no es hasta 1940, que un grupo de investigadores formado por el
arqueólogo cubano René Herrera Fritot y los también arqueólogos Emile Boyrie de Moya,
dominicano y Jhon M., Goggin, norteamericano, son los que enmarcan el lugar y dan su
veredicto acerca de la veracidad del asiento como la inicial La Isabela, posteriormente otros
arqueólogos dominicanos han excavado el sitio y han dilucidado aún más este vasto lugar
(Encinas, 1954, Rodríguez Demorizi, 1945, Chiarelli-Luna Calderón,1987, Ramos Gómez,1992).
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En 1990 se comienza un trabajo auspiciado por Parques Nacionales de República Dominicana
en el cual José M. Cruxent toma la estrategia inicial del rescate arqueológico del sitio,
posteriormente K. Deagan se une al grupo y también concursan arqueólogos de la Universidad
Complutense de Madrid y de la Universidad de La Laguna en Canarias; realizando en esta
oportunidad un levantamiento total del sitio en varias etapas, con un resultado altamente exitoso,
no solo en el rescate de los emplazamientos europeos sino también en el contexto aborigen
aledaño a la ciudad ( Deagan,1989, Ramos Gómez, 1992).
La vida de Colón en la Isabela no fue estática, realizó algunas incursiones por el territorio, entre
las cuales se encuentra la que han llamado “la ruta de Colón “ y que es su llegada al macizo
montañosos central de la Hispaniola, conocido como el Cibao, este derrotero fue objeto de
estudio del arqueólogo dominicano Elpidio Ortega en 1988, el cual con una gran caravana fue
marcando el posible camino a Jánico (Ortega,1988:12).
Posteriormente el Gran Marino decide salir en su segundo viaje el cual ha sido objeto de estudio
arqueológico también, ya que en el mismo se había explorado la costa sur de Cuba y
descubierto Jamaica. En el sur de la gran Antilla, si nos guiamos por el Diario y algunas de las
cartas generadas por sus acompañantes, hay dos puntos cruciales, la entrada en el río
Guaurabo, donde hoy está enclavada la Villa de Trinidad, fundada años más tarde por Diego
Velázquez, la cual ha sido profusamente trabajada por el arqueólogo Alfredo Rankin.
Desgraciadamente, como la estancia del Almirante fue en verdad efímera en este lugar no han
quedado apenas huellas de su estancia en tierra cubana (Rankin,1985 s.p.; Lara Zerquera, 1977,
Portuondo, 1973).
El Diario de Colón señala también el hallazgo de una isla al sur de Cuba a la cual le puso del
Evangelista, la hoy llamada Isla de Juventud al sur de La Habana, punto muy controvertido, lleno
de incógnitas, pero de difícil trabajo arqueológico, aunque geográficamente Antonio Nuñez
Jiménez la ha investigado ampliamente ( Ramírez Corría, 1955).
En el intermedio de este recorrido sureño, Colón se desvió más al sur y descubrió a la isla de
Jamaica, marcando en el Diario las similitudes con los otros territorios ya vistos, sobre todo en
relación a sus habitantes. El punto inicial de recalamiento en este Isla no ha sido ubicado
fielmente, en cambio a partir de un proyecto de Arqueología Subacuática del INA de Texas se
trató de rescatar los restos de las dos naves que Colón perdió en 1503, durante este, su cuarto
viaje, llamadas La Capitana y La Santiago y que zozobraron en la Bahía de Gloria, hoy conocida
por Santa Ana (Parrent, et al 1991).

11

Org. Adilton Martins

A continuación de los primeros contactos
Hemos tratado en la primera parte del trabajo y a partir del método que nos ofrece la Arqueología
Histórica, comprobar que está prácticamente explorado y cubierto el itinerario de los dos
primeros viajes colombinos en el Caribe, sobre todo en los sitios puntuales, pensamos que sería
de gran utilidad acopiar toda esta información en una sola obra, algún día se realizará la misma.
Colón después de sus descalabros como conquistador-colonizador, trató de seguir sus viajes de
“encuentros “, pero eran muchos sus compatriotas los que estaban interesados en lo mismo,
además él había perdido el control, la dirección de la gesta se había ido de sus manos y de las
de su familia, por esta razón el campo de acción se ampliaba en relación a los lugares
encontrados después de 1494. Comienza el nuevo siglo, el XVI, con una pujanza incontrolable,
de todas formas trataremos de enumerar algunos de los estudios arqueológicos más
sobresalientes efectuados en la cuenca del Caribe, enlazados directamente con el quehacer
hispano en estas tierras del Nuevo Mundo, por lo menos en los primeros 25 años del siglo.
(Morales Padrón, 1979).
Para hacer este inventario no utilizaremos el orden cronológico aplicado a la primera parte de
este trabajo, sino comentaremos la labor arqueológica por países y sus principales realizadores.
La plaza principal en este período tan temprano, es indudablemente Santo Domingo, llamada
Hispaniola en ese momento. En 1505 se funda Concepción de la Vega Real, investigada
arqueológicamente por Elpidio Ortega y actualmente es objeto de estudio de la prof. Deagan
(Ortega, 1982).
En el resto del territorio dominicano hay múltiples residuarios arqueológicos analizados a partir
de la metódica colonial, pero donde se concentra el mayor número de sitios es en los predios de
la capital; fundada en los albores del siglo XVI y de cuyas excavaciones, existen una buena
profusión de publicaciones (Ewen, 1990; Ortega, 1982). Dentro de los yacimientos que más
sobresalen en esta antigua ciudad de Santo Domingo, está el Alcázar de Colón, rodeado de un
amplio predio y “a tiro de ballesta” del río Ozama , presenta una restauración excelente y está
ambientado con mucho tino; aledaño a este monumento se encuentra el conjunto de la
Atarazana, dedicado como antaño al comercio; como afluente a la plaza de Colón desemboca la
calle de las Damas, reconstruida en casi su totalidad, donde encontramos inmuebles tan
puntuales como son Las Casas Reales y el Palacio de Don Nicolás de Ovando, entre otros.
En el resto de la ciudad antigua de Santo Domingo se han realizado innumerables labores
arqueológicas, por ejemplo en la Catedral Primada, con sus famosos entierros, entre ellos los de
12
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la familia de Colón, y la disputa inacabable de los restos del propio Colón , trasladados ahora al
monumento conocido como Faro de Colón.. El Convento de San Francisco, donde también están
los restos de un hospital y un cementerio en su parte trasera muy importante, la Casa de Gorjón,
la Casa del Cordón con uno de los frontones más bellos e interesantes de la arquitectura del XVI
dominicana, etc. los que podemos considerar arqueológicamente hablando como estudios de
caso, y que han conformado un conjunto digno de que Santo Domingo sea el exponente más
valioso del Caribe representante del siglo XVI (Ortega, et al 1982).
Puerto Rico es otra de las Islas que conforman a las Antillas Mayores, presentando un amplio
placer colonial, tiene en las ruinas de Caparra, la que fuera segunda capital fundada en el Caribe
en 1509 por Ponce de León, el primer estudio de Arqueología Histórica hecho en el Caribe,
realizado en 1936 por Adolfo de Hostos ( Hostos,1938). Lo que quedó de Caparra a través de los
años fue bien poco, pero el arqueólogo Ricardo Alegría realizó trabajos de reconstrucción y
restauración montando un museo de sitio, el cual actualmente es considerado, una de las
atracciones históricas, de la ciudad de San Juan, en cuanto a patrimonio cultural.
La ciudad de San Juan de Puerto Rico es un museo viviente, concebido desde un principio a
partir de esa base, con sus fabulosas calles adoquinadas y su reconstrucción casi total de
inmuebles destinados a viviendas; es de destacar que esta estrategia se le debe a Ricardo
Alegría, descollando los trabajos hechos por él en la Iglesia del Cristo, la Casa Blanca, La Casa
Rosada y el Castillo del Morro. Recientemente se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas
en el antiguo cuartel de Ballajá por el arqueólogo Carlos Solís y de las cuales se ha exhumado
una de las colecciones cerámicas históricas más amplia de todo el Caribe, la cual abarca desde
el siglo XVI al XIX. Después de terminado el trabajo arqueológico, en estos predios de Ballajá, se
levantó en ellos el Museo de las Américas (Alegría 1994, Solis,1990).
El conglomerado de yacimientos arqueológicos que se presentan en el Estado de la Florida, se
ha convertido en un estudio de caso multicomponente, mirando a la costa Atlántica nos
encontramos el enclave de la ciudad de Santa Elena excavada por Stanley South en 1980 y la
ciudad de San Agustín de la Florida, objeto de estudio desde los años 50 por los arqueólogos
Smith, Fairbanks. Goggin y actualmente por el equipo de K. Deagan. En este pueblo de origen
español fundado en 1565 se ha ejecutado la restauración y el estudio arqueológico de más del
90% de su territorio, siendo uno de los predios coloniales mejor conservados en América.
Actualmente sigue siendo el lugar de trabajo de campo de la Universidad de la Florida en
Gainesville (Lyon, 1988). De la Arqueología Histórica se han generado especialidades a partir de
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su metódica, ejemplo de ello lo tenemos en las investigaciones sobre la dieta, el instrumental, las
diferentes plantas de los inmuebles y su distribución espacial, de los artefactos de la vida
cotidiana exhumados, como por ejemplo el vidrio, los metales y muy especialmente la cerámica
(Goggin, 1968; Deagan, 1987 a; Hume, 1984 ).
Dos emplazamientos coloniales, anexos al Caribe, han sido estudiados ampliamente, Panamá la
Vieja fundada en 1513 la que actualmente presenta un vasto plan de restauración y arqueología
dirigida por la Prof. Beatriz Rovira; y también el emplazamiento de Nueva Cádiz en la Isla de
Cubagua en Venezuela, que fuera un fructífero centro perlero entre 1499 y 1518, excavado en
1950 por los arqueólogos I. Rouse y J.M. Cruxent.
Jamaica tuvo la suerte de tener en su territorio la fundación de la tercera ciudad del Caribe a
comienzos del siglo XVI a la cual se le llamó Nueva Sevilla, (New Seville, 1984). Su fecha de
construcción fue 1509, pero sólo duró 23 años ; esta villa española compartió su espacio con la
aldea taína de Maina y de ambas, se han hecho importantes estudios históricos como el de
Francisco Morales Padrón ( Morales Padrón, 1952) así como algunos trabajos arqueológicos
entre los que sobresale el de López y Sebastián de la Universidad Complutense de Madrid.
Lo que hoy es Haití, en el siglo XVI era parte de la Hispaniola, y dentro de su territorio actual,
Colón construyó su fuerte de la Navidad, la primera construcción en América, cerca de este lugar
en 1503 también se fundó la ciudad de Puerto real, la cual ha sido objeto de estudio con un
proyecto de largo alcance auspiciado por la Universidad de la Florida, y donde han trabajado los
profesores Hodges, Fairbanks, Williams, McEwen y Deagan, ésta última ha editado un magnífico
libro sobre el proceso reconstructivo histórico arqueológico que bien puede ser considerado un
ejemplo en la especialidad (Deagan,1995, Ewen, 1990).

Cuba
Hemos dejado para el final a Cuba ya que en ella se ha investigado a partir de una estrategia
diferente y con mucho menos recursos. En lo que respecta al enclave de las primeras villas
fundadas por Diego Velázquez de Cuéllar entre 1511 y 1517, es poco el trabajo arqueológico
hecho, nunca como un proyecto conjunto y en verdad se ha publicado también muy poco. Entre
los años 1959 y 1960 se restauró y excavó el centro histórico de Santiago de Cuba mediante un
proyecto de la Universidad de Oriente y ejecutado por el arqueólogo Francisco Prats Puig
(Pichardo Viñals, 1986; Morales,1984).
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Un trabajo especial se llevó a cabo, durante este proyecto, en el emplazamiento del
Ayuntamiento o casa de Gobierno, donde Prats exhumó una colección de mayólicas españolas
del siglo XVI de gran calidad; este investigador también trabajó en la casa, llamada de Diego
Velázquez de Cuéllar aledaña al actual parque central de la ciudad santiaguera encontrando en
este inmueble los restos del horno de fundición de oro, debido a que en esta casa estuvo
enclavado también la Casa de Contratación y la Fundición en los inicios del siglo XVI (Portuondo
Zúñiga,1977).
En 1972 bajo los auspicios de la Academia de Ciencias de Cuba se efectuaron excavaciones
arqueológicas en el primer emplazamiento de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe,
enclavada en la actual Nuevitas, al norte de la provincia de Camagüey, por los arqueólogos
Payarés, Calvera y Domínguez. Dentro de un programa de arqueología regional entre 1980-1985
se trabajó en el Centro Sur de Cuba y muy especialmente en la villa de Trinidad por Alfredo
Rankin, que si bien no logró encontrar el enclave inicial de la villa, aportó conocimientos muy
valiosos sobre los emplazamientos coloniales del siglo XVIII y XIX.
Este proyecto permitió también el estudio arqueológico del tramo de costa entre Cienfuegos a
Casilda, al sur de Cuba, que fue parte del recorrido de Colón en su segundo viaje, excavándose
el área donde estuvo emplazada la encomienda del Padre Bartolomé de las Casas, cuando
Velázquez le otorgó sus tierras, lugar que hoy se conoce como Loma del Convento, la que
estaba emplazada al lado de un sitio aborigen agroalfarero de grandes magnitudes. (Domínguez,
1991, 1994).
La arqueología subacuática en Cuba, como parte de la Arqueología Histórica ha sido
desarrollada con bastante moderación pero hasta el momento se ha logrado a partir del
Programa que lleva a cabo la Empresa Carisub algunos levantamientos de pecios importantes
en la costa norte de Pinar del Río, entre los cuales tenemos como ejemplo el del cayo Inés de
Soto perteneciente al siglo XVI, del cual se ha rescatado un conjunto de materiales de mucho
valor histórico (Cimex, 1998).
Nos resta hablar de la villa más populosa e importante: La Habana, anexada a su carenero
puerto y declarada hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está dentro de un proyecto
excelente de restauración bajo los auspicios de la Oficina del Historiador de la Ciudad y dirigida
personalmente por el Dr. Eusebio Leal Spengler, se trabaja arqueológicamente desde 1968 y se
han afectado 28 manzanas del casco histórico de la ciudad enmarcada intramuros;
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desgraciadamente no se ha podido seguir una línea consecuente de investigación, sino que es la
restauración quien puntea el orden de la intervención arqueológica (Plano).

Conclusión
Para concluir, solo esbozaremos el tema del contacto dentro de las especialidades que se
adicionan a la Arqueología Histórica, lo que trata del proceso sociológico de la transculturación,
tan sutil y olvidado que solo a partir del método que ofrece esta ciencia se puede estudiar en
nuestras islas donde la documentación de ese preciso momento histórico es prácticamente nula,
esta sería “…. La tarea más importante que aguarda en América a los arqueólogos coloniales…”
la resultante del encuentro de las dos culturas, es el reto que queda para el VI centenario del
descubrimiento en el año 2,092 (Deagan, 1988).
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A NEW SPECIES OF DAHLIBRUCHUS BRIDWELL, 1931
(COLEOPTERA: BRUCHIDAE) FROM AN ARCHAEOLOGICAL SITE IN
TEXCOCO, MEXICO, WITH SOME COMMENTS ABOUT HISTORY OF
THE SITE AND BIONOMICS OF THE INSECT
UNA NUEVA ESPECIE DE DAHLIBRUCHUS BRIDWELL, 1931 (COLEOPTERA: BRUCHIDAE) DE UN
SITIO ARQUEOLÓGICO EN TEXCOCO, MÉXICO, CON COMENTARIOS ACERCA DE LA HISTORIA DEL SITIO
Y BIONOMÍA DEL INSECTO

Jesús ROMERO NÁPOLES & María ROMERO RAMÍREZ
Programa de Entomología y Acarología, Instituto de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados,
Montecillo, Estado de México C.P. 56230, México. E–mail: jnapoles@colpos.mx.

ABSTRACT
A new species of the Dahlibruchus genus is described and information is given about its
bionomics and host plants, also are mentioned general aspects about the archeological site
where the insect was found.
Key words: Archeology, Mexico, Bruchidae, new species.

RESUMEN
Se describe una nueva especie del género Dahlibruchus y se brinda información sobre su
biología y plantas hospederas, también se mencionan aspectos generales del lugar arqueológico
en donde se encontró el insecto.
Palabras clave: Arqueología, México, Bruchidae, nueva especie.
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INTRODUCTION
Bruchids are insects specialized only in plant seeds. Adults are free living organisms. A few days
after females copulate they start to lay eggs on pods or directly onto seeds. The larvae feed in the
seeds, and adults may or not feed before reproduction; if they feed, they can use pollen or nectar
of flowers of the same or different host plant. There are in the world 62 genera in the family
Bruchidae; of these genera there are 21 known from Mexico (Kingsolver 1989, Romero 2002). In
2004, Romero published a very interesting discovery, he found in Tetzcotzinco, an archeological
place near Texcoco, Estado de México, México a very typical bruchid associated with a wild
dahlia flowers.
The genus Dahlibruchus Bridwell, 1931 in Mexico. For more than 30 years the U. S. Department
of Agriculture (USDA) has been exploring the world to find useful plants in agriculture. There are
almost 90,000 kinds of seeds that have been considered for introduction. The USDA has the
biggest seed collection of economically important plants (12,000 species). In the seeds
of Dahlia sp. that were imported from Mexico, H. Y. Gouldman found specimens of Bruchidae;
later, the insects were described as a new species by Bridwell (1931), but because of their
unusual form it was necessary to erect a new genus, Dahlibruchus, to include the species D.
conradtiBridwell. In the same paper the author included D. sharpianus Bridwell, which initially was
described as Bruchus longulus Sharp, but because the specific name was preoccupied
in Bruchus it had to be replaced. The species was collected in Dahlia maxonii Saff. seeds from
Antigua, Guatemala. Actually, the genus Dahlibruchus contains only two species.
Host plants. Between Bruchidae and their host plants there is a very dependent relationship, and
for this reason the family has great importance, firstly as a natural regulator of plant populations
because they destroy the dispersion forms (seeds), and secondly because many bruchids feed
on seeds that are economically important to man. Approximately 1200 plant species have been
registered as hosts for bruchids, 900 belonging to Fabaceae; however, there is information
showing that these insects may attack 34 plant families in the world. In Mexico Bruchidae have
been reported from only 12 families, including about 520 species (Romero 2002).
The relationship between bruchids and plants of the family Asteraceae is not very extensive, and
we have only two records: Dahlibruchus spp. in the genus Dahlia, and Cosmobruchus
russelli in Cosmos sp. In both groups, the insects have the unusual elongate form, which
corresponds to the form of the seeds (Bridwell 1931).
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The genus Dahlia is a group of plants that diversified in Mexico, includes 35 species, and all can
be found in Mexico (Saar 2003, Sorensen 1969). In Mexico these plants have three main uses: 1)
food (the root is edible), 2), as medicine (almost all the structures have curative properties, such
as for stomach problems), and 3) ornamental.
Whitely (1985) stated that the big variety of dahlias were in the past a very important source of
food (as a root culture) and medicaments that used to be utilized by the pre–Columbian
indigenous peoples from central México, Yucatán and Guatemala. For this reason the flower was
the sun symbol to King Moctezuma and other nobility. The same author suggested that dahlia
root may be used in the modern world as a valuable supplement food, mainly in subtropical
areas.

The Tetzcotzinco forest
The forest is located approximately 7 km east of Texcoco, Estado de México; it belongs to the
municipality of Tlaminca (Fig. 1). According to Martínez (2000) Tetzcotzinco is a hill where there
used to be a magnificent garden containing many kinds of rare trees and flowers, some brought
from very far places. In the same area there used to be rustic showers and some caverns fixed as
field houses. Of the many recreative places in ancient Texcoco, the Tetzcotzinco forest was
preferred by King Nezahualcoyotl.
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The forested hill used to be fenced, and in order to ascend to the top people had to climb 520
steps. The steps were built with mortar or just formed directly on the rock. Because there was no
water to irrigate the garden, the king ordered to build an aqueduct. This system had a main
stream that fed side channels which led to reservoirs (Fig. 2). In the first reservoir there was a big
rock where the ancient Mexicans wrote all the main feats of Nezahualcoyotl's life (1402–1472).
Unfortunately this relic was destroyed in 1528 by Fray Juan de Zumárraga, the first bishop of
Mexico, who thought that the stone could be an idol.

From the first reservoir of carved rock, the water was distributed to both sides of the forest; even
in this superior esplanade there were constructions that simulated towers that at the top were
finished with a plant pot which contained tufts of feathers that provided the etymology of the
forest's name. Underneath the rock reservoir there was a sculpture like a lion with wings and
feathers, laid down and looking to the East, and through his mouth the king's face showed. Down
slope there were three more reservoirs with diverse carved images on the rock: three branches
meant the great lake, and three heads the empire or alliance, the name and shield of Tollan,
capitol of the Toltecas, and of Tenayuca, capitol of the old dominion Chichimeca. From the last
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reservoir a spurt of water splashed over some large stones and fell as rain into a garden of
fragrant flowers. Beside this garden were the famous Nezahualcoyotl's baths. The baths are
formed by reservoirs excavated in the solid rock (Figs. 3and 4). A series of steps, also carved into
the rock and burnished (polished) as a mirror, led from the baths to the palace and to the royal
house that the king had in the forest, a place where he used to retire to meditate and fast. Also
there were many rooms and toilets; and there was a courtyard that was used to receive
gentlemen (masters) of Mexico and Tlacopan, and some dances and other performances were
given there.
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O'Gorman (1972) quoted Fernando de Alva Ixtlilxochitl, where he gave a detailed description of
what in his time was the Tetzcotzinco forest. He translated it from Spanish: "There was this
fortress built in so admirable and wonderful a way, and with a great variety of rocks, that did not
seem made by human industry. The room where the king slept, was round: everything else in that
forest, as I have said, was planted with a variety of trees and odoriferous (fragrant) flowers; and
with that a diversity of birds, that the king had in cages from many parts, that made a harmony
and chant so that people weren't heard; out of the flowers, that were split by a wall, the mountain
entered in which were deer, rabbits and hares, that if each thing in particular was described, and
of the other forest of this kingdom, it would be necessary make a very particular history."
Another version of Tetzcotzinco was established by Miguel Medina (1997) who indicated that,
toward the year 1450, a terrible dry season occurred and lasted for seven years. King
Nezahualcoyotl solved the problem of the dry season and the hunger it caused by building a
hydraulic system. Not only did this prepare the soil for agricultural production, but at the same
time this master work provided an aesthetic phenomenon or, as Miguel Medina suggested,
landscape architecture.
According to the latter author the construction of Tetzcotzinco started in 1453. The royal palace
and Tetzcotzinco forest were formed as a wholeness of human life: of habitation, recreation,
bathing, walking, contemplation, meditation, celebration, mystic observation, apprenticeship,
education, reflection, dance, mysticism, sculpture, flower ornamentation, feathering, art, crop
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cultivation, common life with the birds and other animals, and the experience of love. Originally
the hill of Tetzcotzinco was conical, lengthened in an east–west direction that presented a convex
slope toward the north side, a semi–convex slope toward the south side, and two sides that
overlook to the east and to the west. On the north side, since time immemorial, a mature forest of
oaks extends mixed with extensive brush and rocks. The south hillside, on the other hand,
suffered transformations. For example, there was established the xochitepancalli or the king's
plant collection that can be considered an adaptation laboratory, and for vegetable production
(Fig. 5).

MATERIAL AND METHODS
At Tetzcontzinco on September 26, 1999 we collected the lilac colored flowers of Dahlia
rudis Sorensen, on some of which there were bruchids eating pollen. At the time we identified
them as Dahlibruchus conradti. Later we found another dahlia with flowers of a different color,
varying from yellow to orange to red, and it was identified as Dahlia coccinea Cav. The bruchid
associated with its seeds proved to be different, a new species. For the next six years we
continued studying those insects with the purpose to obtain more specimens and information
about their life history. To determine the distribution of both species of Dahlibruchus, we
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examined material that we collected in other areas, and specimens deposited at Centro de
Entomología y Acarología, Colegio de Postgraduados, Montecillo, México (CEAM).
For the study of the species we used the methods described by Kingsolver (1970) and Kingsolver
and Whitehead (1974). For interpretation of genitalia we follow Romero and Johnson (1999). We
used the terminology and taxonomic characters used by Johnson (1983, 1990).
Most specimens of D. conradti are deposited at CEAM, and type material of the new species is
deposited at Florida State Collection of Arthropods (FSCA), United States National Museum of
Natural History (USNM), Coleccion Nacional de Insectos (CNIN), and CEAM.
RESULTS
Plants and bruchids. Dahlia rudis characteristically has lilac colored flowers (some may be white)
and D. coccinea has yellow to orange to reddish flowers; both are perennial plants that grow in
the Tetzcotzinco forest, flowering between July and October. According to Sorensen (1969) the
former occurs in the states of Hidalgo, Mexico, Morelos, and in Distrito Federal; the latter has a
much wider distribution, occurring practically all over the country, and it is enormously variable.
According to our observations, now we know that the bruchids are perfectly adapted to the dahlia
life cycle. By July, just when the dahlias start to bloom, the two species of Dahlibruchus emerge
from their burrows, in which they were hibernating, and start to eat pollen on dahlia flowers (Fig.
6). Soon they start to copulate, which act may last from two to four minutes. By the time that the
female is ready to oviposit, the bracts of the flower heads are dry and the females can place their
eggs (Fig. 7). Approximately 30 days later, the eggs hatch and the larvae burrow into the
involucral bracts until they reach the seeds, where they feed (Fig. 8). One seed has enough food
only to feed one larva, so from each seed can be developed only a single adult. Adults of the new
generation remain in the flowers until September or October, by which time Dahlia spp. flowers
are dried and the insects hide, possibly between the withered leaves or the fissures of nearby
trees, and they stay there until the next year when the dahlias start to bloom again. A similar
behavior was seen when some heads of D. coccineawere collected at Laguna de Servin,
Querétaro and brought to the laboratory for observation. The collection was made October 11,
2001 and the bruchids stayed alive until August 10, 2002. Generally they remained hidden
between the leaves, seeds and bracts. They were provided small drops of water, and periodically
they drank small amounts then hid again.
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Dahlibruchus nezahualcoyotli Romero & Romero, new species
Description. Male. Measurements. Length (pronotum–elytra) 1.65–2.58 mm; width 0.87–1.38 mm;
maximum thoracic depth 0.81–0.93 mm. Vestiture. Pronotum, elytra, and pygidium with whitish
pubescence; metepisternum, apical portion of metacoxa, and apical lateral abdominal sternites
with white tufts of pubescence, forming a lateral whitish stripe. Integument color. Body dark
except antenna and legs yellowish; procoxa, mesocoxa, and apical portion of hind femur dark
brown. Some specimens may have antennal segments 5–11 dark.Structure. Body elongate,
about twice as long as broad; head short, densely micropunctulate; frons with weak inpunctate
median carina; distance between eyes about 0.60 to 0.80 as wide as eye width; eye cleft 0.62 to
0.66 its length by ocular sinus; posterior margin of eye protruding from adjacent surfaces;
postocular lobe rounded; distance from base of antennae to apex of labrum 0.41 to 0.48 as long
as distance from upper limits of eyes to apex of labrum; antennal segment 1 filiform, 2–4
moniliform to filiform, 5 subserrate, 6 to 10 serrate, 11th subovate; antenna extending to
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humerus. Pronotum subquadrate with anterior angles rounded, dorsum slightly convex, surface
even, median lobe slightly impressed medially, posterior angles slightly acute, lateral margin
acute, carinate posteriorly to the middle, ampliate in the middle, obsolete anteriorly; cervical
sulcus moderately deep, extending from near coxal cavity to about 0.66 to 0.76 distance to
pronotal midline; pronotal disk microfoveolate; propleura glabrous and finely striate; prosternum
acute at apex, separating the procoxae for about one half their length. Scutellum small,
subquadrate, emarginately bidentate at apex. Each elytron about three times as long as broad,
with small teeth at base of stria 3, 4, and 5, striae finely impressed, without visible punctures, 4
and 5 abbreviated at apex, humeral callus and humeral lobe feeble, apices covering the pygidium
at base. Foretibia unarmed, hind coxa and metepis–ternum punctulate; hind femur constricted
basally and apically, expanded medially to about width of coxa and unarmed, hind tibia straight
without carinae, tibial corona with 4 spinules, mucro 0.10–0.16 as long as first tarsomere, first
hind tarsomere slightly arcuate and without carina. First visible abdominal sternum slightly
flattened medially, posterior margin straight, longer than remaining sterna; sterna 2 to 4 similar in
size; fifth emarginate medially; pygidium finely punctate without foveolae, convex in lateral view
(Figs. 9a, b (10)). Genitalia. Median lobe moderate in length; in ventral view, ventral valve
triangularly rounded, arcuate in lateral view; internal sac very long and folded, armature of
internal sac with a small mass of fine spicules apically and a pair of large masses composed of
fine spicules extending from near middle to near base (Fig. 11a). Lateral lobes elongate,
expanded at apex, cleft to about 0.28 their length (Fig. 11b).
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Female. Similar to male, except the 5th abdominal sternum is longer, about as long as 3rd and
4th together. Length (pronotum–elytra) 1.5–2.67 mm; width 0.78–1.44 mm; maximum thoracic
depth 0.60–1.2 mm (Figs. 10a,b).
Type series. Holotype male, allotype: MEXICO, Estado de México, 7 km E Texcoco, Tlaminca,
16/IX/2002, 2315 m, Romero N.J. Paratypes. MEXICO, Chiapas: ECOSUR San Cristobal de las
Casas, 23/IX/2003, Luna Cozar J.,Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies. Distrito Federal: Jardines
del Instituto de Ecología, UNAM, 12/X/2004, Romero N.J., Dahlia coccinea Cav.; Pedregal de
San Angel, 15/IX/1978, Castillo M.L., 19°17'N, 99°09'W; Pedregal de San Angel, 27/IX/1980,
2600 m, Arias M., 19°17'N, 99°09'W. Estado de México: Cerro Tetzcotzinco, 7 km E Texcoco,
Tlaminca, 16/IX/2002, 2315 m, Romero N.J.; Cuajimalpa, 20/VIII/1977, Hendrichs S.J.; Km 17
carr. fed. México–Toluca, Cuajimalpa, 2/IX/2004, Romero N.J. Jalisco: Km 30 autopista
Guadalajara–Tepic, 8/VIII/2003, 1565 m, Romero N.J., Dahlia sp., 20°49'36''N, 103°48'11''W;
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Parque Nacional de Volcán, 11 mi. from hwy., 11/VII/1984, Woolley J.B. Michoacan: Km 168 carr.
Zinapécuaro–Huajumbaro, 24/ VIII/2002, 2360 m, Romero N.J., 19°42'32''N, 100°44'58''W; Km
24 carr. Zinapécuaro–Huajumbaro, 24/VIII/2002, 2113 m, Romero N.J., 19°48'45''N, 100°48'52''
W; Los Cantiles, km 209 carr. Zinapécuaro–Morelia, 24/VIII/2002, 2248 m, Romero N.J.,
19°39'42''N, 100°55'21''W; Patzcuaro, 9/VIII/1949, Bottimer L.J. Oaxaca: 3 km SSE Llano Verde,
km 124 carr. Oaxaca–Huajuapan, 8/X/2003, 2280 m, Romero N.J., 17°16'49''N, 97°04'26''W; Km
112.5 carr. fed. Miahuatlan–Puerto Angel, 21/ IX/2008, 2088 m, Romero N.J., Dahlia sp.,
16°14'59.5''N, 96°32'30.3''W; Km 120 carr. fed. Miahutlan–Puerto Angel, 3/X/2009, 2402.7 m,
Romero N.J., Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies, 16°12'40.5''N, 96°32'09.0''W; Km 125 carr. fed.
Miahuatlan–Puerto Angel, 21/IX/2008, 2419 m, Romero N.J., Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies,
16°12'38.5''N, 96°32'13''W; Km 162 carr. fed. Teotitlan–Oaxaca, 20/IX/2008, 1971.5 m, Romero
N.J., Dahlia coccinea Cav., 17°32'48''N, 96°56'56.1''; Km 188.5 carr. Teotitlan–Oaxaca,
20/IX/2008, 2230 m, Romero N.J., Dahlia pteropodaSherff, 17°22'29.4''N, 96°55'15.8''W; Km
35.5 carr. Nochixtlan–Huajuapan, on Hwy 191, 9/X/2003, 1985 m, Romero & Westcott,
17°41'31''N, 97°35'24''W; La Venta, km 127 carr. fed. Miahutlan–Puerto Angel, 3/X/2009, 2402.7
m, Romero N.J., Dahlia aff. coccínea, 16°11'43.9"N, 96°31'13.6''W; La Venta, km 127 carr. fed.
Miahutlan–Puerto Angel, 3/X/2009, 2402.7 m, Romero N.J., Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies,
16°11'43.9''N, 96°31'13.6''W; Santiago Naranjas, km 108 carr. fed. Putla–Huajua–pan de León,
24/IX/2008,1744 m, Romero N.J., Dahlia campanulata Saar, P.D. Sorensen & Hjert., 17°16'18''N,
98°00'37.1''W. Querétaro: 2 km S Laguna de Servin, Amealco, 11/X/2001, 2500 m, Romero
N.J., Dahlia sp., 20°15'8''N, 100°19'4''W; Laguna de Servin, Amealco, 17/VIII/2001, Luna Cozar
J.; Laguna de Servín, Amealco, 23/VIII/2002, 2545 m, Romero N.J., 20°15'44'N, 100°14'16'';
Laguna de Servin, NW Amealco, 23/VIII/2002, 2590 m, Bellamy C.L., 20°15'46''N, 100°14'16''W.
Tlaxcala: Km 77 carr. fed. México–Tlaxcala, 27/VIII/2005, Romero N.J. Holotype deposited at
National Museum of Natural History (USNM), Washington, DC; allotype and paratypes at Florida
State Collection of Arthropods (FSCA), Gainesville, paratypes at Colección Entomologica del
Instituto de Fitosanidad, Montecillo, Estado de Mexico (CEAM) and Colección Nacional de
Insectos, UNAM (CNIN), México.
Diagnosis. Dahlibruchus nezahualcoyotli can be separated from the other two described species
in the genus by the lateral whitish body stripe, male protibia without spine, elytra and pronotum
with whitish pubescence; the median lobe of male genitalia with different sort of spines in the
internal sac, and the lateral lobes with specific structures for this new species.
Discussion. Now the genus Dahlibruchus contains three species: D. conradti is easy to separate
from the other two because the male protibia has a spine; the others share the character of the
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absence of a spine on the male protibia, however they can be separated by the pubescence on
elytra and pygidium, which is yellowish in D. sharpianus but whitish in D. nezahualcoyotli. Another
good character to separate the latter two species is the lateral whitish body stripe that is present
in D. nezahualcoyotli and absent in D. sharpianus. However, the best way to identify both is by
the male genitalia.
Distribution. México: Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca,
Querétaro, and Tlaxcala.
Host Plants. Dahlia campanulata Saar, P.D. Sorensen & Hjert., Dahlia coccinea Cav. Dahlia
imperialis Roezl ex Ortgies, Dahlia pteropoda Sherff.
Etymology. The specific epithet refers to Acolmiztli Nezahualcóyotl (1402–1472), King of
Tezcoco, known commonly as the Poet King.
Key to species of Dahlibruchus Bridwell.
1. Male protibia with an erect acute tooth at middle beneath .... D. conradti Bridwell
1'. Male protibia without an erect acute tooth at middle beneath..............................2
2. Propleura pubescent and finely foveolate..........................D. sharpianus Bridwell
2'. Propleura glabrous and finely striate..................D. nezahualcoyotli, new species

General discussion
An interesting question arises: did dahlias grow naturally at Tetzcotzinco before Nezahualcóyotl
developed the Tetzcotzinco forest, or were they introduced by the King for his botanic garden?
First, it is important to indicate that the Tetzcotzinco vegetation is quite unusual. Pulido and Koch
(1988) did an inventory of the vascular plants and revealed the presence of 375 species, 234
genera, and 70 families, a surprising diversity for an area of only 50 hectares. They mentioned
three species of dahlias, D. coccinea, D. merckii Lehman, and D. rudis; however, D. merckii is not
present now in the area and the populations of the other two species are low. Sorensen (1969)
stated that the latter two species have a wide distribution, including the State of Mexico. So with
this information at least we can surmise that those plants are native to the Tetzcotzinco forest.
Another important point is that bruchids and dahlias are very closely associated. Based upon our
extensive observations both the insects and the plants always are together in their natural
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condition. Where the bruchids are absent, the dahlias have been cultivated. However, it is difficult
to discard that there used to be many more species of dahlias in the Tetzcotzinco forest, that
some grew naturally and others may have been planted by the King. It is interesting to point out
that dahlia flowers used to be the sun symbol to King Moctezuma and other nobility.
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A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DA MOEDA: A PRIMEIRA CASA DA
MOEDA BRASILEIRA—BAHIA 1694
Cláudio Umpierre Car/an Doctorando em História Cultural (IFCH/UNICAMP) Pesquisador do
NEE/UNICAMP Bolsista CAPES

Resumo:
Nesse artigo trabalharemos com as peças de prata cunhadas na primeira Casa da Moeda
Brasileira (Bahia, 1694), pertencentes à coleção do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro,
que possui o maior acervo numismático da América Latina. Mais de 130 mil moedas, desde a
primeira cunhagem na Antiga Grécia (Lígia) até o Euro. O estudo, em sua fase inicial, pretenderá
valorizar, uma importante coleção arqueológica brasileira, ainda muito pouco explorada.
Palavras-Chave: Moeda - História - Poder - Política

Abstract:
This paper deals with silver coins coined at the first Brazilian Minting Unit (Bahia, 1694), nowdays
stored at the National Historical Museum, Rio de Janeiro, the largest numismatic store in Latin
America. It gathers in excess of 130,000 coins, from the earliest, Greek coins up to modern-day
Euros. The study is just starting, aiming at exploring an important, but still neglected,
archaeological collection
Key-words: coins, power, politics, history.
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MOEDA: um documento alternativo
"É muito difícil estudar História Colonial Brasileira, faltam documentos escritos". Quem nunca
ouviu essa afirmação. Os autores dessa frase esquecem, ou simplesmente desconhecem, a
existência de uma série de documentos alternativos: como a moeda, por exemplo.
A moeda não deve ser estudada apenas como uma mercadoria, objeto de troca. Além do campo
econômico, o estudioso da moeda tem que se preocupar também o metal que a produzia e a
informava. Estruturalmente este ultrapassava os limites geográficos do poder que a emitia e
definia ideologicamente não só um povo, mas também a civilização a que este pertencia. Ao
possuidor de uma determinada espécie monetária estranha, esta lhe falava pelo metal nobre ou
não em que era cunhada, pelo tipo e pela legenda. O primeiro informava-o a riqueza de um reino
e os outros dois elementos diziam-lhes algo sobre a arte, ou seja, o maior ou menor
aperfeiçoamento técnico usado no fabrico do numerário circulante, sobre o poder emissor (do
rei) e, sobretudo, sobre a ideologia político- religiosa que lhe dava o corpo.
A partir de 1530, quando tem início o processo de colonização do Brasil com as Capitanias
Hereditárias, além da instalação dos primeiros latifúndios (aliás, uma questão até hoje não
resolvida), começam a surgir as primeiras vilas.
Esse sistema de Capitania não era novo em Portugal. A primeira experiência portuguesa nesse
sentido havia sido realizada no arquipélago da
Madeira, desenvolvendo-se dali para outros grupos de ilhas do Atlântico. Mas no Brasil ficou
conhecido com a designação das primeiras divisões administrativas e territoriais. Foi
determinada por D. João III (1502 - 1557 da Dinastia de Avis), em 1532. Justificou a medida o
desejo da coroa portuguesa de resguardar a costa brasileira das constantes invasões de
corsários franceses; resolveu-se pela entrega da colonização a particulares que demonstrassem
recurso e aptidões para tanto. Ou seja, tratava-se de uma empresa particular, o donatário (quem
recebia a capitania) tinha cinco anos para desenvolver a sua capitania com seu próprio capital.
Caso não conseguisse, o rei requisitava a posse da terra novamente. Sem o auxílio do governo,
ataques constantes das populações indígenas, muitas fracassaram.
Com o passar dos anos essas vilas e, mais tarde, as cidades, passam a exibir as novas fases da
economia e sociedade colonial. A economia de "troca", ou até mesmo o açúcar, não basta para
os afazeres diários de um comércio sempre crescente.
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Em 1580 morre o último rei da Dinastia de Avis, cardeal D. Henrique (1512 - 1580, irmão de D.
João III), sucessor de D. Sebastião (1554 - 1578, morto na batalha de Alcácer-Quibir, na África,
dando início ao chamado sebastianismo , sentimento popular que aguardava um possível retorno
do rei. Tanto D. Sebastião quanto D. Henrique morreram sem herdeiros). Ocorre uma grave crise
sucessória no Império Português.
Vários pretendentes se candidataram ao trono vago: D. Catarina, duquesa de Bragança; D.
Antônio, Prior do Crato; e Felipe II, rei da Espanha, descendente direto, pelo lado materno, de D.
Manoel, o venturoso
(1495 - 1521). Os outros pretendentes não eram tão poderosos quanto Felipe II (1527 - 1598),
membro de uma das mais poderosas dinastias européias: os Habsburgos ou Casa d'Áustria. O
exército espanhol invade Portugal. Em 1581 Felipe é reconhecido, pelas Cortes de Tomar, com
rei, dando início a União Ibérica ou União Peninsular (1580-1640, período onde as coroas
espanholas e portuguesas foram unidas, sob o cetro dos "três Felipe": Felipe II, III e IV). Essa
união que durou sessenta anos, permitiu por um lado aos portugueses aumentar seu "império
brasileiro" (através do processo de interiorização da colônia feita pelos bandeirantes). Por outro
lado tornou as demais possessões vulneráveis às investidas holandesas. Apesar da separação
administrativa, a Espanha abastecia Portugal e colônias com as suas moedas cunhadas em
Segóvia (cidade fundada pelos romanos no século I a.C., localizada nas proximidades de Madri,
responsável pelas cunhagens monetárias).
Em 1640, Lisboa revoltou-se contra Felipe IV (1605 - 1665), e proclamou rei da nação o duque
de Bragança, sob o nome de D. João IV (1604 - 1656). Portugal volta a ter uma monarquia
lusitana com D. João IV, apelidado de "o restaurador", da Dinastia de Bragança. Com essa
suposta "independência", Portugal saía do domínio espanhol, mas caia na influência inglesa.
A circulação nas colônias, principalmente no Brasil onde a importância econômica crescia cada
vez mais, é ampliada, bem como o controle e saídas das riquezas, que não impedem o
contrabando. O crescimento econômico é acompanhado de profundas alterações na vida
material e cultural da sociedade.
Durante o período colonial eram escassas as moedas metálicas. A pedido das autoridades
coloniais, D. Pedro II (1648-1706), rei de Portugal, resolve criar a Casa da Moeda da Bahia, a
primeira casa monetária em solo brasileiro.
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D. Pedro II reinou de 1683 a 1706. Assumiu a regência depois de tramar a deposição do rei D.
Afonso VI, seu irmão. Após a morte de Afonso (1683), assume o trono. Durante o seu reinado
Portugal participou da Guerra da Sucessão Espanhola (1701-1714) e a Inquisição ou Tribunal do
Santo Ofício ampliou as perseguições religiosas na Índia. No Brasil, acentuou-se a disputa entre
jesuítas e colonos, por causa da escravização dos índios; acentuaram-se também os protestos
contra o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Um dos acontecimentos mais
importantes desse reinado foi à assinatura do Tratado de Methuen, em 1703 (Portugal teria que
comprar as mercadorias manufaturadas inglesas e a Inglaterra os vinhos portugueses, por isso o
tratado ficou conhecido como "panos e vinhos"), de enorme repercussão no futuro do Brasil e do
comércio português.

As primeiras cunhagens na Bahia (1694-1698)
Nos primeiros anos do período colonial não existia no Brasil um projeto de monetarização da
economia. Como as vilas estavam sendo fundadas, toda a produção era dependente de Portugal
(os carregamentos açúcar, por exemplo, chegavam a estragar no porto esperando os navios
portugueses, que por sua vez, sempre atrasavam). A economia de troca, o próprio açúcar, os
escravos índios (comum no período), ou "os negros da terra", como eram camados, eram as
"moedas" circulantes. Lógico que existiam moedas no Brasil. Mas elas vinham de Portugal e em
pequenas quantidades. Com já havia citado anteriormente, não podemos analisar a moeda
apenas sobre o ponto de vista financeiro. Ela era muito mais do que isso. Era um objeto de
propaganda, onde todos os habitantes do vasto império colonial português teriam contato com
esse diminuto disco de metal. Identificariam o seu governante, muitas vezes representado pelo
busto ou efígie do anverso (cara), ou o brasão de sua família, sua dinastia. No reverso, a coroa,
vinha uma espécie de mensagem simbólica, uma propaganda política identificando as ações do
monarca, os símbolos de soberania. Numa sociedade em que não existiam meios de
comunicações iguais aos nossos, a imagem era o melhor meio de entendimento entre os povos.
E a moeda circulava por esses povos. A moeda é um objeto palpável, objeto que abre todas as
portas e proporciona bem estar. Nela pode-se contemplar a efígie, busto do soberano, enquanto
os reversos mostram suas virtudes e a prosperidade da época.
Para os analfabetos, a linguagem falada, a imagem e o símbolo continuam sendo os principais
meios de comunicação. E dentre eles apenas o visual pode ser mantido em qualquer
circunstância prática.
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Isso é tão verdadeiro como tem sido ao longo da História. Na Idade Média e no Renascimento, o
artista servia à Igreja como propagandista. O comunicador visual tem servido ao imperador e ao
comissário do povo. Assim sendo, era de suma importância a permanência de uma eficiente
circulação monetárias nas colônias portuguesas.
A produção de moedas no Brasil obedeceu a seguinte cronologia quanto à localização.
Inicialmente foram instaladas oficinas monetárias em algumas localidades. Entre os anos de
1645 e 1646, os holandeses em Pernambuco chegaram a cunhar moedas com o termo BRASIL.
Após o término da União Ibérica, intensificou-se a circulação monetária na Colônia. As primeiras
moedas cunhadas no Brasil entraram em circulação nos anos de 1645, 1646 e 1654. Com o
aumento cada vez mais do fluxo comercial, aos poucos, essas acunhações "caseiras" ou
artesanais mostram-se insuficientes para abastecer toda a necessidade colonial. Torna¬se
necessário o estabelecimento de uma casa destinada unicamente para a produção dessas
moedas tão necessárias para a manutenção do pacto colonial (comércio Colônia - Metrópole Colônia, onde a Colônia abastecia a Metrópole com matérias primas, sendo obrigada a comprar
os produtos manufaturados, mais caros, da Metrópole).
A primeira Casa da Moeda, conjunto de várias oficinas monetárias, cada uma com sua função
específica foi instalada na Bahia em 1694, sendo transferida de localidade conforme o interesse
da coroa portuguesa. Assim veio para o Rio de Janeiro, depois Pernambuco, retornando para
Rio. Existiu simultaneamente em Vila Rica (Ouro Preto), Bahia e Rio de Janeiro. O ciclo do ouro
permitiu a criação de casas de fundição em várias localidades de Minas Gerais, Goiás e Mato
Grosso (fundindo o ouro em pó em barras, com o brasão da coroa portuguesa, dificultando, mas
não impedindo o contrabando). Depois desse período a produção de moedas ficou restrita ao
Rio de Janeiro sendo fechado os demais estabelecimentos.
Nessa primeira Casa da Moeda destinava-se à fundição de peças de ouro, prata e cobre. As
cédulas, como nós conhecemos hoje em levar em consideração toda a gama de moedas que
circulavam em Portugal e, conseqüentemente no Brasil, até a abertura da primeira Casa
Monetária em 1694 na Bahia, analisaremos o primeiro sistema monetário, que engloba as
moedas emitidas entre os anos de 1694 até 1815 (inclui-se nesse período as casas fundadas
posteriormente, como a do Rio de Janeiro ePernambuco). Esse sistema monetário conhecido
como
Patacas, padrão monetário REAL e a unidade monetária era 320 réis (segundo a terminologia
adotada pelo Meio Circulante do Banco Central do Brasil, sistema monetário é o conjunto de
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cédulas e moedas adotados por um país; padrão monetário é a denominação da unidade da
moeda que serve de base ao sistema monetário; família é um conjunto de cédulas e moedas
concebidas sob o mesmo projeto).
Essas moedas de prata fazem parte de uma série de 20, 40, 80, 160, 320,640réis (a série
completa foi exposta no Senado Federal em Brasília, em 2000, na ocasião foi realizado um
mostruário: Brasil memória e futuro); cunhadas entre os anos de 1695 e 1696; pertencentes à
coleção do Museu Histórico Nacional / RJ, que possui o maior acervo numismático da América
Latina (mais de 130 mil moedas dos mais variados períodos e países). Segundo o corpo técnico
do Museu Histórico as moedas de 20 e 80 réis são as mais raras.

DESCRIÇÃO DA MOEDA
ANEXO 1

Moeda de Prata de 640 réis ANVERSO: PETRVSII DG PORTREX ET BRAS D
D. Pedro II rei de Portugal e Brasil (em latim, costume que vem desde a época do Império
Romano. Vai durar até os primeiros anos da República Brasileira). Ao centro escudo e brasão da
Capitania com a coroa e o rosário (acima), acompanhada de uma pequena cruz. Os numerais,
em arábico, indicando o ano da cunhagem (1695) e o valor da peça: 640 réis (duas patacas).
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ANEXO II

REVERSO: SIGA NATA STAB SVBQ
Relativo a uma inexistente estabilidade ou "casa da filha". Desde o reinado de D. João III (1502 1557, Dinastia de Avis), intensificou a colonização do Brasil com as Capitanias Hereditárias
(1530), Governo-Geral (1549) e as missões jesuítas (Manoel da Nóbrega e José de Anchieta); o
Brasil era considerado "a vaca leiteira de Portugal". Segundo o monarca "Do mesmo modo que
uma boa filha deve sustentar uma mãe idosa, a Colônia (Brasil) deve sustentar a Metrópole
(Portugal)". No centro o globo, trespassado pela cruz da Ordem de Cristo. O globo em si significa
o domínio ou território sobre o qual se estende a autoridade do soberano e o caráter totalitário
dessa autoridade (poder absoluto, ou seja, sobre tudo e sobre todos, ilimitado).
Dados da Moeda:
Eixo: 12 horas Diâmetro: 38,5mm Peso: 18,3 g
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e sua raridade.
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ARQUEOLOGIA E AUTORITARISMO EM PORTUGAL: DA DITADURA À
DEMOCRACIA
Rita Juliana Soares Poloni Leandro Infantini - Portugal

Introdução
O presente trabalho discute as agendas autoritárias na produção arqueológica portuguesa
durante o período ditatorial e democrático em dois campos, sendo eles arqueologia colonial e
subaquática. Primeiro procura perceber as relações entre formas de opressão política,
econômica e social exercidas sobre os povos colonizados, os discursos dominantes de
superioridade do colonizador e sua missão civilizadora, e a articulação e desenvolvimento de
pesquisas arqueológicas nos territórios colonizados. Este contexto associa-se ao período de
1930 a 1960 durante o período ditatorial salazarista. Finalmente, procura analisar as conexões
entre a institucionalização da arqueológica subaquática portuguesa nos anos 70 e a manutenção
de políticas autoritárias que estão na origem de relações de dominação estabelecidas durante a
ditadura com o propósito de entender a emergência de preocupações políticas e sociais a
respeito da investigação e conservação do patrimônio cultural subaquático. Este contexto
centraliza-se, sobretudo, na relação entre o Estado Português e a legislação e institucionalização
da arqueologia subaquática e o impacto das ações neste campo científico e na sociedade em
geral.

1-As Missões Antropológicas durante o regime ditatorial
salazarista
Entre a década de 30 e 60, em Portugal, foram realizadas uma série de missões científicas às
colónias de Angola, Moçambique, Timor e Guiné, com o intuito de melhor conhecer esses
territórios e os povos que ali habitavam e assim optimizar o processo de colonização desses
territórios.
Dentre essas campanhas científicas, destacam-se as chamadas Missões Antropológicas que
tinham como objectivos não só actividades de antropologia física, mas também de etnologia e de
arqueologia.
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Realizadas durante o governo ditatorial de Salazar (1932 - 1968), tais missões, financiadas pelo
governo, geridas pela Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais, depois redenominada do Ultramar, e realizadas por pesquisadores ligados a órgãos de ensino e pesquisa
estatais, tinham por objectivo percorrer o território das colónias em sucessivas campanhas e
nesses locais realizar pesquisas de forma a extrair conhecimentos acerca dos povos que ali
habitavam, tanto em relação ao seu presente, quanto ao seu passado.
Realizando pesquisas em áreas tão diversas quanto a recolha e classificação sanguínea, ou a
extração de medidas corpóreas de amostragens da população local quanto recolhas de
superfície e registo de sítios de arte parietal e rupestre ou de vestígios líticos, tais Missões,
denominadas Antropológicas, focavam-se na caracterização e classificação física e cultural dos
povos colonizados e deveriam gerar documentos com o intuito de divulgar os conhecimentos
adquiridos.
Nesse sentido, o investimento em pesquisas de cunho científico nas colónias tem alguns
importantes objectivos: uma melhor utilização dos territórios e dos povos a partir de um maior
conhecimento deles e a defesa da posse das colónias, tanto em relação a perigos externos,
quanto internos. Naturalmente, depois da Segunda Guerra Mundial as guerras independentistas
tornaram o conhecimento dos povos e dos territórios cada vez mais importantes para a
resistência governamental na pretensão de manter esses territórios.
Outra grande preocupação seria zelar pelo bem-estar dos portugueses instalados nas colónias,
afastando-os de qualquer perigo de que poderiam ser vítimas, ou de fracassos que pudessem
ser evitados, como parece propor o texto da portaria 19.210 de 1962, que cria o Centro de
Estudos de Antropobiologia, filiado ao Instituto Superior de Estudos Ultramarinos:
“No vastíssimo campo das ciencias humanas contam-se outros
complexos problemas intimamente relacionados com a sobrevivencia e
a aclimataçãos das varias etnias portuguesas em territórios onde
vivam ou pretendam fixar-se; o condicionalismo geoclimático e social
das regiões tropicais em particular incide grandemente sobre as
populações e, de acordo com as leis da genética, pode implicar
sensiveis alterações somatico-fisiologicas nos naturais e imigrados,
comprometendo a vitalidade dos possíveis descendentes. ”
Num contexto científico em que, por um lado, grandes desenvolvimentos faziam-se sentir, tanto
em relação aos conhecimentos anatômicos e fisiológicos do ser humano quanto em relação aos
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seus mecanismos de adaptação biológica e cultural, mas que por outro lado, tais conhecimentos
eram deliberadamente utilizados como forma de justificar a pretensa superioridade do
colonizador sobre o colonizado, tais expedições apresentam grande fonte de conhecimento
científico sobre as populações nativas investigadas, mas também uma excelente fonte de
pesquisa sobre as relações de dominação estabelecidas com esses povos.
Assim, se por um lado, os cientistas a serviço dessas missões empenhavam-se em usar os
métodos científicos adequados para os campos que pretendiam estudar, bem como
empenhavam-se em estabelecer estatísticas e descrições precisas de suas pesquisas, por outro,
transparecem claramente, em meio a esses processos suas convicções políticas em relação a
manutenção dos territórios colonizados e às diferença sociais entre os nativos e os
colonizadores.
No relatório da Segunda Campanha da Missão Antropológica a Moçambique (1937¬1938) seu
autor, o Dr. J. R. dos Santos Júnior expressa da seguinte forma suas expectativas em relação a
criação do Museu Colonial Português:
“Ali irão os portugueses, em romagem do mais puro nacionalismo,
apreciar a grandeza do esforço lusíada no Mundo, e o valor dos seus
heróis, atestado quer pela descoberta de novas terras, quer pela
civilização e cristianização de povos bárbaros e primitivos. ” (p. 90,91).
Claramente percebe-se que sua convicção pessoal acerca dos povos que estuda, em seus
aspectos físicos, culturais, históricos e arqueológicos é a de que constituem comunidades
humanas primitivas que devem ser benevolamente civilizadas por seus compatriotas. Assim, não
só as diferenças sociais e políticas entre uns e outros, passam a ser justificadas como
desprezados passam a serem quaisquer tentativas de ultrapassar essas áreas demarcadas ou
qualquer hipótese de contestação da superioridade européia, como podemos perceber ainda no
mesmo relatório:
“Os mulatos, salvo raras e honrosas excepções, são maus elementos de colonização. Ao menos
era esta a opinião de muitos dos brancos com quem troquei impressões sobe o assunto.
Segundo opinião de alguns colonialistas experimentados com quem conversei, os mulatos são
indolentes, desleixados, pretensiosos e ladrões. Entre os pretos é frequente encontrar
dedicações extremas, especialmente quando são tratados com justiça. Nos mulatos a amizade
dedicada pelo branco é rara. ” (p.77)
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Aqui percebe-se que a miscigenação é vista de forma bastante negativa pelo colonizador, talvez
por representar, em si, a quebra das fronteiras que delimitavam os espaços a serem desfrutados
pelos europeus e aqueles a que estavam sujeitos os nativos, quer em termos políticos, quer em
termos ideológicos ou por apresentarem, devido talvez ao maior domínio da cultura dominante,
uma ameaça mais claramente percebida ou demonstrada contra a “missão civilizadora”
européia.
Interessante perceber que esse tipo de pensamento, no qual os colonizados e seus
descendentes aparecem descritos de forma depreciativa, que a miscigenação é veementemente
condenada e que acções enérgicas em favor do trabalho forçado e da demarcação de direitos
diferenciados são descritas de forma positiva pelo colonizador que pretende “evoluir” e “civilizar”
as colónias aparecem frequentemente em inúmeros textos publicados entre a década de 30 e
40, sendo, entretanto, posteriormente substituídos pela ideologia adoptada da obra do famoso
sociólogo brasileiro Gilberto Freyre, o chamado “lusotropicalismo”, no qual os métodos coloniais
portugueses são descritos como métodos de integração, de trocas de experiências, de
miscigenação, que levaram os portugueses a uma vivência de harmonia com os nativos
colonizados sem deixarem, contudo, de serem civilizados (Castelo, 1999:38).
Assim, à medida que, com o passar do tempo, os discursos e as práticas relacionadas com o
colonialismo vão passando a ser considerados inaceitáveis ou inadequados, o governo
português cria uma nova roupagem para sua missão civilizadora de forma a afirmar sua
especificidade em relação a outros processos de colonização europeus e a justificar sua
permanência em terras que agora deixavam de ser consideradas colônias para passarem a
serem consideradas Províncias Ultramarinas. Assim,
Enquanto discurso que celebra o gênio colonial de um povo, singularizando-o na história das
relações entre os povos pela conversão daquilo que eram relações de dominação, já
politicamente indefensáveis, em relações de convivialidade e amor (...) o discurso de Gilberto
Freyre, até pela sua origem, não podia ser mais autorizado. Ele vinha de alguém de fora e
imparcial para os juízos estrangeiros, e simultaneamente de alguém que podia representar o
Brasil como o exemplo da obra de colonização portuguesa; ao fazê-lo recolocaria, interna e
externamente, Portugal no centro do imaginário imperial, ou Portugal a imaginar o centro através
do seu Império (CALAFATE, 2004: 157).
O discurso de um representante de uma ex-colónia Portuguesa a justificar e exaltar o processo
de colonização impetrado pela ex-metrópole passa a servir, num momento em que Portugal vê-

54

REVISTA AULAS. Dossiê Cultura Material.

se internacionalmente inferiorizado em termos econômicos, devido à sua pouca adaptação aos
desenvolvimentos do Capitalismo, quanto em termos políticos, pela sua ferrenha insistência em
manter colônias mesmo apesar da pouca expressividade internacional, num duplo sentido, como
justificativa da manutenção das relações de dominação com os povos colonizados e como forma
de forjar uma auto-imagem positiva frente aos outros países europeus.
Dessa forma, a miscigenação e cafrealização (adopção das culturas locais), antes vistas como
fraqueza ou como símbolo da ineficácia da acção do Estado no processo de colonização, que
sujeitava os colonos metropolitanos aos entendimentos com as redes de poderes e saberes
indígenas, passam a serem vistos como o ponto forte do modelo colonial português, sinônimo de
sua inigualável adaptação aos trópicos e de sua inabalável missão civilizadora. A exaltação da
mistura racial, longe de ser uma forma de combater o racismo, é vista, neste momento, como
outra face de um mesmo processo de afirmação das desigualdades político-sociais a que
estavam sujeitos os povos colonizados, na medida em que passa a ser justificativa para a
perpetuação do sistema colonial:
Expressão da democracia racial, os mulatos contribuíram, sem querer e contra seus interesses,
para legitimar a desigualdade social racista. Ao desracializar as relações sociais, permitiram ao
colonialismo desculpabilizar-se do seu modo próprio de produzir iniqüidades sociais: “é preto
porque é pobre ” passou a ser o álibi credível para quem actuava no pressuposto que “é pobre
porque é preto” (SANTOS, 2002: 61)
Assim, o discurso do sociólogo Gilberto Freyre, e de muitos outros cientistas e pensadores do
período, independente de suas propostas iniciais ou convicções pessoais, passa a ser usado
como propaganda e justificativa para a perpetuação das desigualdades políticas e sociais entre a
metrópole e os povos colonizados.
Parece evidente, dessa forma, que a figura do cientista apresenta aqui importância especial.
Como homens políticos e cientistas, estes encontravam-se ligados aos aparelhos estatais,
ajudando a gerar conhecimentos e idéias acerca das colónias que pesquisavam mas também
faziam parte da sociedade como um todo absorvendo e reproduzindo tipos de pensamentos
hegemónicos gerados e reproduzidos por inúmeros meios ao longo dos tempos.
Por um lado, aceitavam as directrizes apontadas pelo governo para os serviços estatais dos
quais faziam parte, como forma de manterem e melhorarem suas carreiras profissionais e por
outro estavam sujeitos aos princípios que direcionavam os campos científicos nos quais
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desenvolveram suas pesquisas, e à aprovação dos resultados de seus trabalhos por parte de
toda a comunidade científica através de apresentações em Congressos e Conferências.
Num contexto ditatorial como o Salazarista, dotado de um aparelho de Estado extremamente
centralizado e hierarquizado com tendência a personalisar o poder na figura do grande homem
político, é fácil perceber que os detentores de cargos estratégicos nas fileiras desse Estado eram
não só dotados de amplos poderes, por um lado, mas eram eles próprios absorvidos por um
certo espírito de superioridade e de autoridade que detinha o cargo que ocupavam.
Assim, se por um lado, a relação burocrática desses cientistas com o Estado na figura de seus
superiores era baseada em um escopo burocrático e ideológico que os colocava em situação de
submissão extremada ao governo, por outro lado, as relações de amizade que passam a travar
na trama desses governos os faziam ocupar lugares de poder de grande importância, fazendo
com que procedessem, muitas vezes, segundo suas próprias vontades pessoais.
Podemos perceber, ao analisarmos as correspondências trocadas entre instituições de pesquisa
como o Centro de Antropobiologia, por exemplo, e a Junta de Investigações do Ultramar, sector
a que esse Centro estava subordinado, aspectos importantes dessa trama de subordinação e de
autoridade na qual o investigador age claramente de forma política.
Neste caso específico o director e cientista responsável pela Missão Antropológica de Timor, e
director do referido Centro, Dr. António de Almeida, necessita pedir permissão à Junta todas as
vezes em que pretende apresentar alguma conferência, mesmo que seja na Academia de
Ciências de Lisboa, ou participar de algum congresso, já que segundo o artigo 10 da portaria
12215 de 26 de dezembro de 1947, citado inúmeras vezes nessas correspondências:
“Todos os elementos recolhidos pelo pessoal das missões durante o
tempo que nas mesmas prestar serviço são consideradas propriedade
do Estado e deles não é permitido o uso ou publicidade sem
autorização expressa do Ministro das Colónias, dada para cada caso
concreto que lhe seja submetido. ”
Entretanto, em 1973, ainda durante a Ditadura, mas já não mais sob o governo de Salazar,
quando questionado por seus superiores, acerca do facto de ter sido depositado em sua conta
pessoal dinheiro destinado a Missão Antropológica de Timor, alega, através de uma série de
documentos emitidos anos antes, entre 1969 e 1970 que a quantia havia sido depositada em sua
conta pessoal através autorizações emitidas pelo Governador de Timor e por outros órgãos da
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Administração Ultramarina. Neste caso, perdidas num mar de burocracias, as hierarquias e
legalidades acabaram por ser contornadas através do uso das próprias redes de poder,
utilizadas em favor de conhecimentos pessoais.
Muito usual são também as correspondências pessoais trocadas com amigos a exercer cargos
na colónia de Timor, nas quais o Dr. Almeida fala acerca da sua ajuda na resolução de
problemas pessoais daqueles, como transferências, concessão de licensas, ou promoções de
cargos. Ainda muitas tratam de pedidos pessoais para que esses amigos e funcionários na
Colónia realizassem parte dos trabalhos de campo necessários para que o Dr. Almeida
elaborasse a “Carta Étnica de Timor”, que estava a seu cargo, e que, embora tendo falado
muitas vezes de sua eminente publicação quando exaustivamente cobrado por seus superiores
acerca dos andamentos desses trabalhos, nunca chegou a ser, de facto, publicado.
É claro, que, por um lado, tais questões exemplificam as complexas redes de saberes e poderes
que atravessam qualquer sociedade em qualquer período, e que permitem que essas mesmas
redes de poder sejam mantidas através muito menos da repressão que das possibilidades que
permite. Sobre tal questão nos fala foucault:
“Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a
não ser dizer não, você acredita que seria obedecido? O que faz com
que o poder se mantenha e seja aceito é simplesmente que ele não
pesa só como uma força que diz não, mas que de facto ele permeia,
produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. ”
(Foucault, 1984: 8)
Mas, por outro lado, não nos podemos esquecer que neste caso específico, essas redes de
saberes e poderes estão inseridas num contexto de manutenção de uma política colonial, que
inclui interesses estratégicos internacionais e nacionais e de manutenção do próprio regime
ditatorial, apoiado em boa medida, na luta pela manutenção dos territórios coloniais, e através
deles de uma ideologia de grandesa e força da Nação portuguesa através do seu pioneirismo e
eficiência na conquista e civilização de novos mundos.
Assim, o surgimento e manutenção de uma “ciência colonial” deve ser analisada nas suas
relações objectivas com o sistema na qual se insere, como nos alerta Bourdieu:
“Não se pode fazer uma sociologia das condições sociais de produção
da “ciência” “colonial” sem se estudar primeiro o aparecimento de um
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campo científico relativamente autónomo e as condições sociais de
autonomização desse campo. Um campo é um universo em que as
características dos produtores são definidas pela sua posição em
relações de produção, pelo lugar que ocupam num certo espaço de
relações objectivas. ” (Bourdieu, 1984: 86)
Que essa espécie de “ciência colonial” das províncias ultramarinas tenha sido feita em grande
maioria por portugueses nascidos, criados e educados na metrópole, que esses trabalhos
reflitam claramente, em meio às descrições de procedimentos científicos, discursos políticos
claramente favoráveis à manutenção do sistema colonial e das diferenças sociais a ele
relacionadas, que tenha sido financiada pelo próprio governo português, mas que, por outro lado,
tenha gerado resultados muito menos perceptíveis do que se faria supor num período de
nascimento e desenvolvimento das guerras independentistas, tendo sido pouco divulgados e até
mesmo, em alguns casos, nunca publicados, ou que tenham acabado por se fazer constituir
espólio pessoal das famílias desses pesquisadores, são factores de grande importância para
percebermos as relações que esse campo científico desenvolvia em relação à política estatal,
por um lado, como apoiante do regime, e em relação à visão que tinham de si mesmos os
cientistas que o constituíam, como detentores de cargos de poder, num regime inserido numa
sociedade, que refletia relações autoritárias fortíssimas entre os que detinham saberes ou
exerciam poderes e os que estavam menos favorecidos nessas relações.
Assim, a própria arqueologia, em meio a essas questões aparece como reflexo da complexidade
dessa situação política e social na qual se insere a “ciencia colonial” do período ditatorial
português. Se por um lado ela aparece secundariamente inserida nas chamadas Missões
Antropológicas, restringindo-se, muitas vezes, ao acaso de algumas recolhas de superfície ou
reproduções pictográficas conseguidas nos caminhos entre cidades onde seriam feitos trabalhos
de antropologia física e de etnologia, ou pelo conhecimento da existência de algum sitio indicado
por funcionários coloniais através de informações vindas de algum nativo e transmitidas para o
cientista responsável pela missão, tendo sido tais missões dirigidas por cientistas com formação
em medicina (muito embora a formação especifica em arqueologia não fosse comum na época)
e sem o auxílio de nenhum arqueólogo de facto, por outro lado, os dados e os resultados
conseguidos com essas pesquisas arqueológicas serviam como base para uma quantidade de
conhecimentos científicos importantes, e como subsídio para expressar o orgulho do colonizador
em relação aos territórios colonizados.
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Interessante perceber como os textos dedicados ao conhecimento arqueológico das colónias
exaltam o pioneirismo português nos estudos científicos dos territórios colonizados, a importante
missão a ser desempenhada pelos portugueses no conhecimento de seus territórios de Ultramar,
e seus bons resultados, para depois tecer elogios e descrições interessadas dos sítios
encontrados e dos seus artefactos, longas descrições, inúmeras reproduções de peças e de
conjuntos pictográficos, mas em momento algum tais conhecimentos servem como forma de
valorizar os povos que os fizeram em si mesmos, mas sim como pretexto para o orgulho
português na importância dos territórios que detinham em África e Ásia.
Assim, embora tais cientistas esforcem-se por elaborar trabalhos que sigam teorias, métodos e
técnicas científicas, os resultados dessas pesquisas inserem-se no mesmo contexto das
realizadas em outras áreas científicas. Com o intuito de conhecer os territórios e os povos
colonizados da melhor maneira possível, quer em seu presente, quer em seu passado, para
dessa forma assegurar o melhor desenvolvimento da política colonial e a detenção desses
territórios, bem como de possibilitar transformar as terras e as gentes segundo as vontades e os
desígnios dessa mesma política, tais trabalhos científicos, e em particular os arqueológicos, nos
alertam acerca de como a ciência e os cientistas podem servir a propósitos que para além dos
princípios que regem os campos aos quais se aplicam, e de seus resultados, condizentes com
esses princípios e aprovados por seus pares, servem para divulgar e apoiar políticas autoritárias
em relação a vastas parcelas da população sujeitas aos regimes de governo que financiam tais
pesquisadores, bem como para aprofundar as relações de poder exercidas por esses detentores
de saberes no seio de uma sociedade autoritária como a que caracteriza o período ditatorial
salazarista em Portugal.

Transição para a democracia e a manutenção de relações
autoritárias de poder.
O fim do periodo dictatorial em Portugal não representou por si só o desmantelamento de todas
as estruturas autoritárias que dominaram a sociedade por mais de quarenta anos. Como em
todos os casos em que longas ditaduras dirigiram países, as sequelas desses regimes
ultracentralizadores e repressivos perpetuam-se por muito tempo, mesmo estando já esses
países inseridos em regimes democráticos.
Neste caso, Portugal enfrentou um regime que tentou contornar a situação periférica que
representava em cenario europeu apegando-se à manutenção das suas colónias ultramarinas
como forma de reafirmar sua posição de pioneirismo no colonialismo moderno e assim, sentir-se
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importante frente aos seus pares. Buscava-se assim a ressureição de um passado de glória
imaginado através da manutenção dos territorios coloniais:
“A pedra angular desta ressureição é a mitificação da nação através da
evocação do passado de que o presente império é herança e que em
si reflectia a imagem da grandeza da patria que urgia recuperar, indo
assim ao encontro da “nossa historia”, sempre ligada aos ideais de
Cruzada e evangelização” (RIBEIRO, 2004:119)
Este ideal era, por outro lado, uma forma de unir forças em torno de
um ideal comum e fazer com que os problemas e carencias internas
fossem esquecidos. Internamente, o regime caracterizava-se pelo
proteccionismo da agricultura e a inibição do desenvolvimento da
indústria e do comércio e enquanto políticamente fechava o país ao
exterior e institucionalizava uma forte centralização administrativa
(RIBEIRO, 2004:118).
Entretanto, essa situação de carência e repressão interna era compensado por um discurso de
exaltação da missão civilizatoria da nação no Ultramar, para a qual a Ciência, e em particular as
Ciências Socais, cumpria um papel de grande importancia. Era ela a responsável por domar o
ambiente e os homens e os conduzir no caminho da civilização, progresso e desenvolvimento:
“ A partir da polarização dicotomica entre o homem branco e o negro
selvagem, esta missão civilizadora impoe ao colonizado uma dupla
dinamica identitaria: a antropologia colonial e o assimilacionismo. A
antropologia colonial visa conhecer os usos e os costumes dos
indigenas de modo a melhor controla-los politicamente, administra-los
e extrair-lhes impostos e trabalhos forçados (...) O assimilacionismo é
uma construção identitária assente num jogo de distancia e
proximidade do colonizado em relação ao colonizador nos termos do
qual o colonizado (...) abandona o estadio selvagem ” (SANTOS, 2002:
70).
Nesse contexto, os conceitos de progresso e desenvolvimento podem ser considerados como
um tipo de pensamento que admite que a humanidade, a sociedade e a economia devem ser
classificadas segundo graus diferenciados de desenvolvimento, de forma que o ponto mais alto
nessa escala estaria reservado a sociedade Branca, Ocidental e Capitalista. Dessa Forma,
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transformar as comunidades nativas numa reprodução da sociedade europeia, e transformar o
próprio nativo em alguém o máximo possível parecido a um europeu era considerado um acto de
bondade em relação às sociedades colonizadas:
“However, what approached French, British and other settlers, and
gave them consciousness of belonging to Europe was that conviction
that embodied science and technology, and that this knowledge
allowed the societies they subjugated progress. Become civilized”
(FERRO, 1996:39).
Entretanto, em 1974 o regime ditactorial chega ao fim, e, um ano depois Angola e Moçambique,
as mais importantes colónias portuguesas na época, tornam-se independentes. Com elas, a
missão civilizadora portuguesa em relação aos povos menos desenvolvidos chega ao fim, e
torna-se necessário voltar-se para o cenário europeu. Em 1986 Portugal entra para a União
Europeia, inaugurando uma nova fase de sua história.
Evidentemente, o campo científico universitário sofrerá profundas mudanças após o processo de
democratização do país. O fim da repressão e a abertura do país para a União Europeia
fortalecerá os diversos campos científicos, na medida em que a abertura a novas ideias e a
discussão entre pontos de vista diferentes criará grupos auto¬regulados, auto-críticos e com
constante renovação de abordagens.
Neste sentido, pode-se dizer que, em muitos casos, houve progresso e desenvolvimento
científico em Portugal. Dessa vez, não mais um tipo de progresso relacionado a conceitos
preconceituosos de hierarquização de culturas mas sim relacionado à consolidação dos
princípios relacionados ao próprio fazer da ciência, sobretudo no que tange à criação de uma
comunidade científica que procure sempre revisar, confirmar e contestar o conhecimento
produzido.
Por outro lado, a administração pública perpetuará hábitos autoritários, sobretudo no que se
refere à sedimentação das hierarquias, ao poder concedido àqueles que ocupam cargos de
poder e à excessiva burocratização do serviço, que dificulta a realização de qualquer nova
actividade.
Dessa forma, o caso da institucionalização da Arqueologia Subaquática, no período democrático,
torna-se um estudo de caso interessante para percebermos as manutenções das relações
autoritárias de poder pós dictatoriais em Portugal.
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Como um campo cientifico novo, que não teve oportunidade de se consolidar em campo
universitário antes de ser apreendido pelas esferas estatais, nos mostra como a Ciência pode
ficar submetida a relações limitadoras e fortemente direcionadoras, mesmo no interior de uma
sociedade que desfruta de liberdade política e social.

2-A estatização da Arqueologia no contexto republicano póssalazarista: o caso de Vale Côa e sua repercussão no campo
da arqueologia subaquática.
O regime Salazarista Português apresenta-se paradoxalmente avesso às apropriações do
património arqueológico por parte do Estado Nacional, visto que sua valorização enquanto
símbolo de Identidade para essa Nação foi no mínimo protelada por muitos factores. Segundo
Vítor Oliveira Jorge:
“Uma das perguntas [...] é porque razão não terá querido Salazar, ao
contrário de outros ditadores europeus do seu tempo valorizar o
««património» arqueológico como factor de legitimação ideológica do
regime. ” (JORGE, 2000:172)
Desta forma, dois aspectos são fulcrais para o entendimento da questão do desenvolvimento da
questão Patrimonial em Portugal. Um deles é o longo período de cerceamento da cultura, regular
e não regular, tornando obscuras todas as discussões e consequentemente a divulgação e
desenvolvimento a respeito da mesma, dificultando imensamente a sensibilidade popular para a
questão, e que se tornará latente após a queda do regime e a consequente abertura política.
Além disso, a dificuldade no próprio desenvolvimento das ciências humanas e sociais dentro de
universidades e círculos do ensino superior, devido a forte repressão e desvalorização
profissional das áreas, alimentará esta mesma situação, em especial em relação a Arqueologia.
Outra questão, também ligada ao autoritarismo, é a hierarquização da sociedade e a excessiva
coerção estatal montada através estruturas burocráticas e centralizadas, com o intuito de
controlar ao máximo todas as instâncias da vida social dos cidadãos, que acabou por cristalizar
uma matriz de subordinação a uma hierarquia política e social. Tal situação, de certa forma, se
perpetua até a actualidade, com a criação e remoção frequente de estruturas e organismos que
visam sempre impor “a lei e a ordem” das coisas, frequentemente sob uma hierarquia funcional
estatal, que paralisa frequentemente a funcionalidade dos órgãos e dos serviços envolvidos.
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Esta estagnação causa frequentemente uma falta de diálogo entre as diversas instâncias sociais
e governamentais, essenciais para o pleno desenvolvimento da liberdade no estado de direito,
comprometendo não só o desenvolvimento político e social, como o científico.
Em 1974, através de uma revolução, ou revolta militar, que derrubou o “antigo regime” e
instaurou a democracia em Portugal, a Revolução dos Cravos ou o “25 de Abril” como será
chamado, o país alcançará uma nova dinâmica no cenário político e na sociedade, alterando o
quadro de isolamento, autoritarismo e estagnação, até então marca do antigo regime.
Em relação ao desenvolvimento da Arqueologia, torna-se importante a criação do Instituto
Português do Património Cultural (IPPC), através do decreto Regulamentar n° 46/80, dentro de
um processo de definição de uma política cultural e para uma coordenação de programas e
colaboração de diversos serviços oficiais, dispersos até o momento, além do aproveitamento de
experiências adquiridas e a aposta na especialização de pessoal. O decreto criou inúmeros
departamentos no IPPC, como Arqueologia, Conservação e Restauro, Património Arquitectónico,
Artes plásticas, Etnologia, entre outros, além de conselhos, serviços regionais e de inspecção,
entre outros órgãos e serviços.
Desta forma, criava-se, então, uma “superestrutura” governamental dedicada ao património
material e imaterial, tentando centralizar vários segmentos da questão patrimonial em um único
órgão. A centralidade por um lado é positiva, pois alberga toda a infinidade em uma única
estrutura evitando os eventuais conflitos entre várias instituições dedicadas por vezes ao mesmo
fim, mas por outro lado, a tendência centralista pode levar a uma excessiva hierarquização, leiase autoritarismo, e/ou por vezes descaso e desatenção, devido ao excesso de sobreposição de
estruturas e o problema de verbas. Este Instituto existiu até 1992, quando foi extinto, sendo
substituído pelo Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR), que
mantém as mesmas características gerais do instituto anterior.
Porém, entre 1985 e 1995 a direita ascende ao poder, dando início a um período político
conhecido como “cavaquismo” caracterizado como um momento de progresso económico, mas
de considerável autoritarismo, no qual os assuntos relacionados a cultura e ao Património
perdem espaço para interesses económicos. Tal contexto leva, entretanto a uma situação sui
generis na história da Arqueologia Portuguesa, mudando completamente a relação entre o
Estado e a sociedade e o Património, provocada pela construção de uma barragem, pela
empresa estatal de energia EDP, no Rio Côa, mas que subsequentemente iria submergir todo
um conjunto de importantíssimas gravuras rupestres, sobretudo, do Paleolítico Superior.
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O caso tem início, concretamente aquando do projecto base de aproveitamento hidroeléctrico de
Foz Côa e o consequente estudo de impacte ambiental na área, que detectou a presença de
importantes gravuras na região, informados ao IPPC. Após a extinção do IPPC e a sucessão da
tutela da Arqueologia para o IPPAR, este último assina um protocolo com a EDP, em 1993, com
vista ao aprofundamento do estudo da Albufeira a ser criada pela barragem.
Todavia, são também descobertas, no verão de 1994, pelo Arqueólogo Nelson Rebanda,
gravuras paleolíticas no sítio da Canada do Inferno, quatrocentos metros a jusante do local onde
seria construída a barragem do Côa, devido a um rebaixamento do nível das águas do local,
entretanto já submerso pela barragem do Pocinho. Este Arqueólogo pede inclusive a EDP o
rebaixamento do nível das águas dessa barragem, para prosseguimento dos estudos das
referidas gravuras, mas isso lhe é recusado. Além disso, comunica os achados ao IPPAR e a
EDP. Apesar de mais achados nos meses subsequentes e com os estudos ainda em curso, a
EDP inicia os trabalhos de construção da barragem do Côa em Outubro de 1994.
Contudo, Mila Simões Abreu, membro do Comité Internacional da arte Rupestre, inicia um
processo de denúncia contra essa situação na comunidade científica nacional e internacional,
provocando um escândalo de enormes proporções que repercutirá tanto internamente quanto
externamente, em órgãos da comunidade científica e da comunicação social.
Devido a elevada repercussão nacional e internacional do caso, surgem diversos grupos de
defesa das gravuras, tanto por parte dos arqueólogos, quanto da população em geral, que
pressionaram o poder político pela não submersão do sítio pelas águas da barragem, em uma
demonstração clara de apoio ao Património por diversos sectores da sociedade, inclusive
políticos, gerando uma onda de instabilidade também nesse sector.
Devido, em certa parte ao caso de Foz Côa, o cavaquismo chega ao fim um ano depois do início
escândalo das gravuras, por causa do processo eleitoral de Outubro de 1995, que elegeu o
Socialista António Guterres. Este novo governo suspendeu as obras de construção da barragem
e conduziu o processo de formação do Instituto Português de Arqueologia (IPA), desarticulando
a tutela do IPPAR, que será responsável, de maneira geral, pelo Património Arquitectónico nos
anos subsequentes. No mesmo diploma, é criado também o Centro Nacional de Arqueologia
Náutica e Subaquática, ou CNANS, e o Centro Nacional de Arte Rupestre, CNAR, entre outros,
autonomizando-os como serviços dependentes do IPA através da aprovação regulamentar das
suas estruturas orgânicas.
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Embora a primeira intervenção em Arqueologia subaquática tenha ocorrido em Portugal em
1958, no sítio arqueológico romano de Tróia, no rio Sado, que as primeiras leis relacionadas com
o tema tenham aparecido nos anos 70, e que desde 1991 funcionasse, ligado ao Museu
Nacional de Arqueologia o Centro de Estudos “Arqueonáutica”, entidade sem fins lucrativos
interessada no estudo e na salvaguarda no Património Arqueológico Náutico, é com o
surgimento do CNANS que a arqueologia subaquática se institucionaliza oficialmente no
contexto estatal português.
Em pouco mais de uma década de trabalhos, o CNANS realizou inúmeras intervenções tanto de
carácter de acompanhamento e salvamento, quanto de desenvolvimento de projectos de
investigação como o do navio do século XV, “Ria de Aveiro A”, assim como o projecto
“ProArade”. Além disso, apostou em qualificação técnica através formação de profissionais na
área da Arqueologia Subaquática, assim como na montagem de infra-estruturas para estudos e
conservação de artefactos recolhidos nesse contexto.
Entretanto, de uma maneira geral, verifica-se um número relativamente baixo de autores e de
publicações de carácter científico em Arqueologia e Património Subaquático em Portugal nesse
mesmo período, em relação a determinadas abordagens arqueológicas, como por exemplo a
Arqueologia pré-histórica. Isso deve-se ao facto de que a institucionalização representou, de
certa forma, um retrocesso na construção da Arqueologia Subaquática como vertente científica
visto que restringiu o número de pesquisas e pesquisadores relacionados a temática. Isto porque
uma instituição de carácter estatal, burocrático e hierárquico, com um corpo fixo de
colaboradores limitou a renovação de pessoal e de ideias.
A incapacidade de gerar novos centros de Arqueologia Subaquática em nível universitário no
país limitou, também, grandemente a renovação e o desenvolvimento de novos profissionais e
novas linhas de pesquisa na área. Neste caso, a institucionalização, levada a cabo pelo Estado
como defesa contra a exploração económica do Património subaquático, tomou para si a tutela
de todas as operações e pesquisas no âmbito deste campo científico, e na ambição de abarcar a
totalidade das actividades na área, acabou por gerar uma gradual asfixia e declínio do sector.
Assim, o embate gerado na sociedade e no Estado devido a questão do Vale Côa gerou, em
certa medida, uma reacção social com consequências jurídicas que permitiu a institucionalização
do CNANS, e que permitiu a ascensão de um grupo de profissionais que tomaram para si a
responsabilidade de proteger, estudar e divulgar o património subaquático, porém dentro de uma
lógica estatal vertical.
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Em contraponto, a Arqueologia Pré-histórica e Romana, na época do Côa e da
institucionalização da Arqueologia, eram grupos de bases científicas sólidas e alargadas em
diversos centros universitários e outras instituições, que inclusive foram fulcrais no resultado
desse conflito, e não se deixaram restringir mas actuaram tanto em consonância como em
dissonância com as posições do IPA, mantendo não só frequente publicação, renovação e
diálogo (inter) científico, como uma maior visibilidade social.
Dessa forma, percebe-se que o que ocorreu no caso da Arqueologia Subaquática, foi uma
interrupção, ou retardamento no processo de formação de uma comunidade científica (e social)
na área, no sentido em que define Morin:
“Antes de mais, é uma comunidade epistemológica que está ligada por
princípios fundamentais comuns - o princípio da objectividade, o
princípio de verificação e, de facto, de falsificação - que aceita,
portanto, sem dificuldade a regra do jogo de que falamos, que se
inscreve com convicção numa mesma tradição histórica e com o
mesmo ideal de conhecimento - é um factor de comunidade - e que,
por vezes, dispõe de todo um arsenal transteórico ou transdisciplinar
comum, isto é, temas que animam teorias diferentes” (MORIN,
1982:45).
Ou seja, não houve a constituição de um grupo alargado de cientistas dedicados a este campo
que mantivessem um diálogo de concordâncias e dissonâncias em relação as temáticas a ele
relacionado que possibilitassem uma renovação não só em seu corpo de profissionais mas
também nas suas ideias e visões científicas, de forma a manter a vitalidade e diálogo não só
científico mas também social da Arqueologia Subaquática.
Dessa forma, o que houve no período institucional foi o desligamento gradual das bases sociais
que a legitimavam, como a associação Arqueonáutica que esteve no cerne do desenvolvimento
deste campo assim como o Museu Nacional de Arqueologia devido a transposição de alguns
elementos para o corpo estatal, que agregou em torno de um “núcleo duro” os profissionais com
experiência para a formação da instituição e que acabou por se fechar em si mesma, não
permitindo o diálogo com os parceiros sociais e outras instituições.
Nesta perspectiva, uma das questões que se coloca, é que o número restrito de profissionais
tornou possível o gradual declínio e desmonte do Centro para uma divisão, que apresenta cada
vez mais um limitado número de colaboradores, sem que haja suportes para o desenvolvimento
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contínuo desta área científica. Além disso, não foram criadas as bases sólidas para o
desenvolvimento de centros universitários dedicados a este campo que proporcionariam uma
relativa autonomia e diálogo científico.
Mas uma vez percebe-se que o autoritarismo estatal, quando relacionado ao controle de um
determinado campo científico, segundo seus próprios interesses e de uma classe científica
pronta a defender e cultivar as relações de poder que os posiciona de forma privilegiada na
sociedade, leva a que o exercício da ciência dentro desse campo, no caso relacionado à
Arqueologia, venha a servir, para além das teorias, métodos e técnicas a que se dedica, ao
exercício de relações autoritárias que reprimem pensamentos e acções que pretendam discordar
da ordem vigente, ainda que essa política sirva para paralisar o próprio desenvolvimento do
referido campo.

Conclusões
O autoritarismo estatal é um fenómeno que atravessa toda a sociedade portuguesa desde a
ditadura Salazarista, estendendo seu poder sobre o novo regime democrático de governo pós 25
de Abril.
As redes de poderes que foram se formando durante o período ditatorial, ligadas a um tipo de
governo centralizado na figura do grande homem político, da superioridade das classes
dirigentes que achavam-se dignas de admiração e de respeito por toda a sociedade e dos
poderes alargados exercidos por elas, que levavam a que pudessem contornar as enormes teias
burocráticas em seu próprio favor e de seus amigos embora tenham sido combatidas depois do
fim do regime ditatorial, deixaram vestígios que ainda hoje podem ser percebidos no desenrolar
de uma série de políticas desenvolvidas quotidianamente no interior dos órgãos públicos
portugueses.
Em relação especificamente ao desenvolvimento científico e sua relação com o Estado, é
interessante perceber como os interesses políticos e as ideologias de governo, misturam-se ao
interesse pessoal de determinadas personalidades relacionadas a um determinado campo
científico para gerar um tipo de ciência que, para além de divulgar teorias, métodos e técnicas a
ela relacionada, sedimentam pensamentos, preconceitos, privilégios e relações de dominações
em relações a determinadas parcelas da sociedade.
A Arqueologia, inserida nesse contexto encontra-se envolvida em tais situações em diversas
épocas e em diversos países, alertando-nos para o facto de que essas pesquisas tratam não só
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do passado artefactual humano, mas também dos condicionamentos que levaram ao
desenvolvimento das pesquisas no seu presente, que tais pesquisas são geradas não somente
da vontade de conhecer o homem no tempo mas também do exercício do poder dos homens
cientistas no presente em relação às teias de poder em que se inserem no Estado e na
sociedade.
No contexto da Ditadura Salazarista as pesquisas realizadas nas colónias ultramarinas serviam
ao propósito de conhecer cientificamente os povos nativos para que esses conhecimentos
servissem a propósitos inseridos dentro do contexto político do colonialismo, ou seja, para
manter e transformar esses territórios sempre em favor de seus colonizadores.
Aqui as pesquisas e o conhecimento arqueológico delas geradas nas chamadas Missões
Antropológicas se realizaram dentro desses propósitos e demonstraram discursos explícitos em
favor da política colonial em meio aos textos produzidos pelos cientistas responsáveis em
relação às colónias estudadas.
Por outro lado, o quadro que caracteriza o sentimento de dominação em relação à colónia, o
discurso de superioridade da civilização europeia e a ideia do benefício cultural que tal
dominação exerce junto a povos considerados primitivos, é de certa forma reproduzido em todo
o tecido social, fazendo com que os ocupam mais altas posições de poder usem de suas
posições de forma a retirar vantagens pessoais e a reproduzir ideias de superioridade, não só
dos colonizadores em si, mas também do homem de ciência ou ao político em relação aos
menos letrados.
Curiosamente tais ideias autoritárias deixam vestígios na sociedade democrática pós 25 de Abril,
podendo ser percebidas no caso do surgimento do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e
Subaquática (CNANS). Uma vez que o campo científico da Arqueologia Subaquática era mais
recente em relação a outras áreas da arqueologia, como a pré-histórica e a romana, o facto de
ter caído nas teias da burocracia estatal fez com que a produtividade cientifica passasse a ser
prejudicada por interesses relacionados à hegemonia de um grupo de cientistas intimamente
relacionado ao processo de estatização do referido campo.
Controlando as possibilidades de trabalho e de produção científica na área, tal grupo passa a
fazer gerar em torno de seus próprios objectivos e de condicionamentos políticos favoráveis o
tipo e a intensidade da produtividade científica na área.
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Ainda que o período democrático pressuponha o direito ao exercício da ciência por uma
variedade de interessados livres das imposições típicas dos regimes autoritários, os princípios
democráticos passam a ser usados, nesse sentido, para justificar o direito de um órgão estatal a
ser o grande defensor e divulgador da arqueologia subaquática e, portanto, justamente
autorizados a controlar todas as acções a ela relacionada.
Assim, outros cientistas que não compactuem com tais ideias ou que não estejam inseridos nas
redes de amizade desse grupo, passam a serem alijados do processo de produção científica
fazendo com que os debates necessários para o progresso científico sejam minimizados
provocando, consequentemente, o congelamento da produção científica nessa área.
Tal quadro comparativo leva-nos, afinal, a pensar nas relações existentes entre a produção
científica da arqueologia e os contextos políticos e sociais, em diferentes, épocas, dentro dos
contextos nacionais em que essa produção surge. Percebe-se assim, que as relações
autoritárias exercidas pelo próprio estado ou pelos cientistas a seu serviço deixam-se
transparecer não somente junto aos discursos científicos produzidos nesses contextos, mas
também na própria possibilidade de produzir-se determinados trabalhos ou na repressão e
proibição da produção científica sob determinadas perspectivas não interessantes para os
grupos no poder. Dessa forma, formas de pensamento hegemónicas são propagadas e
alimentadas através de actividades aparentemente neutras em relação aos seus objectivos e
conteúdos da mesma forma que lugares de poder são produzidos e consolidados em relação a
dominação directa ou indirecta de parcelas importantes da população nacional.
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LUSOTOPIAS1 E NACIONALISMOS NO ATLÂNTICO CIENTÍFICO:
ARQUEOLOGIA, MODERNISMO E ESTADO NOVO NO CONTEXTO
LUSO-BRASILEIRO
Rita Juliana Soares Poloni
Portugal

Introdução
O presente capítulo buscará perceber algumas relações luso-brasileiras no contexto do
surgimento do conceito de patrimônio e do desenvolvimento da Arqueologia no Brasil. Buscará
ainda destacar a importância do movimento modernista brasileiro e do Estado Novo para o
desenvolvimento do conceito de cultura e patrimônio nacional. Procurará perceber as relações
entre arqueólogos, Arqueologia e o desenvolvimento desses conceitos.
Procurará, em primeiro lugar, descrever algumas aspirações lusófonas, em âmbito literário e
político que se desenvolveram entre o final do século XIX e o começo do século XX, entre os
dois países. Destacará também a ligação entre esses projetos e o surgimento dos movimentos
modernistas em contexto luso-brasileiro e alguns reflexos desses trânsitos culturais no âmbito
das ciências sociais.
Posteriormente, procurará perceber as relações existentes entre personagens lusófonos,
Arqueologia, modernismo e o desenvolvimento do conceito de patrimônio no contexto do Estado
Novo brasileiro. Destacar-se-á o aprofundamento do conceito de cultura e patrimônio nacional e
a importância do barroco na consolidação dessa idéia.
Por fim, procurará problematizar as aspirações lusófonas e nacionalistas do período,
contrastando-as com a posição periférica internacional dos dois países. Procurará destacar as
No texto “Lusotopia como Ecumene” Pina-Cabral assim define o primeiro conceito: Assim, sustentamos que,
dentro do nosso mundo globalizado contemporâneo, o tempo/espaço originado pela expansão histórica dos
portugueses (isto é, a lusotopia) manifesta as características que estes autores identificaram por meio dos conceitos
de middle-earth e ecumene. tal deve-se não só à partilha de uma língua, mas também à partilha de uma série
indeterminada mas significativa de códigos culturais ou, ainda, à partilha de uma série de instituições cívicas e
políticas (PINA-CABRAL,2010).
1
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limitações de conceitos autônomos ou lusófonos de ciência em uma comunidade científica regida
por idéias provindas de países considerados centrais, tais como a Inglaterra ou a França, nesse
período.

Trânsitos culturais no universo luso-brasileiro a partir do
século XIX
Em finais do século XIX e início do século XX uma série de revistas luso- brasileiras são criadas,
sobretudo em Portugal. Nas décadas posteriores à independência do Brasil grandes autores
portugueses como Camilo Castelo Branco ou Eça de Queirós tinham um mercado para suas
obras no Brasil, da mesma forma que autores brasileiros também conquistavam certo espaço em
Portugal. Inúmeros portugueses continuavam morando no país, considerável número emigrava
para o Brasil todos os anos, e muitos brasileiros, sobretudo de classes mais elevadas,
estudavam e mantinham negócios em Portugal. Por outro lado, certo clima de animosidade
também era alimentado em relação aos portugueses presentes Brasil, ou aos brasileiros que
eram considerados amigos de Portugal. Razões nacionalistas explicam tal comportamento que,
muitas vezes desencadeava mesmo agressões físicas2. (SILVEIRA, 1981:10; DA CONCEIÇÃO,
1997: 13-30; CASTELO, 2007).
Em meio a esse clima ao mesmo tempo fértil e tenso, portugueses que mantinham relações com
o Brasil e alguns brasileiros que haviam vivido em Portugal, publicavam inúmeros periódicos que
se propunham a divulgar aspectos culturais, sociais e políticos dos dois países, numa tentativa
de consolidar certa irmandade luso- brasileira.
Grande número de revistas surge durante este período com tal propósito, mas algumas
merecem particular destaque. É o caso das revistas Orpheu e da Atlântida. A primeira não teve
vida muito longa, tendo produzido apenas dois exemplares em 1915, mal recebidos pelo público.
Entretanto será a primeira com dois diretores, sendo um português, Luís de Montalvor, e um
brasileiro, Ronald de Carvalho, este último um expoente do modernismo brasileiro (DA
CONCEIÇÃO, 1997, 16). A segunda teve também início em 1915 e duração até 1919. Inicia
tendo como diretores o português João de Barros e o brasileiro João do Rio. Posteriormente,
ainda terá Graça Aranha, outro modernista brasileiro, como diretor na França. Sendo um projeto
Um forte nativismo se desenvolveu no Brasil após a independência, provocando um forte anti- lusitanismo que
ainda deixará suas marcas durante o século XX. Uma das vítimas desse comportamento será o brasileiro João do
Rio, um dos editores da revista lusófona Atlântida. Considerado amigo dos portugueses, será espancado em um
restaurante, em 1920 (DA CONCEIÇÃO, 1997).
2
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patrocinado pelos governos português e brasileiro, será um periódico de importância no período,
não

só a nível cultural, mas também ideológico. Neste sentido, procurará
minimizar, ou mesmo ignorar, o anti-lusitanismo que se desenvolvia no
Brasil na altura, ou mesmo outras questões políticas consideradas
delicadas nos dois países 3(DA CONCEIÇÃO, 1997, 17-30).
A maioria dessas revistas terá tido uma orientação parnasiana ou simbolista, embora
personagens-chave do modernismo brasileiro como Ronald de Carvalho ou Graça Aranha,
tenham dado a sua participação às revistas anteriormente citadas. Além disso, terão sido
majoritariamente periódicos publicados em Portugal assim como a grande maioria dos brasileiros
participantes desses projetos terão sido luso-brasileiros estudantes naquele país, ou que terão
se mudado para Portugal por razões familiares (SILVEIRA, 1981). Alguns deles recebem maior
notoriedade que outros. É o caso de Gonçalves Crespo (1846-1883) que, nascido no Rio de
Janeiro e falecido em Lisboa terá sido o autor da primeira obra parnasiana nos dois países
(SILVEIRA, 1981:13-14).
Mas a tentativa de aproximação entre Portugal e Brasil não terá sido somente uma iniciativa
lusitana, nem tampouco se terá limitado ao universo literário do período. Movimentos de maior
consistência política também se alimentavam dessa aspiração lusófona. É o caso da idéia da
Confederação Luso-brasileira, vinda a público, pela primeira vez, através de Sílvio Romero
(1851-1914), um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e que a propôs, durante a
conferência “O elemento português no Brasil”, proferida em 1902, no Gabinete Português de
Leitura do Rio de Janeiro (LEAL, 2009). Esta proposta, alimentada pelo clima de guerra que
caracterizou a primeira metade do século XX, terá repercussões até após o fim da primeira
Guerra Mundial (VELLOSO, 1918; MELO, 1919; BETTENCOURT-RODRIGUES, 1923). Neste
período em que idéias como a do pan-germanismo ou do pan-eslavismo prosperavam, pensar
numa união luso-americana entre os dois países que visasse, entre outras coisas, a constituição
de rotas de navegação e de laços comerciais consistentes parecia ser uma forma de proteção
interessante para as duas nações.

Cecília da Conceição cita, por exemplo, o fato do assassinato do presidente português Sidônio Pais (1872-1918)
ter sido praticamente ignorado pela revista (DA CONCEIÇÃO, 1997: 29-30)
3
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Entre os muitos entusiastas dessa idéia, destaca-se a figura de Ricardo Severo (1869-1940)
arqueólogo e arquiteto português radicado no Brasil que, como se verá mais a seguir, terá
participação importante na consolidação da idéia de patrimônio e cultura brasileira, já nas
primeiras décadas do século XX. Outra grande entusiasta da idéia será a própria revista
Atlântida que publicará, entre outros textos, a 15 de Junho de 1917, uma reportagem intitulada
“Uma idéia a defender. A Confederação luso- brasileira. Será possível uma nova e grande
Lusitânia?” (BARROS, 1917). Fruto de uma entrevista concedida por Bettencourt Rodrigues,
expoente português do movimento, a João de Barros, editor português da revista, tal iniciativa
demonstra a importância que a idéia tomou no período. Além destes, também o próprio Graça
Aranha, outro colaborador da revista e modernista brasileiro, será um defensor da Confederação.
Interessante será ressaltar que a contribuição dos modernistas no período, particularmente no
caso brasileiro, será fundamental para a consolidação de idéias culturais nacionalistas na
primeira metade do século XX. Estas idéias, como se verá a seguir, estarão relacionadas no
Brasil à exaltação do barroco colonial como símbolo do nascimento da arte e da arquitetura
nacional. Muito embora os modernistas venham a valorizar os elementos autóctones do barroco
como símbolo do surgimento de uma expressão cultural tipicamente brasileira, é interessante
pensar que se tenha escolhido como marco desse surgimento um momento do período colonial
do país.
Mas, esse clima de intercâmbio cultural e político também não estará ausente do meio científico.
Contatos entre pesquisadores dos dois países irão proporcionar, muito mais que trocas de idéias
e informações científicas, também uma importante oportunidade de consolidar pensamentos
políticos e culturais sobre os dois países. Um interessante exemplo é a visita de António Augusto
Esteves Mendes Correia (1849¬1937) ao Brasil em 1934, quando da inauguração do Instituto
Luso-brasileiro de Altos Estudos, no Rio de Janeiro. Este importante pesquisador português é
convidado a discursar no início dos trabalhos do Instituto, vindo a fazer também uma série de
outras conferências e visitas a diversos museus, órgãos de pesquisa e reuniões científicas no
Rio de Janeiro e em São Paulo. Dentre essas destacam-se, particularmente, a palestra
ministrada no Museu Nacional, no dia 12 de Julho, intitulada “Técnica das investigações préhistóricas”, outra no Gabinete Português de Leitura, a 15 de Junho, intitulada “O Homem Fóssil”
e ainda uma proferida na Escola Nacional de Belas Artes, a 19 de Junho, denominada “A Arte
Pré-histórica na Europa Ocidental (A CULTURA..., 1935:11-16). Todas com caráter claramente
arqueológico, essas comunicações demonstram a importância do tema para o pesquisador e
para o intercâmbio lusófono a que se propunha a ocasião.
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Em decorrência da visita de Mendes Correia ao Brasil vários textos são por ele publicados, tais
como, “A Cultura Portuguesa no Brasil” (A CULTURA... 1935), “A Etnogenia Brasílica” (Correia,
1935a), “Cariocas e Paulistas” (Correia, 1935b). Além destes, ainda outros sobre as idéias de
Correia a respeito do Brasil são publicados em outros contextos como “O elemento português na
demografia do Brasil” (Correia, 1940), apresentado no Congresso luso-brasileiro de História e
“As tendências bio- étnicas do Brasil Contemporâneo” (Correia, 1944), este último fruto de uma
comunicação proferida no 4° Congresso luso-espanhol do Porto, ocorrido em 1942. Tais textos
discorrem acerca de aspectos antropológicos, sociais e históricos do país, mas, sobretudo,
imprimem uma visão particular do autor sobre o Brasil, com grande valorização da cultura e dos
feitos dos portugueses na sua história.
Correia demonstra conhecer o trabalho de inúmeros pesquisadores brasileiros, entre eles de
Lund 4 e de Angyone Costa. Mostra também particular afinidade com Roquette Pinto, então
diretor do Museu Nacional e por quem parece demonstrar admiração, e com Gustavo Barroso,
diretor do Museu Histórico Nacional. Como se verá a seguir, Barroso será muito importante na
construção da carreira de Angyone Costa, que será um dos personagens marcantes da
arqueologia durante o Estado Novo brasileiro. Além disso, Barroso, que mantinha
correspondência há muito tempo com Mendes Correia, já lhe havia enviado, anos antes,
fotografias de algumas gravuras rupestres encontradas no Piauí, que deram origem a um
pequeno texto intitulado “Gravuras Rupestres no Brasil” (Correia, 1932). Correia teria ainda
estudado, durante o período da sua visita ao Brasil, vinte e seis crânios de sambaquis de Santo
Amaro, pertencentes ao acervo do Museu Paulista, tendo recebido também peças arqueológicas
de presente. Também como oferta teria recebido alguns exemplares de cerâmica atribuída aos
indígenas Tapajó. Tais intercâmbios reforçam a importância da Arqueologia no contexto
científico luso-brasileiro do período (A CULTURA..., 1935: 15; Correia, 1935b:271-302).
Importante ressaltar que Mendes Correia, para além de ser um dos grandes antropólogos
portugueses de século XX, também era um importante homem político. Foi um importante
antropólogo e arqueólogo no cenário português do século XX e um dos grandes incentivadores
das pesquisas ultramarinas antropológicas desenvolvidas durante o Estado Novo (CARDOSO,
2011). Estas, embora tivessem como foco principal as pesquisas em antropobiologia, também
mantinham investigações arqueológicas como parte do projeto. A defesa dos territórios
Peter Wilhelm Lund (1801-1880) foi um naturalista dinamarquês pioneiro nas pesquisas em Lagoa Santa, Minas
Gerais, tendo feito aí pesquisas paleontológicas além de ter descoberto restos humanos associados a fauna extinta.
De aparência negróide, alguns desses fósseis configuram o perfil do chamado “homem de Lagoa Santa” (PROUS,
1992; FUNARI, 2002).
4
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ultramarinos era, nesta altura, um ponto de importância crucial para o regime salazarista e a
ocupação científica do ultramar português (JMGIC, 1945; THOMAZ 2005: 65-69) um projeto com
objetivos políticos claros que, na área das ciências sociais, consistia em conhecer da melhor
forma possível os indígenas dos territórios colonizados.
Neste contexto específico, a Arqueologia aparece como elemento secundário nos propósitos no
governo ditatorial Salazarista (JORGE 1995; FABIÃO, 1996, 1999, 2011). Diferente de outras
ditaduras de inspiração fascista do período, como a italiana ou a alemã, nas quais a Arqueologia
torna-se um elemento importante na construção de um passado grandioso para essas nações,
no caso português, assim como no caso brasileiro, como se verá a seguir, a Arqueologia não
ocupa lugar de particular interesse para o Estado Novo. No caso português, será o passado
relacionado às Grandes Navegações que terá particular destaque e importância no período, e
com ele, a valorização das colônias ultramarinas (GOMES, 2006-2007).
Isso não quererá dizer que as pesquisas arqueológicas não tivessem prosseguido nesse
período. No caso português, importantes arqueólogos como Vergílio Correia, Manuel Heleno e o
próprio Mendes Correia, embora esse não fosse esse o seu campo de predileção, desenvolvem
importantes pesquisas na área (FABIÃO, 1999, 2011).
Mas será interessante perceber como personagens envolvidos com a produção arqueológica,
com trânsitos culturais luso-brasileiros e com a consolidação de idéias relacionadas ao passado
nacional, como é o caso de Mendes Correia e de Ricardo Severo, de quem falaremos a seguir,
não contribuírão particularmente para que a Arqueologia fosse valorizada no contexto político do
período.

Modernismo, lusofonia e arqueologia em contexto brasileiro
As primeiras duas décadas do século XX inauguram no Brasil as discussões em torno do
modernismo, que terão seu ponto culminante na Semana de Arte Moderna, de 1922. O
movimento que tem prosseguimento nas décadas seguintes terá, entre seus mais importantes
pontos de discussão, a busca pela identidade brasileira. Essa “brasilidade” encontrará na figura
de Mário de Andrade e na defesa do Barroco dois pontos importantes.
O Barroco assume, durante o século XIX, conotações negativas relacionadas a formas
amaneiradas, em oposição às formas clássicas, consideradas de maior esplendor (Gomes
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Junior, 38-50). Será a partir do início do século XX que o modernismo trará novos significados ao
barroco. Dentre os diversos modernistas que desenvolverão discursos acerca das
particularidades do barroco brasileiro, será Mário de Andrade quem terá maior destaque, não só
pelos textos produzidos, mas também pela posição que acaba por ocupar na secretaria de
cultura do estado de São Paulo. A busca por esses novos sentidos para a cultura brasileira e,
particularmente, para o barroco mineiro, estará relacionada a alguns personagens do mundo da
arqueologia e terá reflexos no desenvolvimento do campo no país.
O primeiro desses personagens será Ricardo Severo. Nascido em Lisboa em 1869, forma-se em
Engenharia de Obras Publicas e de Minas, no Porto, entre 1890 e 1891. De 1886 a 1891,
desenvolve em Portugal trabalhos de Arqueologia e Antropologia. Deste período destacam-se a
sua participação na fundação da Sociedade Carlos Ribeiro e na publicação da “Revista de
Ciências Naturais e Sociais”, associada à referida Sociedade. Entretanto, a partir de 1892,
Severo desenvolverá no Brasil importantes trabalhos na área da arquitetura e da divulgação da
cultura portuguesa e brasileira, com exceção somente do período compreendido entre 1895 e
1908, quando retorna ao Porto e ali se dedica às pesquisas arqueológicas e à publicação da
revista Portugalia (a partir de 1899), ainda hoje um marco na história das ciências sociais em
Portugal (MARQUES, 1970; MELLO, 2007).
A mudança de Severo para o Brasil, atribuída à sua participação na malograda revolta
republicana do Porto5, em 1891 (MARQUES, 1970:158), trará a Severo novas perspectivas de
trabalho e de estudos. No ano de 1892, publica um importante artigo sobre o Museu Sertório6
6 no Jornal Correio Paulistano. Suas críticas à estrutura do museu, sobretudo nas seções
dedicadas à arqueologia e a etnografia, trazem-lhe alguma fama junto ao Secretário de
Agricultura, Comércio e Obras Públicas que consegue-lhe um emprego como auxiliar de Ramos
de Azevedo (1851-1928), importante arquiteto do período. Este fato, aliado ao seu casamento,
no ano seguinte, com Francisca Santos Dumont, irmã de Alberto Santos Dumont, pai da aviação,
e filha de um importante cafeicultor paulista, reder-lhe-á importante prestígio social e econômico,
que lhe permitirá o breve retorno ao Porto, a partir de 1895 (MELLO, 2007: 47-49).
Ocorrida em 31 de Janeiro de 1891, terá sido a primeira revolta republicana portuguesa e estatá relacionada ao
descontentamento com a cendência do governo português no caso do mapa cor-de-rosa, que pretendia unir os
territórios de Angola e Moçambique em um grande território colonial português em África. Os intentos foram,
entretanto, malogrados pelos interesses britânicos na região (SOUSA, 1977).
6 De propriedade de Joaquim Sertório, um rico comerciante de São Paulo, seu acervo é um dos predecessores do
Museu Paulista, nascido em 1893. Em 1890 Sertório terá vendido o acervo do museu ao Conselheiro Francisco de
Paula Mayrink que o teria doado, no mesmo ano, ao Governo do Estado de São Paulo (ELIAS, 1984; AMARAL,
1990).
5
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Severo tomará conhecimento, durante esse período, de vários movimentos acerca da criação de
uma arquitetura nacional, entre eles o projeto de defesa da Casa Portuguesa, que tem em Raul
Lino (1879-1974) figura de destaque. Esses movimentos, que visavam a recuperação das
características autóctones das arquiteturas nacionais, virão a influenciar o projeto de valorização
da arte e arquitetura brasileiras que passará a desenvolver no Brasil após o seu retorno (MELLO,
2007:166-177).
O sucesso do seu projeto no Brasil deve-se à sua já conceituada posição social, a partir do
casamento, e profissional a partir da sua ligação a Ramos de Azevedo, mas também à sua
associação ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e ao jornal “O Estado de São
Paulo”, e, particularmente, ao fascículo mensal desse periódico, dedicado às ciências, artes,
história e cultura, denominado Revista do Brasil. Ambos os empreendimentos, relacionados a
uma visão mais progressista da política e da cultura brasileira, serão responsáveis por divulgar o
pensamento de Severo, bem como de outros autores comprometidos com movimentos de
renovação durante o período, com destaque para o movimento modernista (MELLO, 2007:5862).
Mas será através da Sociedade de Cultura Artística de São Paulo que Severo proferirá, em
1914, a conferência “A Arte Tradicional no Brasil”, considerada um marco no discurso de
valorização da arquitetura colonial brasileira. Uma segunda conferência com o mesmo nome,
proferida no Grêmio politécnico de São Paulo, em 1916, será publicada na Revista do Brasil no
ano seguinte, gerando bastante repercussão social. Ainda outro artigo de Severo, publicado no
jornal “O Estado de São Paulo” em 7 de Setembro de 1922, quando das comemorações do
centenário da Independência do Brasil, e intitulado “Da Arquitetura Colonial no Brasil:
Arqueologia e Arte”, servirá para resumir e consolidar a campanha desenvolvida pelo autor no
sentido de valorizar os elementos peculiares da arquitetura nacional e, particularmente, do
barroco colonial.
Essa campanha será seguida pela pesquisa sobre a “Casa Brasileira” desenvolvida por Mariano
Filho, ampliando os horizontes do movimento. Para Severo, entretanto, a defesa da casa
brasileira representará não só a defesa de um estilo nacional de arte e arquitetura, mas também
o respeito às heranças coloniais portuguesas no universo cultural do país (GOMES JÚNIOR,
1998:51; MELLO, 2007:61-69).
A campanha de Severo deverá influenciar o pensamento sobre arquitetura brasileira de Mário de
Andrade e, particularmente, sua visão sobre o barroco colonial. Figura de proa do movimento

80

REVISTA AULAS. Dossiê Cultura Material.

modernista brasileiro, Andrade será um dos defensores das particularidades desse movimento
arquitetônico em território nacional. Entretanto, para este, a contribuição do mulato teria mais
importância na consolidação das suas características, que a herança portuguesa apontada por
Severo (Mello, 2007:70). Será a partir da publicação, em 1920, na Revista do Brasil, de quatro
textos intitulados “A Arte Religiosa no Brasil”, que o seu pensamento sobre o barroco se
desenvolverá. Surgidos da observação direta do patrimônio de Minas Gerais, do conhecimento
das teorias sobre arte e arquitetura do período e da sua vontade de demarcar a cultura brasileira,
seus trabalhos sobre o barroco irão delineando aos poucos as particularidades nacionais desse
movimento arquitetônico do período colonial (GOMES JUNIOR, 1998: 54-55; AVANCINI,
1998:111-115).
Será particularmente na figura do escultor Antônio Francisco de Lisboa “o Aleijadinho”7, figura de
proa do barroco mineiro, que Mário de Andrade encontrará a genialidade do mulato na
constituição da arquitetura brasileira. Identificado ora como um artista disforme que cria arte
apesar das suas deficiências físicas, ora como o mulato que supera pela arte sua condição de
classe, a interpretação do barroco dada pelo escultor em seus numerosos trabalhos religiosos
executados em Minas Gerais, será progressivamente transformada num traço de constituição de
uma cultura tipicamente brasileira. Mario de Andrade via, assim, no primitivismo de Aleijadinho,
na sua falta de instrução que se refletia na sua interpretação “expressionista”, estilizada ou
imperfeita das formas humanas, as raízes da fundação de uma interpretação genuinamente
nacional do movimento arquitetônico e artístico de origem européia. A “feiúra” das formas do
artista seria, assim, um marco da sua genialidade, da integração que promove entre o erudito e o
popular, fundando uma forma de arte tipicamente brasileira (GOMES JUNIOR 1998: 55-57;
AVANCINI, 1998: 124-129).
As interpretações sobre o barroco mineiro e sua importância para a constituição de uma
expressão cultural tipicamente nacional não são, entretanto, uma exclusividade de Mário de
Andrade. Outros Modernistas também o farão com grande propriedade. Figuras como Manuel
Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, entre outros, também desenvolverão discursos sobre
Antônio Francisco de Lisboa, “o Aleijadinho” (1738?-1814), é autor de famosas obras barrocas na área de
arquitetura, entalhe e escultura, produzidas durante o período colonial brasileiro, no atual estado de Minas Gerais.
Pouco se sabe acerca de sua história ou do exato número das suas obras, mas parece ter sido filho de um mestre
de obras português e de uma escrava e terá aprendido os primeiros rudimentos de desenho, arquitetura e escultura
com seu pai. Uma misteriosa doença terá acometido o artista, por volta dos 40 anos de idade, deformando-lhe o
corpo e sendo a origem do seu apelido. Ainda assim terá continuado a trabalhar até próximo ao seu falecimento,
deixando, ao que parece, uma obra bastante extensa na região (MARTINS, 1939; RENAULT, 1973;
VASCONCELOS, 1979; GOMES JUNIOR, 1998).
7
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o tema (GOMES JUNIOR, 1998: 59-64). Entretanto, a atuação de Mário de Andrade no
Departamento de Cultura do Município de São Paulo irá dar-lhe oportunidade particular de por
em prática suas idéias em relação à cultura e arquitetura brasileira. Neste contexto, outro
personagem do mundo da Arqueologia brasileira terá importância crucial no desenvolvimento
das políticas culturais do período. Paulo Duarte (1899-1984), com forte atuação política durante
a Era Vargas (1930-1945), será um importante elo de ligação entre o governo de São Paulo e as
políticas desenvolvidas por Mário de Andrade (NOGUEIRA, 2005: 198-207).
Paulo Duarte, advogado formado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no estado
de São Paulo, dedicará, entretanto, grande parte da sua vida aos estudos arqueológicos. Além
disso, será um intelectual politicamente engajado. Membro do Partido Democrático e do Partido
Constitucionalista estará envolvido tanto na defesa da Revolução de 1930 8 , quanto da
contestação dos rumos ditatoriais do governo de Vargas, dois anos depois. Posteriormente,
também fará oposição à Ditadura Militar brasileira (1964-1985). Tais posicionamentos lhe
renderão dois períodos de exílio, durante o governo de Vargas, e uma aposentadoria punitiva, já
durante a Ditadura Militar. Mas será durante o longo período de exílio passado em França, de
1937 a 1945, que entrará em contato com Paul Rivet e com o Musee de l’Homme de Paris,
influências que serão cruciais na sua escolha pela Arqueologia e na posterior consolidação
desse campo científico no país (MENDES 1994; FUNARI, 2002; FUNARI, FERREIRA, 2006).
Durante o período do governo provisório e constitucional de Vargas (1930¬1937), como membro
do partido Democrático, e chefe de gabinete do prefeito Fábio Prado, Paulo Duarte estará
envolvido diretamente no nascimento do Departamento de Cultura de São Paulo e na indicação
do nome de Mário de Andrade para a chefia da Divisão de Expansão Cultural do referido
Departamento (NOGUEIRA, 2005:193-207).
A política cultural que Paulo Duarte e Mário de Andrade ajudarão a promover através do
Departamento de Cultura incluirá a defesa do patrimônio artístico e cultural do estado de São
Paulo e influenciará a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional
(SPHAN), em 1937, precursor do atual instituto com o mesmo nome. O projeto para a criação do
Serviço, que tem forte influência de Mário de Andrade, define patrimônio como bens de interesse

Esta Revolução será predecessora do Golpe de 1930, que deporá o então presidente Washington Luís, e impedirá
que o candidato eleito, Julio Prestes, venha a tomar posse do Governo. No seu lugar, ascende ao poder Getúlio
Vargas, que havia perdido as eleições para Julio Prestes, eleições estas alegadamente fraudulentas (FAUSTO,
1972, D’ARAUJO (org.), 2011).
8
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público por sua vinculação histórica nacional, etnográfica, bibliográfica, artística e também
arqueológica (NOGUEIRA, 2005:219-249).
Ainda em 1937, na Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, será
publicado um artigo intitulado “Contribuição para o Estudo da Proteção ao Material Arqueológico
e Etnográfico no Brasil”. Nesse texto, da autoria de Heloisa Alberto Torres 9 , discute-se a
proteção às jazidas arqueológicas, coleções de museus e patrimônio de comunidades indígenas
com risco de dissolução. Tais indícios apontam para certa importância dos temas arqueológicos
neste momento de construção de um conceito oficial de patrimônio nacional e da criação do
SPHAN (TORRES, 1937).
Não obstante a presença da Arqueologia na construção de um conceito de patrimônio nacional
nesse período, sobretudo através da ação de importantes personagens como Ricardo Severo,
Mário de Andrade e Paulo Duarte, e da criação do SPHAN, a arqueologia não será um campo
privilegiado pelo Estado Novo. Ao contrário dos estudos arquitetônicos e artísticos sobre o
Barroco e, particularmente, da obra de “Aleijadinho”, que serão amplamente valorizados no
período, as pesquisas arqueológicas, assim como no caso do Estado Novo português, ocupam
um lugar secundário nos interesses políticos oficiais.
Isso não quer dizer que o campo não se tenha desenvolvido no período. Assim como no caso
português, as pesquisas prosseguem, apesar do parco incentivo oficial. É o caso do trabalho
desenvolvido por Frederico Barata e Angyone Costa, por exemplo, ambos autores de uma série
de manuais arqueológicos durante o período (FUNARI; FERREIRA, 2012:19-20).
Angyone Costa (1888-1954) será mais uma figura de particular interesse no contexto modernista
e ditatorial do período. Tendo abandonado o curso de medicina no segundo ano, será um autodidata na área da Arqueologia, com grande conhecimento acerca de contextos do norte e
nordeste brasileiros. Além disso, ministrará o curso de arqueologia brasileira no Museu Histórico
Nacional, cargo mantido com o apoio de Gustavo Barroso (1888-1959), este último diretor do
referido museu a partir de 1922 e, conforme já dito, também amigo de Mendes Correia (COSTA,
1980:XIII-XXII).
Os manuais produzidos por Angyone Costa tratam de variados temas arqueológicos, desde
aspectos gerais da disciplina até contextos internacionais, tais como a arqueologia préHeloísa Alberto Torres (1895-1977) era filha de Alberto Torres (1865-1917), importante político e jornalista do
período. Logo após a morte do pai, Heloísa Torres passou a ser assistente de Roquette Pinto no Museu Nacional,
tendo vindo, posteriormente, a ocupar o cargo de diretora do Museu, entre 1938 e 1955 (RIBEIRO, 2010).
9
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colombiana, clássica ou egípcia. Entretanto, seu tema de predileção será, sem dúvida, a
arqueologia em contextos indígenas brasileiros. Obras como Introdução à Arqueologia Brasileira,
publicado em 1934 (COSTA, 1980), Arqueologia Geral de 1936 (COSTA, 1936), Migrações e
Cultura Indígena, de 1938 (COSTA, 1939), e Indiologia de 1943 (COSTA, 1943), representam,
assim, certo panorama da produção do campo arqueológico brasileiro durante o Estado Novo.
Mas será a sua primeira publicação, “A Inquietação das Abelhas”, de 1927, um livro de
entrevistas sobre o estado das artes plásticas no Brasil, que estabelecerá, novamente, uma
interessante ligação entre a arqueologia, modernismo e Estado Novo no país. Nesse texto, as
críticas ao classicismo e a exaltação dos princípios modernistas se confundem com a defesa de
nomes como Caravaggio, Velázquez, Tiepolo e Francisco Guardi, posteriormente associados à
pintura barroca. Esta obra de Angyone Costa será, assim, considerada por especialistas como
mais um marco na construção de um conceito de cultura brasileira, que reunisse o moderno às
heranças do período colonial do país (GOMES JÚNIOR, 1998: 58-59). Esta obra também
caracteriza Costa como outro personagem do mundo arqueológico brasileiro, com fortes ligações
políticas capazes de colocá-lo numa posição estratégica para a vida cultural do país, que
também mantém ligações importantes ao movimento modernista.
Tal complexidade de redes entre personagens lusófonos, arqueólogos, modernistas e o contexto
político estado-novista nos dois países merece, entretanto, algumas considerações. Se podemos
afirmar que os trânsitos culturais luso-brasileiros se faziam sentir no período, através de nomes
como Ricardo Severo, ou de periódicos como Orpheu e Atlândida, por outro lado, a força do
movimento modernista associada a um novo projeto de país, concebido pelo Estado Novo, cria
um ambiente de especificidade cultural no Brasil.
Os ideais nacionalistas e modernizantes da ditadura varguista, de inspiração fascista,
coadunam-se com as aspirações dos modernistas acerca da descoberta das peculiaridades da
cultura brasileira e da implantação de novas interpretações da arte e da arquitetura no país. A
ligação de figuras de proa do modernismo, como Mário de Andrade, a instituições públicas tais
como o Departamento de Cultura de São Paulo, ou o SPHAN, na segunda fase do modernismo
brasileiro10, contribuem para que se possa por em prática políticas pensadas pelo movimento
(NOGUEIRA, 2005:219-234).

A Segunda Fase do Modernismo Brasileiro corresponde ao período de 1930 a 1945. Este período, que também
corresponde ao Estado Novo brasileiro, é uma fase de aprofundamento e estabilização das ideias modernistas
(FARIA, 2007).
10
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Interessante perceber que figuras de destaque na história da arqueologia portuguesa e brasileira
contribuem, de forma direta ou indireta, para a renovação das concepções de arte e arquitetura
no período e para a construção de uma idéia de cultura nacional. As ações de Ricardo Severo,
Paulo Duarte e Angyone Costa, aqui destacadas, demonstram a proximidade entre suas
trajetórias pessoais e profissionais e a consolidação do movimento modernista no Brasil.
Particularmente, percebe-se o seu comprometimento na consolidação da idéia de barroco
brasileiro.
Entretanto a atuação desses arqueólogos não contribui para que o próprio campo científico seja
particularmente valorizado no Brasil. Apesar de Angyone Costa ter tido uma produção importante
na área durante o período, e de Paulo Duarte ser considerado, após o fim do Estado Novo, um
personagem crucial para a consolidação do campo arqueológico no país, a arqueologia não
pode ser considerada, assim como no caso português, um campo de predileção durante o
período do Estado Novo brasileiro.

As vicissitudes dos ideais nacionalistas e lusófonos: quando
os caminhos periféricos são entrecortados pelas grandes vias
Apesar dos sonhos de lusofonia e nacionalismo que povoam o universo português e brasileiro,
sobretudo a partir do alvorecer do século XX, e apesar das importantes construções acerca da
cultura nacional que tais movimentos delegam para a posteridade, não será possível falar em
trânsitos culturais entre os dois países, ou na formulação de idéias autóctones de cultura, sem
considerar a posição de Portugal e do Brasil em relação ao cenário internacional do período.
Como países periféricos em contexto europeu e americano (Santos, 2002), Portugal e Brasil
vêem seus anseios particulares de intercâmbio ou de construção de identidades autônomas,
atravessados por idéias dominantes provindas de nações centrais nos dois continentes, tais
como França, Reino Unido, Alemanha, ou mesmo Espanha e EUA.
Tais interferências não irão se limitar ao universo literário ou político do período, mas também ao
próprio universo científico e, particularmente, ao nascimento e desenvolvimento das pesquisas
arqueológicas. Mais que isso, não se pode pensar no desenvolvimento do campo arqueológico,
sem ter em mente o contexto político do período, já que a ciência só poderá ser compreendida
como fruto das demandas do presente (KOHL; FAWCETT, 1995; DÍAZ-ANDREU; CHAMPION,
1996; MURRAY; EVANS, 2008; VOSS; CASELLA, 2011)
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Em ambos os casos, o período aqui descrito é fortemente marcado por influências externas. Em
Portugal, o nascimento da arqueologia como ciência é marcado pela apatia do estado em
relação às ciências sociais, sobretudo a partir da ascensão da Ditadura Nacional, em 1926, e do
Estado Novo, em 1933. Mas também é marcante a influência do positivismo francês e alemão e
a presença de pesquisadores como Henri Breuil (1877-1961) e Georg Leisner (1870-1957) no
desenvolvimento de importantes pesquisas arqueológicas no período. Por outro lado, disputas
pessoais, como as travadas entre Mendes Correia, professor de Antropologia da Universidade
do Porto e diretor do Instituto de Antropologia da mesma Universidade, e Manuel Heleno, diretor
do Museu Etnológico, atual Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa e, sobretudo, a atitude
pouco democrática deste último, não contribuirão para um mais amplo desenvolvimento do
campo no período (JORGE, 1995, FABIÃO, 1999, 2011).
Também no Brasil o quadro não será muito diferente. A influência marcante do “mundo
civilizado”, ou seja, da cultura européia na construção dos primeiros museus brasileiros e a
vontade de seguir concepções e tendências européias nas pesquisas desenvolvidas no país
serão marcantes durante o período. O reflexo dessa atitude será, de modo geral, uma visão
negativa em relação à cultura e à capacidade criativa dos indígenas brasileiros (FUNARI, 1995;
FUNARI, FERREIRA, 2006).
Também o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Museu Histórico Nacional e o Museu Paulista
vivenciarão grande ambiente de disputa, desde após a independência do Brasil, e a política
autoritária e patriarcal desenvolvida por seus principais pesquisadores também limitará o
crescimento do campo no país (FUNARI, 1995). Já bastante conhecida é a disputa entre
Ladislau Neto, Diretor do Museu Nacional e Hermann Von Ihering, diretor do Museu Paulista,
acerca da origem antrópica ou natural dos sambaquis. O último, em consonâncias com teorias
racistas em voga na Europa defenderá a origem dessas formações a partir de alterações do
nível do mar, por exemplo (PROUS, 1992).
Esse ambiente autoritário irá acompanhar toda a história do campo científico no país e será
agravada, sobretudo, após a aposentadoria punitiva de Paulo Duarte, e a posterior implantação
do PRONAPA e PRONAPABA11, durante a Ditadura Militar brasileira. Nestes últimos projetos, a
influência norte-americana será clara e marcante, demonstrando a persistência dos interesses
O PRONAPA, projeto nacional de pesquisa arqueológica, e o PRONAPABA, projeto nacional de pesquisas
arqueológicas da baía amazônica, foram implantados no Brasil pelo casal Cliffor Evans e Betty Meggers, ligados ao
Smithsonian institut, logo após o início da Ditadura Militar brasileira (1964-1985). Estes projetos são por muitos
especialistas considerados pouco críticos e despreocupados com a contextualização teórica, o planejamento dos
trabalhos realizados ou a publicação dos seus resultados (FUNARI, 1999-2000, 2002, 2012).
11
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dos países considerados centrais, na construção da Arqueologia brasileira (FUNARI, 1995;
1999-2000).
Assim, por um lado, não se pode desprezar as iniciativas lusófonas ou nacionalistas dos dois
países durante o período aqui analisado. Elas terão, naturalmente, influências consideráveis na
sua história cultural e científica. Mas, por outro lado, é preciso ter em consideração que essas
tentativas, pelo menos em âmbito científico, não tiveram nunca livre acesso às comunidadesalvo, mas antes foram mediadas pelos princípios dominantes nas comunidades científicas do
período. Estas eram, e ainda são profundamente influenciadas pelas idéias provindas dos
principais centros de difusão cultural mundial. Assim, a produção de Mendes Correia acerca do
Brasil, por exemplo, ou os laços de amizade e admiração que cultivou com algumas
personalidades da comunidade científica do país, estiveram sempre mediados por aquilo que se
julgava ser o pensamento científico adequado para os temas investigados, e pelos membros da
comunidade científica que importavam ter como aliados para que sua própria obra tivesse a
devida sustentação. E muitas vezes esses mesmos pensamentos e discursos estiveram na raiz
de visões preconceituosas ou limitadas acerca de temas específicos tais como os relacionados
aos povos indígenas presentes no território brasileiro (LATOUR, 2000; NOELLI; FERREIRA,
2007).
Assim, se vias de comunicação são construídas, estas nunca partem diretamente da periferia
para a periferia, mas antes são entrecortadas pelas grandes vias que partem dos centros,
obrigando a que as novas idéias façam primeiro este percurso oficial, antes de se dirigirem para
um caminho secundário. Nestes grandes desvios, idéias se perdem ou são negociadas a fim de
receberem aprovação das comunidades científicas internacionais, fortemente influenciadas pelo
pensamento - ou pelos pensadores - de centro (LATOUR, 2000; LATOUR; WOOLGAR, 1997).
Isso não quererá dizer que não há possibilidade de florescimento para novas idéias, nascidas na
periferia do sistema. É preciso, entretanto, levar em consideração a existência dessas vias de
regulação para que possamos compreender com maior profundidade as limitações e o alcance
das iniciativas como as aqui abordadas.

Conclusões: Percorrendo novos caminhos pelo Atlântico
científico
A complexidade da produção científica latino-americana consiste, certamente, na suas múltiplas
influências internas e externas e na sua capacidade de fecundar-se
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constantemente, reinventando-se a partir dos múltiplos diálogos que trava entre suas
especificidades contextuais e os diversos discursos advindos de outras partes do mundo,
sobretudo das principais centrais de difusão cultural.
Assim sendo, os trânsitos culturais entre Portugal e Brasil não devem ser desconsiderados na
análise da produção arqueológica nacional. Também não devem ser desconsiderados os
cruzamentos históricos entre os dois países. Não só porque compartilham uma história colonial
em comum, mas também porque construíram experiências de diálogos voluntários durante suas
trajetórias como países independentes (PINA-CABRAL, 2010). Mas, mais que isso, torna-se
interessante pensar nos paralelos que se pode traçar entre as histórias recentes dos dois países.
O caso dos governos de inspiração fascista, conhecidos com “Estado Novo”, que governaram os
dois países durante períodos consideráveis do século XX, suas semelhanças, correspondências
e diferenças é um bom exemplo (PINTO, MARTINHO, 2007).
O Atlântico científico é, assim, um objeto de pesquisa composto das diversas vias de
comunicação cultural traçadas entre os dois países e os diversos personagens e projetos
envolvidos nesses diálogos. Mas também é um método, na medida em que pode ser entendido
como um caminho interpretativo. Consiste em ver os contextos científicos, políticos e sociais dos
dois países numa perspectiva comparativa, buscando perceber as múltiplas aproximações e
distanciamentos entre eles.
Neste sentido, não se pode compreender em profundidade os diálogos traçados entre os dois
países ou os discursos produzidos no interior de cada um deles, se não houver em consideração
que esses diálogos nunca se dão somente em uma via de duas mãos, em contexto lusobrasileiro, mas sim em complexas redes de comunicação que perpassam contextos
internacionais diversos.
Assim, no caso da Arqueologia brasileira, se por um lado, alguns diálogos podem ser
identificados entre Portugal e Brasil durante o século XX, ainda que indiretos, como é o caso dos
produzidos através de Ricardo Severo, por outro, não se pode pensar que eles se explicam por
si só. Para compreendê-los será preciso perceber as suas inter-relações com os diálogos
mantidos junto aos principais representantes das comunidades científicas internacionais, ou
mesmo com seus vizinhos latino-americanos.
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A prática científica, necessitando da aprovação dos seus pares para que os discursos
produzidos sejam aceitos, e seus atores ganhem status dentro do grupo, requer que a busca de
aliados seja constante no âmbito da sua produção (LATOUR, 2000; LATOUR; WOOLGAR,
1997). Assim, se os centros hegemônicos de difusão são, no âmbito da Arqueologia, sobretudo
europeus durante o período, não se poderá excluir da construção dos discursos nacionalistas ou
lusófonos, principalmente, os inter- cruzamentos com a produção científica em um nível
internacional mais amplo.
Longe de negar a potencialidades dos discursos aqui analisados e as suas múltiplas influências
para a construção do campo arqueológico no Brasil contemporâneo, este posicionamento atenta
para a permanência de uma negociação entre as tentativas de construção de discursos
científicos alternativos e o poder de influência dos centros hegemônicos na sua consolidação.
No período aqui analisado, particularmente, pode-se perceber as múltiplas influências entre
lusofonia, modernismo, Estado Novo e personalidades importantes do mundo da Arqueologia na
construção de um conceito nacional de patrimônio e cultura e na construção de mecanismos
estatais para a sua proteção. Entretanto, o prestígio dos cientistas envolvidos nos intercâmbios
aqui descritos, o sucesso ou fracasso de algumas idéias, tal como a da Confederação Lusobrasileira, ou mesmo o papel secundário que a arqueologia ocupa nesse período, são temas que
compõem um quadro de complexidade que aponta para os diálogos entre ciência, sociedade e
política, em nível nacional ou internacional, para serem melhor explicados.
Tal quadro nos chama a repensar não só o que se discutia a nível internacional no âmbito
científico, artístico, arquitetônico ou até mesmo político, mas as próprias influências mútuas entre
política nacional, política internacional e os outros campos de pensamento aqui analisados.
Conforme foi possível perceber ao longo do texto, por exemplo, os posicionamentos políticos dos
governos estado-novistas nos dois países irão influenciar o papel secundário que a arqueologia
ganhará dentro dos objetivos de Estado.
Trata-se, desta maneira, de perceber as múltiplas vias de comunicação transatlânticas abertas
desde o período colonial brasileiro até a atualidade, procurando perceber toda a sua
complexidade, a fim de construir análises mais aprofundadas das peculiaridades do campo
arqueológico nacional e dos diálogos traçados entre este e diversos outros contextos de
interesse, quer em âmbito nacional, ou internacional.
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A CIÊNCIA EM REDES: O LUGAR DA ARQUEOLOGIA NAS
MISSÕES ANTROPOLÓGICAS PORTUGUESAS
Rita Juliana Soares Poloni
Portugal

INTRODUÇÃO
As chamadas “Missões Antropológicas” desenvolveram-se durante as décadas de 30 e 60 do
século XX nos territórios coloniais portugueses de Moçambique, Guiné, Angola e Timor e
compuseram-se, essencialmente, de estudos em Antropologia física, Etnografia e Arqueologia,
com destaque para o primeiro campo de estudo.
A Arqueologia das Missões Antropológicas, sendo uma actividade científica secundária nesses
projectos estatais, não poderá ser isolada dos debates científicos sociais de fins do século XIX e
início do século XX em contexto mundial e, ao mesmo tempo, da política colonialista e do regime
ditatorial Salazarista, de inspiração fascista, que governava Portugal no período. Nesse sentido,
seu surgimento encontra-se relacionado à tríade Missão Civilizadora, Política Estatal e Ciência
Colonial, que irá povoar o universo ideológico do governo Salazarista e estará na base da
criação dessas Missões.
Da mesma forma, sua permanência nesse projecto científico extravasa o escopo legal que
regulamentava esses projectos investigativos, e no qual esse campo de estudos é geralmente
secundarizado e, muitas vezes, mesmo ignorado. Tais estudos só poderão ser percebidos na
interacção entre interesses especificamente nacionais, e aqueles que estabelecem com o
panorama científico internacional, com outros nomes da Arqueologia nacional e internacional e
com as próprias contingências do trabalho de campo.
Assim, uma miríade de elementos vem constituir as teias dessa produção científica exigindo que
o olhar do observador seja momentaneamente desviado das discussões especificamente
teórico-metodológicas do campo científico para outros contextos que possibilitaram ou
restringiram a constituição final desses discursos.
Por outro lado, o direccionar do olhar investigativo para as relações que essa produção
discursiva estabelece com as temáticas em voga no interior de sua própria comunidade
científica, não deverá prescindir do mesmo grau de complexidade. De facto, se a ciência
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acabada, nada mais é que um texto em camadas, que a junção de muitos aliados no dirimir de
uma série de incertezas e controvérsias, o retorno às suas condições de produção nos irá impelir
a mergulhar em um mundo de inúmeras possibilidades, escolhas e acordos.
Dessa forma, o presente trabalho procurará investigar as diversas redes que compuseram a
produção arqueológica das Missões Antropológicas na construção de um projecto científico
arqueológico colonial tanto nas suas inter-relações com o contexto sócio-político português do
período, quanto com o próprio universo científico que buscava investigar, procurando recompor,
assim, toda a sua complexidade.

AS COMPLEXAS REDES DO SABER ULTRAMARINO E A
ARQUEOLOGIA DAS MISSÕES ANTROPOLÓGICAS.
O projecto de desenvolvimento da Antropologia e da Arqueologia coloniais encontra eco nos
discursos de diversos pesquisadores no decorrer das décadas que precederam a oficialização
das Missões Antropológicas. Sua efectivação deve-se à ação de personagens tais como
Fonseca Cardoso (1865-1912), Ricardo Severo (1869-1940), Leite de Vasconcelos (1858- 1941)
e Mendes Correia (1888-1960), que de forma tímida ou mais arrojada, como no caso de Correia,
pedra angular da Escola Antropológica do Porto e do surgimento das Missões Antropológicas,
contribuíram para que os estudos científicos sociais ultramarinos se concretizassem.
Sua efectivação, entretanto, dá-se sob a manifestação forte de interesses Estatais, sob a forma
de programas de investigação que deveriam focar-se no estudo das características e
potencialidades dos indígenas e cujos resultados deveriam ser utilizados obedecendo a
interesses estratégicos específicos. O conhecimento adquirido por esses empreendimentos
deveria, assim, servir a propósitos políticos que visavam à consolidação de relações de poder
que tinham a manutenção dos domínios coloniais como prioridade.
Mas, se o Estado se impõe como regulamentador desse projecto, não o faz, entretanto, a
despeito dos cientistas directamente envolvidos em sua realização. Esses homens são, por um
lado, reconhecidos pelo Estado como chefes das Missões a serem desenvolvidas e se
encontram arredados nas malhas burocráticas e políticas que regulamentam seu trabalho. Por
outro lado, manifestam, eles próprios, seu apoio ou insatisfação com relação aos processos
regulamentadores do seu funcionamento, e aos objectivos políticos que o circunscrevem. Mais
que isso, movimentam-se conforme suas possibilidades no interior das redes de poder em que
se inserem tirando delas o máximo proveito no sentido de desenvolver seu trabalho conforme os
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seus próprios objectivos, algumas vezes coadunando com os poderes constituídos, outras vezes
contornando-os em função de seus interesses particulares.
Isso não quer dizer, de forma alguma, que o resultado desses projectos de investigação, ou seja,
que a ciência produzida nas Missões, seja resultado de um simples conflito de interesses entre
as ideias científicas, encarnadas pelos objectivos dos responsáveis pelas missões, e o escopo
ideológico e político do Estado, encarnado pela regulamentação oficial do empreendimento, ou,
ainda, que a ciência seja feita a despeito desses conflitos, como se existisse como entidade
separada do contexto social no qual se insere.
Pelo contrário, a ciência produzida por essas missões, bem como as utilizações dadas ao
material recolhido e ao conhecimento produzido, tanto as oficialmente regulamentadas quanto
aquelas que se constituíram nos interstícios do poder constituído são a única ciência possível de
ser reconhecida e analisada, pois que a ciência só se constitui em meio às tensões e aos
esforços para alcançar o seu reconhecimento dentro de seus próprios limites e no seio da
sociedade na qual se insere.
Assim, compreender essa produção científica implica perceber o lugar da Arqueologia dentro das
Missões Antropológicas em meio a várias tensões políticas, sociais, pessoais, e científicas, ou
seja, a partir de questões inerentes ao panorama internacional da disciplina, a relações
interpessoais desenvolvidas pelos chefes das Missões, por questões nacionais e por
contingências do trabalho de campo.
Tal análise possibilitará, assim, perceber as diversas redes que compõem esse discurso, quer
sejam as legais, pessoais, científicas e quotidianas, bem como as suas inconsistências ou
interacções que permitem que a Arqueologia das Missões Antropológicas se constitua na sua
unicidade.

AS REDES LEGAIS: IDEÁRIOS E INCONSISTÊNCIAS NO
UNIVERSO DAS MISSÕES
Enquanto no Decreto-lei 26.842 de 28 de julho de 1936 (Portugal, 1936), que dá início ao projeto
de investigação científico-social ultramarina, criando a Missão Antropológica de Moçambique, o
lugar que a Arqueologia ocupa emparelha-se àquele reservado à Antropologia propriamente dita,
em 1940, quando Mendes Correia é convidado pela Junta de Missões Geográficas e de
Investigações Coloniais a elaborar um novo plano de estudos antropológicos coloniais mais
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ampliado, a situação da Arqueologia parece começar a deteriorar-se nos objetivos gerais do
projeto (Correia, 1941).
Neste novo plano, o autor estabelece uma hierarquia de prioridades para as pesquisas
ultramarinas, na qual a Antropologia física ocuparia o lugar principal, em virtude de proporcionar
a caracterização física e a avaliação capacidades dos indígenas. Logo a seguir, segundo o texto,
viriam os estudos antropológicos, que também deveriam se prender à averiguação das
capacidades psíquicas, dos hábitos, vocações e capacidades dos nativos. Ocupando a próxima
posição estaria a etnografia, considerada uma auxiliar dos estudos Antropológicos e
Antropobiológicos. Em último lugar viria a Arqueologia, considerada, dessa vez, conhecimento
especulativo.
O mesmo ocorre no plano para a ocupação científica do Ultramar português (JMGIC, 1945),
publicado pela Junta em 1945. Este documento aponta para a necessidade da racionalização
dos investimentos em pesquisas ultramarinas, preconizando aquelas que fossem realizadas
segundo objetivos e métodos mais eficazes para as diretrizes do Estado. Estes, por sua vez,
estariam relacionados à otimização económica das colónias, pelo que, as pesquisas que
obtivessem resultados mais visíveis nesse campo deveriam ser preconizadas em detrimento
daquelas consideradas desinteressadas ou puras, que mais visassem o desenvolvimento
científico universal ou a “alta cultura”. Aqui, novamente, os estudos arqueológicos ganham o
último lugar na lista de estudos a serem realizados, devido aos seus interesses considerados
especulativos.
Tais direcionamentos terão, não obstante essa classificação depreciativa que a Arqueologia
passa a receber a partir dos anos 40 do século XX, um reflexo muito diverso nos objetivos
estipulados legalmente para cada uma das campanhas científicas das Missões Antropológicas
que serão a partir de então organizadas, quer para Moçambique, quer para a Guiné, Angola ou
Timor. Algumas vezes, a Arqueologia aparecerá claramente definida nos objetivos das Missões
desenvolvidas, como no caso de Moçambique, enquanto em outras será totalmente suprimida
dos projetos, como no caso da Guiné, por exemplo.
Porém, apesar da sua presença ou ausência nos projetos específicos das Missões
Antropológicas ou da sua pouca valorização nos planeamentos Estatais para as pesquisas
Ultramarinas, o que parecerá certo é que as pesquisas arqueológicas efetivamente
desenvolvidas no campo, e sua posterior divulgação ocuparão um lugar próprio no interior
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desses projetos, que só poderá ser compreendido ultrapassando a análise dos seus
planeamentos oficiais.
Ainda outras inconsistências entre os objetivos oficiais das Missões e os seus desenvolvimentos
práticos podem ser descritos, ressaltando a importância da investigação de outras redes na
compreensão deste projeto científico. Um bom exemplo é a desconexão entre a regulação legal
dos recursos e resultados das pesquisas e o seu real uso por parte dos cientistas envolvidos no
projeto. A Portaria 12.215, de 26 de Dezembro de 1947, por exemplo, assim discorre acerca da
utilização do material produzido nas Missões:
“- Art°. 10° Todos os elementos recolhidos pelo pessoal das missões durante o tempo que nas
mesmas prestar serviço são considerados propriedade do Estado e deles não é permitido o uso
ou publicidade sem autorização expressa dos Ministros das Colónias, dada para cada caso
concreto que lhe seja submetido ” (Portugal, 1947)
Apesar de tal Portaria dar a entender que o controle sobre esse projeto era rigoroso o que se
percebe na análise de alguns documentos produzidos pelas autoridades responsáveis é que
nem sempre tal situação corresponde à realidade. Percebe-se claramente que a preocupação
com a condução dos gastos das Missões era não só pouco regulado administrativamente, como
também muito pouco tido sob rigorosa consideração (Santos Júnior, 1947:1; Almeida, 1973:2). O
próprio agir em campo também atesta que a independência dos chefes das Missões se choca
com a noção inicial de controlo estatal sobre esses empreendimentos. A própria Arqueologia,
conforme já analisado, aparece na produção científica das Missões mediante a disposição e o
interesse desses investigadores, bem como de sua capacidade de mobilizar recursos materiais e
humanos a fim de que as pesquisas fossem realizadas. Finalmente, a própria utilização do
material produzido pelas Missões, matéria de que trata as leis citadas, pode ser, ela própria,
também questionada. Até mesmo neste caso claramente regulamentado, algumas acções nas
quais os espólios das Missões são tratados como propriedade particular dos pesquisadores
acabam por atestar que, na prática, a produção científica era muito pouco estatizada ou
estrategicamente controlada (Almeida,1974).
Tais questões reforçam a ideia de que é preciso buscar, na complexidade das teias que
compõem a produção científica das Missões, outros importantes laços que justificam a condução
do processo de pesquisa e divulgação em um determinado caminho, muitas vezes em
dissonância com os ideários estatais para o projeto.
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AS REDES PESSOAIS: STATUS E RELAÇÕES
INTERPESSOAIS NO PROCESSO DE PESQUISA
ARQUEOLÓGICA DAS MISSÕES
Este ponto relaciona-se directamente aos intercâmbios gerados, no decorrer das Missões, com
personagens estrategicamente importantes para o desenvolvimento das pesquisas no campo
arqueológico, sobretudo, ou para a consagração dos projectos científicos no propósito de dar
continuidade aos seus trabalhos.
Na Missão Antropológica de Moçambique, os contactos mais marcantes e mais intensamente
citados dão-se entre Santos Júnior e os professores Clarence Van Riet Lowe e Raymond Dart.
Já no que se refere a personalidades nacionais, Santos Júnior cita com alguma frequência os
trabalhos arqueológicos de Lereno Barradas em Moçambique.
Com relação à Missão da Guiné poucas são as informações disponíveis, ma já com relação às
missões de Angola e Timor, ambas chefiadas por António de Almeida, as influências
estrangeiras e nacionais são bastante consideráveis e marcantes no que diz respeito às
investigações em Arqueologia. Em âmbito nacional, suas duas maiores influências são Ruy
Cinatti (1915-1986) e Camarate França (1923-1963).
É Camarate França a maior parceria nacional de António de Almeida no que tange às pesquisas
arqueológicas. Com ele dividiu a primeira e a segunda campanha da Missão a Angola e publicou
vários textos acerca da pré-história dessa colónia. Já em âmbito internacional, as principais
figuras de destaque são, sem dúvida, Henri Vallois (1889-1981) e Henri Breuil (1877-1961). Este
último será a influência estrangeira mais importante da carreira de António de Almeida.
Arqueólogo, Etnólogo e Geólogo com grande produção científica em vários países da Europa, é
bastante conhecido por seus estudos em pré-história e, em particular, em arte rupestre,
sobretudo em Lascaux e Altamira.
Todas essas parcerias trazem diferentes valências às pesquisas arqueológicas das Missões e
reflectem diferentes estilos de pesquisa e de relações interpessoais. Assim, se o trabalho de
António de Almeida e Santos Júnior prima por certo desinteresse pelos temas de Arqueologia, no
que tange às prioridades que estabelece para a sua produção científica, o mesmo não acontece
com os trabalhos de Camarate França, por exemplo. A qualidade dos trabalhos deste último
atesta o seu profundo interesse pelos temas arqueológicos e, mesmo no desenrolar dos
trabalhos de campo da Missão de Angola, sua preferência e atenção pela Arqueologia é
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enumerada em vários momentos, no quais França deixa os trabalhos Antropobiológicos para dar
sequência a alguma prospecção ou mesmo investigações dentro daquele campo científico.
Mesmo uma espécie de lamentação, muitas vezes proferida nas suas publicações
arqueológicas, de que os estudos não haviam podido ter prosseguimento devido ao carácter
eminentemente antropológico das mesmas, denota a importância que os mesmos tinham para o
autor (França. 1960; 1964a, 1964b, 1964c, 1964d).
António de Almeida, por sua vez, não só considera as pesquisas arqueológicas como um
instrumento secundário na sua carreira de pesquisador, como, mesmo na execução dos
trabalhos antropobiológicos, e na sua consequente produção documental, possui um método de
trabalho muito pouco claro e organizado. Além da dificuldade de compreensão dos seus
documentos escritos, das lacunas existentes no envio de relatórios e de outros documentos
burocráticos importantes às autoridades competentes, sua produção científica é marcada, no
trabalho de campo, segundo seu próprio assistente, por certa falta de planeamento. Segundo
Marques Jr. comenta no caderno de campo de 1950, Almeida seria “um grande desorganizado”
e no seu trabalho “tudo o que seja método é posto de parte”. Termina ainda o comentário a dizer
que, tendo em vista a forma como o trabalho era desenvolvido, ele punha dúvidas sobre “a
veracidade de certas observações” (Marques Jr., 1950).
Apesar de ser necessário manter certas reservas acerca de uma observação como essa,
realizada após um longo e difícil percurso já transcorrido na colónia e muitos atritos e
dificuldades registados, o panorama geral da obra de Almeida parece não desmentir na
totalidade tal realidade. E se a mesma refere-se exclusivamente ao trabalho em Antropologia
desse pesquisador, ou seja, ao trabalho que julgava prioritário no projecto das Missões e na sua
própria carreira profissional, o mesmo não poderia ser diferente no que tange ao trabalho
arqueológico realizado nesse mesmo contexto.
Por outro lado, o facto de António de Almeida se cercar de especialistas e interessados na área,
de manter co-autoria nas suas publicações arqueológicas com nomes como Breuil, Camarate
França e mesmo Zbyszewski, demonstra sua habilidade para arregimentar aliados e prover
qualidade e autoridade para um tipo de publicação científica que não era considerada prioritária
na sua carreira. Em certa medida, deve ter sido essa percepção de que o prestígio que poderia
desfrutar nesse campo científico dependia da sua abertura para estabelecer boas parcerias, o
que teria permitido a essas personalidades a oportunidade de participar mais de perto da
produção arqueológica das Missões Antropológicas, não só conferindo maior importância às
mesmas, mas também a essa produção arqueológica e ao lugar ocupado por esses
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pesquisadores, sobretudo os nacionais, no interior da comunidade científica arqueológica
internacional.
Já Santos Júnior será um pesquisador bastante metódico e organizado com a execução dos
seus trabalhos bem como com os reportes feitos do desenvolvimento destes para as autoridades
responsáveis. Prova disso são os numerosos documentos e publicações disponíveis, com
narrativas pormenorizadas da organização e do desenvolvimento das campanhas da Missão de
Moçambique. Entretanto, muito embora mantenha boa relação com uma série de pesquisadores
e se utilize de informações referentes a pesquisas desenvolvidas por outros investigadores na
localização e investigação de sítios moçambicanos, será muito mais centralizador e voltado para
o próprio país, no que tange à sua produção arqueológica ultramarina. Tal característica,
certamente, dará ao seu trabalho menor visibilidade e valor referencial no cenário internacional
do período.
Muito embora quase duas décadas separe a primeira Missão a Moçambique da primeira a Timor,
por exemplo, e que tal questão implique levar em consideração a possibilidade de intervenção de
muitos factores histórico-sociais ou mesmo científicos na compreensão dessas diferenças, é
importante perceber como certas nuances no desenvolvimento das pesquisas em diferentes
realidades e sob diferentes olhares interferem no produto final obtido.
AS REDES CIENTÍFICAS: CONTEXTOS NACIONAIS
DESENVOLVIMENTO DA ARQUEOLOGIA ULTRAMARINA

E

INTERNACIONAIS

NO

No caso do panorama internacional, a preocupação com o atraso científico português frente a
outras nações européias colonialistas e a necessidade de inserir o país nos debates científicos
internacionais sobre os territórios colonizados serão razões para crer que o desenvolvimento de
pesquisas arqueológicas em Moçambique, Angola, Guiné e Timor fosse de alguma forma
interessante para a imagem do país, durante o Estado Novo. Por outro lado, as relações
interpessoais desenvolvidas por Santos Júnior, António de Almeida, e Amílcar Mateus com
nomes importantes do cenário arqueológico nacional e internacional, não só justificam, muitas
vezes, a continuidade dessas pesquisas no universo das Missões, como lhe dão importância no
cenário nacional e no prosseguimento das carreiras profissionais desses pesquisadores.
Já quanto às questões nacionais, vê-se novamente o tema do prestígio do país ganhar
importância na concepção do projecto de ocupação científica ultramarina e, particularmente, do
uso das pesquisas arqueológicas nesse contexto. A honra aos antepassados, o conhecimento
das diversas populações portuguesas ultramarinas, seu grau de desenvolvimento físico, mental e
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cultural, e sua capacidade de “civilizar-se” e de contribuir para o enriquecimento da nação eram
temas de suma importância nos discursos relacionados ao planeamento desses projectos
científicos.
Sabe-se que, nesse contexto, a Arqueologia será vista como actividade secundária para os
propósitos da Nação no ultramar, mas também fica claro que é justamente nas lacunas
existentes entre os mecanismos de regulação oficial desses projectos e a capacidade dos
investigadores responsáveis pelas Missões em movimentarem-se no interior dessas redes de
poder que o espaço da produção arqueológica ganha formato. Questões de financiamento, do
agir em campo e da própria utilização do material produzido pelas Missões atestam a não
correspondência entre as regulamentações oficiais desses projectos e a forma como esses
assuntos eram levados a efeito pelos diversos pesquisadores envolvidos no seu
desenvolvimento.
Mas, a posição secundária que ocupam as pesquisas arqueológicas no contexto das Missões irá
refletir-se, de diversas formas, no tipo de produção científica decorrente das diversas campanhas
de pesquisas efectuadas. As pesquisas arqueológicas são, na maioria das vezes, claramente
relegadas a tempos de descanso, ou outras situações similares, nas quais, quer por questões
burocráticas ainda não resolvidas, quer por falta de indígenas para serem medidos ou por outros
tipos de empecilhos, como a quebra de veículos, o trabalho antropobiológico é paralisado,
permitindo que os membros da missão tornem seus olhares para os arredores, no intuito de
investigar a existência de sítios arqueológicos.
Por outro lado, tal precariedade das pesquisas arqueológicas no contexto dos trabalhos de
campo aparece de forma muito subtil ou é mesmo em parte apagada da produção científica que
se segue. Os diversos instrumentos utilizados no laboratório de campo, com destaque para as
prospecções e escavações arqueológicas ocasionais são montados em forma de inscrições nos
textos científicos, construindo factos e fazendo esses mesmos instrumentos desaparecerem no
produto final (Latour, 2000: 106-116).
Ainda que a maioria dos textos se defina como estudos preliminares trazendo, por isso, à tona,
parcialmente, as controvérsias, dificuldades e carências do trabalho realizado, esse alcance
parcial dos instrumentos utilizados é exposto como um momento intermediário na produção dos
factos científicos a que se referem o texto e não como o fruto irremediável de um estudo
realizado de forma pouco planeada ou mesmo improvisada, numa posição secundária e
submissa a outros campos científicos. Ou, ainda que essa posição secundária da Arqueologia
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seja citada, ela é usada como uma justificativa para a situação intermediária do estudo, ainda em
desenvolvimento, dando a entender que estudos posteriores, planeados para próximas
campanhas, iriam complementar as informações em lacuna.
Assim, o que, de modo geral, parece destacar-se nas produções científicas analisadas é o
contraste entre a pouca importância que os estudos arqueológicos ganham durante as Missões e
aquilo que o estudo de artefactos recolhidos e trazidos posteriormente para a Metrópole para
que a análise dos mesmos fosse realizada, ganha no produto final dessa produção científica,
neste caso, as publicações analisadas.
Neste contexto, se as pesquisas se limitam, na maioria das vezes, a recolhas de superfície muito
pouco contextualizadas, as publicações científicas que têm por base a análise desses espólios
esmeram-se por produzir um texto construído dentro de alguns dos cânones científicos do
período e no qual os objectos de estudo ganham valor informativo na discussão de temas de
interesse para o campo arqueológico.
Por outro lado, se os estudos são mantidos, ainda que precariamente, durante as campanhas
das Missões, e se textos são produzidos e apresentados em reuniões científicas internacionais a
partir das poucas informações disponíveis, tal facto denota certa importância e preocupação com
o tema e traz à tona a questão do papel desses estudos quer para o Estado português do
período, quer para as comunidades científicas internacionais e locais, ou até mesmo para os
interesses pessoais dos pesquisadores em questão.
Se os textos são produzidos, muitas vezes, a partir da clara noção de que seriam conhecimentos
preliminares, de que as informações disponíveis não seriam suficientes para a realização de um
trabalho devidamente aprofundado sobre os diversos objectos de pesquisa, tal precaução
demonstra o cuidado com a avaliação dos outros membros da comunidade científica. Se a
esperança de que mais estudos fossem posteriormente realizados é claramente expressa, ainda
que, na prática, se fossem feitos, o seriam na mesma condição secundária que a Arqueologia
sempre ocupou em todos os projectos das Missões, tal condição também é certamente fruto da
exigência dos pares académicos acerca do que seria o procedimento científico aceitável em tal
caso. Finalmente, se os textos são produzidos apesar desse carácter superficial dos dados
disponíveis, só o são porque as descrições e conclusões acerca dos objectos analisados
apresentam interesse particular e constituem um diálogo interessante com essa mesma
comunidade.
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Neste ponto, os textos acerca dos sítios líticos angolanos e moçambicanos parecem demonstrar
particular interesse acerca da demonstração da sua grande antiguidade. A começar pelos
aliados arregimentados, dentre os quais figuras como Van Riet Lowe e Dart, no caso de
Moçambique e Breuil e Vallois, no caso de Angola, citados ou consultados durante o processo
de produção científica, o interesse pelo Early e Midle Stone Age africano parece bastante claro.
Mas, as próprias conclusões dos textos publicados, como resultado da produção científica
dessas missões, denotam tal preferência. Associando os sítios analisados, preferencialmente, a
culturas do Early e Midle Stone Age, os pesquisadores procuram certamente conciliar o que
seriam as características principais dos artefactos analisados a uma comprovada antiguidade
dos povos ai investigados.
Tal característica, se por si só infere ao povoamento da região certa importância no quadro das
discussões acerca da hominização em África, de grande importância para a comunidade
científica do período, e mesmo actualmente, por outro lado, pode estar relacionada ao tipo de
oportunidades de pesquisas surgidas durante o desenvolvimento das campanhas ou mesmo aos
olhares que os investigadores lançam sobre o terreno no intuito de realizar prospecções
arqueológicas. A preferência pela investigação de cascalheiras encontradas nos caminhos entre
localidades ou a investigação de aterros realizados nos terrenos fronteiriços às sedes
administrativas dos Postos, provavelmente permitiria o encontro de um maior numero de sítios
desses períodos. Por outro lado, a clara desatenção a pesquisas relacionadas a outros conjuntos
artefactuais como os cerâmicos, por exemplo, também demonstra que o tipo de interesses e de
olhares que esses pesquisadores carregavam quando do desenvolvimento dos trabalhos de
prospecção na colónia estariam mais familiarizados com a descoberta de sítios de grande
antiguidade.
Por outro lado, os recintos muralhados, são alvo de um tipo de avaliação bastante peculiar por
parte das Missões. De construção bastante mais recente e apresentando um grau de
complexidade artística e arquitetônica que remete ao conceito de civilização que punha a Europa
no expoente da história, tais sítios parecem receber certa avaliação negativa, ou apresentar
dúvidas acerca da sua autoria por indígenas locais.
No caso particular do texto “Recintos Muralhados de Angola” (Almeida; França,1960), por
exemplo, a avaliação de Breuil é tomada como argumento de autoridade para considerar que
alguns recintos encontrados teriam sido obra dos Banto, já no século XIX, e fruto da influência da
cultura mediterrânica na região. Tal consideração é feita a despeito dos autores haverem
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admitido, primeiramente, que, com os dados disponíveis até aquele momento, pouco poderia ser
dito acerca da cronologia dos recintos. Neste caso, tais conclusões poderiam estar relacionadas
a um preconceito acerca da capacidade cultural dos indígenas locais para o desenvolvimento de
um tipo de tecnologia relacionada com o conceito de evolução e civilização que tinha a
civilização européia como exemplo.
Tais características vão ainda ao encontro do próprio objectivo dessa Missão, que se propunha,
sobretudo a estudar os bosquímanos, classificados como povos primitivos fadados ao
desaparecimento. Muito embora as diversas missões tenham percorrido a colónia de norte a sul
no propósito de realizar estudos antropobiológicos entre os indígenas locais, o foco nos
bosquímanos, não só representa o conciliar com interesses bastantes em voga nas diversas
comunidades científicas do período, mas também uma visão da história da humanidade, que, se
punha a África numa situação, de certa forma, privilegiada no que tange ao conhecimento da
história da humanidade, de outro, submete os povos indígenas do território a uma situação de
atraso cultural que só poderia ser sanada com o contacto com civilizações mais avançadas,
nomeadamente a européia.
Também em “Pré-História de Moçambique” (Santos Júnior, 1940), o chefe da Missão insiste em
ressaltar as características européias dos sítios relacionados a recintos muralhados. No caso do
aparecimento de uma “placa ídolo de xisto” cuja localização atribui-se ao recinto de Zembe,
Santos Júnior ressalta que a dispersão desses artefactos teriam ocorrido a partir do sul da
Península Ibérica. Nas conclusões do trabalho reafirma a ideia de que “a notável civilização
dolménica” originária do ocidente da Península Ibérica teria se expandido por via marítima, de
forma que tais vestígios poderiam eventualmente denotar influências portuguesas remotas não
só no Leste de África, mas também na região de Moçambique. Novamente o nome de Breuil é
citado, ao lado dos de Bosch-Gimpera e Mendes Correia, na emumeração dos eruditos que
partilhariam da ideia da grande cultura dolménica nos territórios portugueses.
Assim, se por um lado, a descoberta de sítios bastante antigos no território angolano e
moçambicano poderia colocar a ciência nacional numa posição, em certa medida, privilegiada no
contexto das discussões acerca da história da humanidade, por outro, poderia também ser uma
forma de confirmar o atraso cultural dos povos colonizados e a importância da metrópole no
propósito de civilizar os nativos.
No caso de Timor, os diálogos estabelecidos são semelhantes. Neste caso, o interesse dos
membros da Missão nas investigações arqueológicas da colónia, segundo seus próprios relatos,
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era contribuir para a compreensão da história humana na Oceania e o encontro de
correspondências arqueológicas para descobertas paleontológicas, tais como a do Pitecantropus
e do Homo soloensis, de Java (Correia; Almeida; França, 1994: 109).
Novamente, a antiguidade da ocupação humana na região está em questão e a discussão
acerca da idade do sítio de Laga retracta bem esse interesse. Enquanto Almeida, Breuil e
Zbyszewski insistem na antiguidade do sítio, definido como sendo Musteriense de feições
Levalloiense, trabalhos de Glover, Koenigswald e mesmo um texto de Correia, sugerem que o
mesmo sítio seria Neolítico (Oliveira, 2008: 13,14).
Essa divergência quanto à classificação do sítio expõe não só a precariedade dos trabalhos
desenvolvidos no sítio, mas também algumas concepções pré-concebidas do que esperavam ali
encontrar. Acerca da precariedade desses estudos, Oliveira ressalta, por exemplo que, muito
embora as datações de radiocarbono fossem um recurso disponível na época, Almeida nunca
haverá tencionado usá-las para clarificar as cronologias criadas com base em tecnologia lítica.
Almeida seria, assim, essencialmente um Antropólogo, e seu interesse primordial nas Missões
era realizar medições antropobiológicas em grupos indígenas locais. Por outro lado, apesar do
seu estudo multidisciplinar e, em alguns casos, bastante detalhado da cultura indígena, Almeida
continuaria a manter um claro preconceito eurocêntrico em relação às suas capacidades e pensa
que a “civilização” de tais povos seria um caminho inevitável (Oliveira, 2008: 15-16).
Naturalmente, tais concepções eram partilhadas pelo Estado português do período e levarão a
que o lugar da Arqueologia esteja, à partida, demarcado no interior desses projectos. Como já
visto, a prioridade das missões recaia sobre os trabalhos antropológicos, e percursos, tempos e
recursos condicionavam as pesquisas arqueológicas a esses estudos prioritários. Mas, por outro
lado, a manutenção dessas pesquisas, a despeito do desinteresse estatal, ainda que realizados
de forma bastante precária, manifesta ainda mais uma condicionante dessa produção científica,
esta associada às próprias características pessoais e profissionais dos pesquisadores.

AS REDES DO QUOTIDIANO: O DIA-A-DIA NO TRABALHO
DE CAMPO E A PRODUÇÃO ARQUEOLÓGICA DAS
MISSÕES
Os percursos escolhidos em cada campanha das Missões abordadas será outro fator
preponderante na compreensão do tipo de Arqueologia que será passível de ser construída
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durante a duração desses projectos científicos ultramarinos. Esses trajectos obedecem a
determinadas escolhas prévias dos chefes das Missões, que por sua vez estão directamente
relacionadas aos grupos indígenas que interessava ser pesquisados dentro do campo da
Antropobiologia. Entretanto, outros factores como diferentes abordagens do território ou
particularidades no desenvolvimento de certas campanhas também interferirão na configuração
final dos espaços percorridos. É de se recordar, por exemplo, que a forma como as primeiras
cinco campanhas da Missão de Moçambique se desenvolve, com forte concentração de trajetos
na parte centro-norte da colónia, é o que levará à necessidade de se proceder a uma última
viagem, muito requerida por Santos Júnior, com o intuito de estudar o Sul do Save (Santos
Júnior 1950, 1952,1953).
Sabendo que as pesquisas em Arqueologia estavam, de modo geral, sujeitas a esses trajectos
efectuados com o intuito de se realizarem as pesquisas antropobiológicas que eram o foco dos
trabalhos das Missões, a dinâmica espacial que toma cada uma das campanhas realizadas será
um componente essencialmente modelador das pesquisas que se tornaram possíveis no âmbito
desses projectos.
A forma como essas mesmas investigações são desenvolvidas em campo pode ser melhor
percebida, por sua vez, na análise dos relatórios e cadernos de campo correspondentes às
diversas campanhas realizadas por cada Missão. O espaço reservado para as pesquisas
arqueológicas durante as viagens científicas tomam, por sua vez, particular importâncias como
mais um dos aspectos cruciais no entendimento do tipo de ciência produzida, dentro desse
campo científico, nesses projectos.
Sabe-se, na análise desses documentos, que as pesquisas arqueológicas estavam sujeitas a
descobertas fortuitas ocorridas nos percursos entre povoações onde as pesquisas
antropobiológicas deveriam se desenvolver, ou a informações conseguidas em campo e através
de trabalhos prévios efectuados nas regiões em estudo. Sabe-se também que pouco tempo, e
recursos humanos e logísticos reduzidos são reservados para essas pesquisas. Ainda quando a
importância do sítio parece alcançar certo vulto no desenrolar de uma determinada campanha,
como o que ocorre com relação ao sítio da lagoa de Laga, na primeira campanha da Missão de
Timor, as escavações ali efectuadas ocorrem em concomitância com a continuidade dos
trabalhos antropobiológicos, sendo efectuadas por moradores locais e supervisionadas,
periodicamente, pela equipa da Missão (Marques Júnior 1953-54).
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Além disso, a maioria das investigações se limita a recolhas de superfície, muitas delas
efectuadas também nas proximidades das sedes administrativas das povoações onde as
medições dos indígenas locais se desenrolavam. Como consequência, pouco conhecimento
acerca dos contextos que circunscrevem esses sítios ou locais de recolha podem ser
alcançados no desenvolver desses trabalhos. Tomando novamente o caso do sítio da Lagoa de
Laga como exemplo, nota-se que, muito embora algumas escavações tivessem sido efectuadas
no local, os artefactos daí procedentes teriam sido considerados insatisfatórios, levando a que a
maior parte dos artefactos recolhidos tivessem procedido, na verdade, de recolhas de superfície
efectuadas nos arredores do local. Na realidade, tais trabalhos acabam por contribuir muito
pouco na compreensão da natureza do sítio em questão ou das diversas estações líticas a essa
localidade associadas.
Numa análise breve da produção científica das Missões de Moçambique, Angola e Timor, notase que a percepção das carências dos estudos é evidenciada pelos próprios autores que, muitas
vezes, indicam no decorrer do texto as qualidades preliminares dos trabalhos e a necessidade
de desenvolvimento de pesquisas mais aprofundadas na elucidação dos problemas que o
objecto de pesquisa desperta.
Nota-se também que algumas opções metodológicas ou percepções dos autores acerca da
natureza do património arqueológico colonial decorrem das próprias características a que estão
submetidos os trabalhos de campo dentro desse universo científico. A utilização do “método das
séries” de Breuil ou a necessidade que Santos Júnior via no axílio da Geologia para a
compreensão dos sítios moçambicanos, que, segundo ele, estariam localizados, na sua grande
maioria, em terraços fluviais, indicam, entre outras questões, as consequências das pesquisas
realizadas a partir de recolhas de superfície, escavações pouco sistemáticas e da prospecção e
descoberta de sítios em trajectos específicos e mediante a percepção de determinados
marcadores ambientais escolhidos.
Neste ponto convém ressaltar, conforme já visto, a existência de um salto interpretativo entre os
dados recolhidos em campo e a forma como esses mesmos dados são apresentados nos textos
posteriormente produzidos. Enquanto o trabalho de campo parece bastante superficial e pouco
elucidativo, os textos publicados, embora admitam que os dados recolhidos sejam preliminares e
necessitem de estudos mais aprofundados, estão revestidos de certa profundidade e autoridade
que, de certa forma, ultrapassa as carências iniciais verificadas em campo. Sabe-se que esta é
uma característica típica da construção de qualquer ciência, mas neste caso específico significa
um esforço no sentido de apresentar esses dados para a comunidade científica. Esse é um forte
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indício de que, apesar da sua posição secundária no contexto da missão, a sua permanência
nesses projectos está relacionada a objectivos específicos que necessitam ser escrutinados.

BREVES CONCLUSÕES
Toda a miríade de elementos que circunscrevem a produção científica das Missões
Antropológicas e, em especial a sua produção arqueológica, ou seja, as suas redes complexas,
só podem ser descortinadas à medida que regredimos do produto científico final, ou seja, das
pesquisas finalizadas e divulgadas, para as suas condições de produção. Enquanto esse
caminho é percorrido, os factos científicos tornam-se cada vez menos densos, coesos e
revestidos de autoridade, e mergulham em um universo de incertezas e opções que estarão
muitas vezes sujeitos a meros acasos ou a certos percalços que conduzem a produção científica
em um caminho específico.
Identificar e compreender essas redes de produção nos seus mais diversos agentes é uma
maneira de perceber os factores que permitiram à Arqueologia das Missões Antropológicas sua
constituição final, em todas as suas especificidades, ao mesmo tempo em que ressalta suas
características comuns com qualquer outra produção científica. Assim, é possível perceber sua
integração no universo de produção da ciência colonial e ditatorial, mas também localizar, nesse
discurso, outras características que extravasam as barreiras políticas que se impõem numa
primeira análise desse objecto de pesquisa, procurando ultrapassar visões limitadoras da
compreensão de toda a sua complexidade.
Em outras palavras, a produção científica aqui analisada é, por um lado, fruto do
desenvolvimento do campo da Arqueologia ao mesmo tempo em que se mantém atrelada a sua
natureza eminentemente colonial. Ela tenta ser científica no sentido de obter a concordância de
seus pares, sem deixar de ocupar o seu lugar nos propósitos políticos e ideológicos do Estado.
Neste ponto ela é um discurso ao mesmo tempo único e contextualizado. Único porque fruto de
uma situação político-económica peculiar de um país europeu sobre territórios colonizados,
porque fruto do gênio de determinados indivíduos em seus interesses e capacidades de
interacção e de interpretação do mundo absolutamente singulares, e porque fruto de
condicionalismos e circunstâncias quotidianas, sociais, económicas e políticas que tornaram
essa produção discursiva a ciência do possível, ou seja, o único tipo de ciência passível de
tornar-se realidade mediante todas as suas características.
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Mas é também um discurso contextualizado porque dialoga com os seus pares, com aquilo que
a ciência arqueológica julgava ser a ciência normativa do período, e muito mais do que isso,
porque manifesta uma tradição de pensamento que se inicia com o desenvolvimento de um tipo
de ciência dita colonial e que vai reflectindo o próprio amadurecimento do campo no decorrer das
décadas, que vai acrescentando, repensando, reavaliando, relendo esses princípios no decorrer
das décadas que circunscrevem a sua existência, sem, contudo, abandonar alguns dos seus
valores políticos originais.
Assim, ela revela-se um discurso propriamente científico, no sentido de reflectir a constituição do
saber dentro dos limites do que se considera a Ciência. Ela é fruto de concordâncias,
conciliações, controvérsias surgidas, dirimidas ou aceitas no interior de uma determinada
comunidade científica, do posicionamento de um determinado discurso dentro dos princípios
teórico-metodológicos característicos da Ciência como um todo, e, particularmente, do campo da
Arqueologia, mas ela é igualmente constituída a partir de elementos, à partida, considerados
menos nobres, mas igualmente importantes. Os recursos financeiros disponíveis, o lugar do
pesquisador no interior da máquina estatal, seus aliados e inimigos, os prazos a serem
cumpridos, as exigências políticas do período. Tantos factores só em parte aqui captados, mas
todos igualmente importantes na constituição da Arqueologia praticada no contexto das Missões
Antropológicas.
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EDUCAÇÃO EM “A REPÚBLICA DE PLATÃO”
Abstract
This article is the result of a reflection on the relationship between politics and education in
classical text Plato's Republic.

Resumo
Este artigo é resultado de uma reflexão sobre a relação entre política e educação no texto
clássico a República de Platão.
Prof Dr Adilton Luís Martins
Revista Aulas – Unicamp – Brasil
Adiltton@Hotmail.com
Uma rápida análise, sobre a política em Platão encontramos, certamente, no Livro VI e no Livro
VII da “República”12 o desenvolvimento do tema da política para o tema do conhecimento, enfim
para o tema da educação
Caracterizada a figura do filósofo, Sócrates demonstra que eles são os
únicos capazes de governar, porque conhecem a essência das coisas,
a realidade imutável, e ainda são os únicos que guardam as leis e os
costumes da cidade, sem se perderem nas aparências das coisas e
das opiniões. Os filósofos, por serem amigos do saber, por se
dedicarem à tota lidade e não às partes, são avessos à mentira,
moderados em relação aos prazeres, cultivando na memória o que
aprendem com facilidade. São honestos e corretos, e os mais aptos a
governar, pois quem governa deve saber o que são a justiça e o bem.
Os filósofos sabem ministrar a justiça e lutar a favor do bem e da
felicidade da comunidade.13
Começamos observando a República:
Para este artigo utilizaremos a seguinte tradução em português para facilitação do leitor:
PLATÃO. A REPÚBLICA: ou Sobre a Justiça, diálogo político. Tradução de Ana Lia Amaral de Almeida Prado.
Revisão técnica e introdução de Roberto Bolzani Filho. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
13 Paviani, Jayme. Platão e a República. Editora Zahar: Rio de Janeiro, 2003. P.43.
12
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Por Zeus! Sócrates disse Gláucon, não te vás como se tivesses
chegado algo ao fim! Para nós será suficiente que faças uma
exposição sobre o bem como já fizeste sobre a justiça, a temperança e
outras virtudes14
A demanda de Gláucon seguirá para o tema do conhecimento, a virtude exige o conhecimento:
Pois bem! Pensa assim também a respeito da alma. Quando ela se
apóia no que a verdade e o ser iluminam, ela o concebe, conhece e
parece ter inteligência. Quando porém, se apóia em algo em que se
mistura com a escuridão, aquilo que vem a ser e parece, ela emite
opiniões numa noutra direção, e então se assemlha a alguem que não
tem inteligencia.15
Apoiar-se na verdade para a formação do político, desta forma resume Maria Victoria de
Mesquita Benevides, que temos na Filosofia Antiga a necessidade da educação para a política
destacando três elementos: formação intelectual, educação moral e educação comportamental:
1. a formação intelectual e a informação - da antigüidade clássica aos
nossos dias trata-se do desenvolvimento da capacidade de conhecer
para melhor escolher, para melhor julgar. Para formar o cidadão é
preciso começar por informá-lo e introduzi-lo às diferentes áreas do
conhecimento, inclusive através da literatura e das artes em geral. A
falta, ou insuficiência de informações reforça as desigualdades,
fomenta injustiças e pode levar a uma verdadeira segregação. No
Brasil, aqueles que não têm acesso ao ensino, à informação e às
diversas expressões da cultura lato sensu, são, justamente, os mais
marginalizados , os que chamamos, hoje, de "excluídos".
2. a educação moral, vinculada a uma didática dos valores
republicanos e democráticos, que não se aprendem intelectualmente
apenas, mas sobretudo pela consciência ética, que é formada tanto de
sentimentos quanto de razão; em outras palavras, é a conquista de
corações e mentes .
14
15

Platão. A República. 506 d.
Platão. A República,508 d. p 260.

118

REVISTA AULAS. Dossiê Cultura Material.

3. a educação do comportamento, desde a escola primária, no sentido
de enraizar hábitos de tolerância diante do diferente ou divergente,
assim como o aprendizado da cooperação ativa e da subordinação do
interesse pessoal ou de grupo ao interesse geral, ao bem comum. Sem
participação dos interessados no estabelecimento de metas e em sua
execução, como já afirmava Dewey, não existe possibilidade alguma
de bem comum. E é preciso tempo, insistia, para sacudir a apatia e a
inércia, para despertar o interesses positivo e a energia ativa (Dewey,
1932, cit. por Putnam). 16
Ao retornarmos um pouco o texto de Platão temos:
_Mas qual é o estudo mais importante? Que objeto atribui a ele?
Acreditas que alguém te deixaria ir emborar sem que te fizesse essas
perguntas?
_De forma alguma, disse eu. Vamos! Pergunta! Em todo caso, não
poucas vezes ouviste isto e, neste momento, ou pensas nisso ou tens
em mente criar-me dificuldades com tuas objeções. Acredito que mais
seja isso que pretendes... é que já me ouviste dizer muitas vezes que o
estudo mais importante é aideia do bem e que é através dela que a s
ações justas e outras ações se tornam úteis e proveitosas. E agora já
sabes que é isso que vou dizer e, além disso, que não temos
conhecimento suficiente dessa ideia. Se, porém, não a conhecemos,
ainda que conheçamos as outras, isso de nada nos servirá, como
quando possuímos algo sem ter o bem. Ou crês que haverá vantagem
na posse de qualquer coisa que seja, se ela não for uma coisa boa?17
Assim, ilumina-se a explição porque a igualdade dos estudantes homens e mulheres para a
função de guardiões, que devem manter bens ou propriedades.

BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Educação para a democracia. Lua Nova [online]. 1996, n.38, pp. 223237. ISSN 0102-6445. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64451996000200011.
17 PLATÃO. A República, 505a p 254. Sobre este difícil tema: Szlezák, Thomas Alexander Die Idee des Guten in
Platons Politeia. Beobachtungen zu den mittleren Büchern (= Lecturae Platonis 3). Academia-Verlag, Sankt Augustin
2003 pp. 72-86; PLATÔNICA. VEGETTI, Mario. Um. Paradigma no Céu: Platão político, de Aristóteles ao século XX
Coleção Archai n. 4. São Paulo: Annablume, 2010, 286 p
16
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E as mulheres dos guardiões deverão despir-se já que, em vez de
vestes, o que as envolverá será a virtude, deverão participar da guerra
e das outras ações de guarda referentes à cidade e não deverão ter
nenhuma outra atividade. Atividades mais leves que as dos homens
deverão ser atribuídas às mulheres em razão da fraqeuza de seu sexo.
O homem, que ri à vista das mulheres nuas quando elas se exercitam
buscando o que há de melhor, colhe o fruto de seu riso antes que ele
esteja maduro18 e não sabe, pelo que se vê por que está rindo nem o
que está fazendo. É que com toda razão se diz e sempre se dirá que o
útil é belo e o nocivo é feio.19
Por isso, Platão já no Livro II da República anúncia que a construção de seu Estado esta
baseada na verdadeira justiça20. Sua comparação é clara, define estruturalmente a organização
da alma individual ao Estado21:
É preciso, disse eu, que observemos as corrupções da natureza.
Como é que, na maioria das pessoas, ela parece, disso escapando só
uma pequena parte, justamente aquelas a quem chamam de más, mas
de inúteis? Depois disso, observaremos as naturezas que são uma
imitação dessa natureza e se propoem exercer a tarefa dela e como é
a natureza dessas almas que, buscando uma profissão de que são
indignar e que está acima de suas forças, mas destoando dela em
muitos pontos por toda parte em todos os meios, asscaram à Filosofia
a fama a que referias.22
A preocupação de Platão segue em direção à educação errada:
Destaque do tradutor.
PLATÃO. A República, 547a
20 PLATÃO. A República, LIVRO II d 368-369a; e Livro III ( d 434-435
21 HÖFFE, Otfried: Zur Analogie von Individuum und Polis (Buch II 367e-374d). OLIVEIRA, Clara Maria Brum e
TROTTA Wellington A Dimensão Política segundo Platão e a Crítica de Aristóteles. In:
http://www.achegas.net/numero/32/clara_e_trotta_32.pdf. GAZOLLA, Rachel. Platão e a cidade justa: poetas
ilusionistas e potências da alma. Kriterion [online]. 2007, vol.48, n.116, pp. 399-415. ISSN 0100-512X.
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-512X2007000200008. REVISTA ARCHAI: REVISTA DE ESTUDOS SOBRE AS
ORIGENS DO PENSAMENTO OCIDENTAL
ISSN: 1984-249X
CORNELLI, Gabriele. A paixão política de Platão: Sobre cercas filosóficas e sua permeabilidade. Revista Archai,
Brasília, n. 02, p. 15-29, Jan 2009. Disponível em http://archai.unb.br/revista.
22 PLATÃO. A República, 491b.
18
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Afirmaremos que também as almas mais bem dotadas, se lhes couber
uma educação má, virão a ser excepcionalmente más? Ou pensas que
as grandes inustiças e a maldade pura e simples vêm de uma natureza
medíocre e não da natureza vigorosa mas corrrompida pela educação,
e que uma natureza fraca jamais virá a ser causa de grandes bens e
grandes males?
_não, disse ele. Penso que é como dizes.
Pois bem! Sendo como a imaginamos, a natureza do filósofo, penso
eu, se conseguir ter a instrução que lhe cabe, necessariamente se
desenvolverá e chegará a virtude total. Mas, se não for semeada,
plantada e nutrida em solo adequado, irá dar no oposto total, a não ser
que um deus venha socorrê-la.
Platão enfrenta a dificuldade que é indicada no mesmo texto sobre se o estado planejado é
possível ou não, e, se possível, Platão torna dependente da educação.
A localização da justiça e da moralidade dos membros da Polis, esta na educação do caráter dos
cidadãos e da sua contribuição para a Comunidade em conformidade com a função de cada
grupo. Mas, ao mesmo tempo, moralidade e condições de conformidade social estão associadas
ao cognitivo ligado a uma prática racional derivada da educação.
Somente por meio disso os membros de uma comunidade política, estão dispostos a explicar e
justificar, intersubjetivamente, suas decisões. Política de especifica a uns é atribuída o governo a
que regem-filósofo. O conteúdo específico do conhecimento prático, implicitamente é
epistemológico uma vez que se trata de “conhecimento” exigido para o universo ideal das
virtudes, entendida como normas de ação humana específica.
Assim a justiça é como as reentrâncias neste tipo de organização política no qual se distribuem
sistemas em ordem para bom desenvolvimento do conjunto
_e a causa de tudo isso não é que cada uma das partes que nele há
cumpre o que é tarefa sua, tanto no comandar quanto no obedecer?
_pois é isso que fazem e nada mais...

121

Org. Adilton Martins

_ ainda prendestes que a justiça seja algo que não essa força que dá
aos homens e às cidades tasis qualidades?23
A tese platônica sobre a relevância da ideia de bem para se construir a política, está concetctada
com a racionalidade da possibilidade deste mesmo Estado. – somente a educação para justiça,
iluminada pelo bem, manteria o Estado. na medida em que o bom é acessível e produz o homem
cidadão.
Outro aspecto da contribuição ético-político de Platão está relacionado com instruções do livro VI
da República que é a natureza ontológica da ideia do bem e a sua comunicabilidade. Devemos
considerar as contribuições do bem em si para a formação do estudante em sua dinâmica éticopolitica na república.
A possibilidade que representa a ideia de bem não tem o sentido de uma mera abertura para o
futuro, entendida como um horizonte de alternativos, em que há um pensamento como o lugar
utópico de uma condição melhor para a humanidade. A ideia em si é um eterno presente. Temos
aqui, ao contrário, o significado dos regulamentos que pertencem à esfera ideal platónico, cuja
eficácia e reentrâncias presentes ficam em uma constante, como padrão da realidade e de uma
orientação pedagógica e filosófica para sua determinação da correção do agir do aprendiz, bem
como em geral as normas que constituem os critérios definidos para a consideração da
coexistência.
Apenas uma concepção normativa permite “apreender” o futuro, enviada como horizonte as
possibilidades de construção política presente. Portanto, nao estão enfrentando o futuro com
certa propensão escatológica ou algum ingênuo ponderação dos benefícios provenientes do fato
de que o novo sempre parece incalculável.
Platão entendida justiça política como uma construção racional que dá vida à comunidade
humana, que integram membros através da alocação de várias funções favoráveis à realização
do conjunto social, prescrito pela educação. No entanto, tal atribuição de funções não ocorre de
maneira totalitária, diferente de tal qual denunciou Karl Popper24 - Platão para promover uma
colectivismo radical contrárias aos interesses dos indivíduos emancipatórias. O estado ideal
platônico representa o contorno de solidariedade pragmatista como Rorty definiu25

PLATÃO. A República. 543b. P.170.
POPPER, Karl R. Conhecimento Objetivo. São Paulo: Itatiaia Limitada -Ed. Universidade de São Paulo. 1975.
25 RORTY, Richard. Contingência, Ironia e Solidariedade. Lisboa: Presença, 1994.
23
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O autor considera filiado a uma base normativas idéias políticas, o urbano implantado na
República em vez de perseguir a intenção de indivíduos no plano Estado — deve ser entendido,
melhor, como uma estrutura de lugares do sistema de relações requisitado por uma comunidade
política, pois daí se faz justiça.
Não o é apenas o fato de em República assinalada pelas da existência das agências de controle
inerente a estrutura de um totalitárismo (polícia política, prisões, ideológias, etc.). Primeiro ponto
do processo de construção da comunidade política seria através da educação, totalmente
controlada pelo governo — e tomado como um dever não-delegável, através de e um quadro da
racionalidade - embrulhado disposicional aspectos aberto para o diálogo racional, não se
esgotando como o mero confronto de ponto de vistas, mas, alcançar o conhecimento de racional
para dar sustento decisões; Este conhecimento impede confuso o modelo de política de justiça.
Platão com o seu um aparato de poder é contrário os interesses individuais em nome da
dinâmica de promoção social da cidade. A atribuição de tarefa social funcionalmente favorável
para o caminho da justiça política leva em consideração as capacidades e inclinações dos
indivíduos.
Platão dá acesso gratuito de todos os cidadãos à educação considerando algo essencial para
fazer política, sua teoria dos metais e almas é uma demonstração disso.
Vós sois efectivamente todos irmãos nesta cidade» — como diremos
ao contar-lhes a história — «mas o deus que vos modelou, àqueles
dentre vós que eram aptos para governar, misturou-lhes ouro na sua
composição, motivo por que são mais preciosos; aos auxiliares, prata;
ferro e bronze aos lavradores e demais artífices. Uma vez que sois
todos parentes, na maior parte dos casos gerareis filhos semelhantes a
vós, mas pode acontecer que do ouro nasça uma prole argêntea, e da
prata, uma áurea, e assim todos os restantes, uns dos outros. Por isso
o deus recomenda aos chefes, em primeiro lugar e acima de tudo, que
aquilo em que devem ser melhores guardiões e exercer mais aturada
vigilância é sobre as crianças, sobre a mistura que entra na
composição das suas almas, e, se a sua própria descendência tiver
qualquer porção de bronze ou de ferro, de modo algum se
compadeçam, mas lhes atribuam a honra que compete à sua
conformação, atirando com eles para os artífices ou os lavradores; e
se, por sua vez, nascer destes alguma criança com uma parte de ouro
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ou de prata, que lhes dêem as devidas honras, elevando-os uns a
guardiões, outros a au-xiliares, como se houvesse um oráculo segundo
o qual a cidade seria destruída quando um guardião de ferro ou de
bronze a defendesse. Sabes de algum expediente para fazer acreditar
neste mito?26
Além disso, a educação das mulheres - estabelece, com isso, um pensamento historicamente
revolucionário não olhou o condicionamento biologico para vida política dos membros de ambos
os sexos
Mas acaso não devemos primeiro assentar, a este respeito, se é
possível ou não, e conceder o direito de discutir a quem quiser, por
espírito de galhofa ou de seriedade, se a natureza feminina é capaz de
tomar parte em todos os trabalhos do sexo masculino, ou em nenhum,
ou nuns sim e noutros não, e a quais deles pertencem os trabalhos de
guer-ra? Porventura, começando de uma maneira assim tão bela, não
acabaremos, como é natural, num belo fim?27
e autoriza a participação das mulheres no governo da polis
Depois de terem visto o bem em si, usá-lo-ão como paradigma, para
ordenar a cidade, os particulares e a si mesmos, cada um por sua vez,
para o resto da vida, mas consagrando a maior parte dela à filosofia;
porém, quando chegar a vez deles, aguentarão os embates da política,
e assumirão cada um deles a chefia do governo, por amor à cidade, fazendo assim, não porque é bonito, mas porque é necessário. Depois
de terem ensinado continuamente outros assim, para serem como
eles, e de os terem deixado como guardiões da cidade, na vez deles
retirar-se-ão para habitar nas Ilhas dos Bem-Aventurados. A cidade
erigir-lhes-á monumentos e sacrifícios públicos, na qualidade de
divindades, sea Pítia o autorizar28; caso contrário, de bem-aventurados
e divinos.

PLATÃO. A República. Introdução, Tradução e notas de Maria Helena Da Rocha Pereira.9º edição. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian. Pp. 155-156.
27 PLATÃO. A República. 453a
28 Ao oráculo de Delfos competia sancionar os novos cultos.
26
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—São uma formosura os governantes que tu modelaste, como se
fosses um estatuário, ó Sócrates!
—E as governantes também, sem dúvida, ó Gláucon! ; Não vás julgar
que o que eu disse se aplica mais aos homens do que às mulheres, a
quantas dentre elas são dotadas de uma natureza capaz.29
No começo do livro IV tem a intenção de evitar o abate do bom na comunidade para o benefício
de alguns dos seus sectores
—Seguindo pelas mesmas veredas, encontraremos, julgo eu, a
resposta a dar. Diremos que não seria nada para admirar, se estes
homens fossem muito felizes deste modo, nem de resto tínhamos
fundado a cidade com o fito de que esta raça, apenas, fosse
especialmente feliz, mas que o fosse, tanto quanto possível, a cidade
inteira. Supúnhamos, na verdade, que seria numa cidade desta
espécie que se encontraria mais a justiça, e na mais mal organizada
que, inversamen te, se acharia a injustiça; observando-as,
determinaríamos o que há muito estamos a procurar. Ora,
presentemente estamos a modelar, segundo cremos, a cidade feliz,
não tomando à parte um pequeno número, para os elevar a esse
estado, mas a cidade inteira. Seguidamente, examinaremos o caso
contrário. Era como se estivéssemos a pintar uma estátua e alguém
nos abordasse para nos censurar, dizendo que não aplicávamos as
tintas mais belas nas partes mais formosas do corpo (de facto, os
olhos, sendo a coisa mais linda, não seriam sombreados com cor de
púrpura, mas a negro), Parece que nos defenderíamos
convenientemente replicando: «Meu caro amigo, não julgues que
devemos pintar os olhos tão lindos que não pareçam olhos, nem as
restantes partes, mas considera se, atribuindo a cada uma o que lhe
pertence, formamos um todo belo. E em particular neste caso, nâo nos
forces a atribuir aos guardiões uma ventura tal que os transforme em
tudo quando há, excepto em guardiões.30

29
30

PLATÃO. A República. 530b
PLATÃO. A República. 519a
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Certamente o estado priva uma parte dos cidadãos de ocupar um lugar na sociedade, em
conformidade com seus próprios interesses e habilidades. A República platônica justifica o
estado; as responsabilidades das diferentes classes de cidadãos e a natureza obrigatória das
leis através da clarificação dos interesses dos cidadãos, integrados desde seus primeiros anos,
através da Paidéia para a construção de justiça política.
Em vigor, dentro de um estado como a no planejado República; interesses para organização da
Polis; os interesses de toda a sociedade e a determinação desses interesses comuns feitas pela
classe governante deve buscar, acima das preferências setoriais, a promoção do bem-estar
geral, é a condição dos indivíduos encontrar seu próprio bem-estar, ambos os membros da
comunidade política. Além disso, o papel comunidade não a subjugação das liberdades
individuais, cujo escopo é privado; Mas, além disso, tampouco seria restringir as liberdades de
pensamento, de expressão e de dissidência no espaço estritamente privado, tentando proteger
um homogêneo do setor público e não prejudicar a definição de interesses comunitários. Mas
isto tudo, a partir do exercício cidadão advindo da educação.
O poder platônico não tem desencaixe social e produz a justificação racional das ações das
políticas públicas de preservação, na mesma medida de pessoas qualificadas para o governo
com conhecimento específico e habilidades morais, dotadas uma disposição racional em
particular.
a Teoria platônica da ideia do bem e seu impacto sobre o Práxis moral e institucional do estado,
é apresentada como uma réplica do teoria justiça expressa Trasímaco Livro I da “República”, de
acordo com que justiça é o conveniente Para o mais forte:
—Ouve então. Afirmo que a justiça não é outra coisa senão a
conveniência do mais forte. Mas porque não apro¬vas? Não quererás
fazê-lo?
—Desde que eu compreenda primeiro o que queres dizer, pois por
agora ainda não sei. Afirmas tu que na conveniência do mais torte está
a justiça. Que queres tu significar com isso, ó Trasímaco? Pois
suponho que não é deste género o que queres dizer: se Polidamas, o
lutador de pancrácio, que é mais forte que nós, se a ele lhe convém,
para o seu físico, comer carne de vaca, tal d alimento será também
para nós, que lhe somos inferiores, conveniente e justo ao mesmo
tempo.
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—Não tens vergonha nenhuma, Sócrates, e interpretas as coisas de
maneira a desvirtuares o meu argumento.
—De modo algum, meu excelente amigo. Mas explica mais claramente
o que queres dizer.
—Pelo visto não sabes — prosseguiu ele — que, dentre os Estados,
há os que vivem sob o regime da monarquia, outros da democracia, e
outros da aristocracia?
—Como não havia de sabê-lo?
—Ora, em cada Estado, não é o governo que detém a força?
—Exactamente.
— Certamente que cada governo estabelece as leis de acordo com a
sua conveniência: a democracia, leis democráticas; a monarquia,
monárquicas; e os outros, da mesma maneira. Uma vez promulgadas
essas leis, fazem saber que é justo para os governos aquilo que lhes
convém, e castigam os transgressores, a título de que violaram a lei e
cometeram uma injustiça. Aqui tens, meu excelente amigo, (339a)
aquilo que eu quero dizer, ao afirmar que há um só modelo de justiça
em todos os Estados — o que convém aos poderes constituídos. Ora
estes é que detêm a força. De onde resulta, para quem pensar
correctamente, que a justiça é a mesma em toda a parte: a
conveniência do mais forte.
—Agora — disse eu — percebi o que queres dizer. Se é verdade, ou
não, tentarei compreendê-lo. Que a justiça era a conveniência foi, pois,
a resposta que deste, tu também, ó Trasímaco. Contudo, proibiste-me
que desse essa resposta. É certo que tem a mais o «do mais forte».
—Pequeno acrescento, se calhar!b
—Por enquanto, não é evidente se é grande. Mas que deve examinarse se dizes a verdade, isso é que é evidente. Uma vez que tu e eu
concordamos em que a justiça é algo de conveniente, e que tu
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acrescentas a esta definição que essa conveniência é a do mais forte,
e eu ignoro se é assim, temos de examinar a questão.
—Examina — disse ele.
—Assim farei — respondi —. Ora diz-me lá: não manténs que
obedecer aos que governam é acto de justiça?
—Sim, senhor.
—E os governantes em cada um dos Estados são infalíveis, ou
capazes de cometer algum erro?
—Certamente que são capazes de cometer algum erro.
—Portanto, quando experimentam formular leis, formulam umas bem,
outras não?
—Julgo bem que sim.
—Mas fazer bem leis é naturalmente promulgar aquilo que lhes
convém; não as fazer bem, aquilo que é prejudicial.
Não achas?
—Acho.
—Mas o que eles promulgaram tem de ser feito pelos súbditos, e isso
é que é a justiça?
—Como não?
—Segundo o teu raciocínio, não só é justo fazer aquilo que convém ao
mais forte, mas também, inversamente, aquilo que lhe é prejudicial.
—Que queres tu dizer?
—Aquilo que tu dizes, segundo me parece. Mas exa-minemos melhor
a questão. Não assentámos em que os governantes, ao prescreverem
certos actos aos seus súbditos, por vezes se enganam no que é
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melhor para eles, e ainda em que é justo que os súbditos façam o que
os governantes lhes prescrevem? Não foi nisto que assentámos?
—Assim o creio — disse ele.
— Tem presente, portanto — continuei eu — que concordaste que
também é justo cometer actos prejudiciais aos governantes e aos mais
poderosos, quando os governantes, involuntariamente, tomam
determinações inconvenientes para eles — uma vez que declaras ser
justo que os súbditos executem o que prescreveram os governantes.
Ora, pois, ó sapientíssimo Trasímaco, não será forçoso que resulte daí
a seguinte situação: que é justo fazer o contrário do que tu dizes? Pois
não há dúvida que se prescreve aos mais fracos que façam o que é
prejudicial aos mais fortes.31
Após um longo debate, conclui Sócrates:
—Portanto, Trasímaco, nenhum chefe, em qualquer lugar de comando,
na medida em que é chefe, examina ou prescreve o que é vantajoso a
ele mesmo, mas o que o é para o seu subordinado, para o qual exerce
a sua profissão, e é tendo esse homem em atenção, e o que lhe é
vantajoso e conveniente, que diz o que diz e faz tudo quanto faz.
Depois que chegámos a esse ponto da discussão, e se tornara
evidente para todos que a definição de justiça se tinha voltado ao
contrário.32
Platão promove em Trasímaco, que quem detém o domínio deve sem restrições produzir bemestar de cada indivíduo33. No Livro VI, Platão vê elementos de sua teoria política para formular
réplica de sua posição. Após referindo-se a Educação que deve receber o filósofo para lidar com
o políticos:
—Por conseguinte, têm de se pôr à prova dos trabalhos, temores e
prazeres que há pouco mencionámos, e ainda da-quilo que então
PLATÃO. A República, 338-339
PLATÃO. A República, 342.
33 PLATÃO. A República, 343.
31
32
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deixámos ficar, mas que agora referimos, que precisam de se exercitar
em muitas ciências, para ver se são capazes de aguentar estudos
superiores ou se sentem receio deles, como aqueles que têm medo
nos demais casos.34
Para ser considerado um o conhecimento do bem e do qualificação epistêmica para conhecer o
bem:
—De modo algum. Mas interroga tu mesmo. De resto, já o ouviste não
poucas vezes, e agora, ou não te lembras, ou então estás disposto a
reter-me causando-me dificuldades. Julgo que é mais por esta razão,
uma vez que já me ouviste afirmar com frequência que a ideia do bem
é a mais elevada das ciências, e que para ela é que a justiça e as
outras virtu¬des se tomam úteis e valiosas. E agora já calculas mais
ou menos que é isso que vos vou dizer, e, além disso, que não
conhecemos suficientemente essa ideia. Se a não conhece-mos, e se,
à parte essa ideia, conhecermos tudo quanto há, sabes que de nada
nos serve, da mesma maneira que nada possuímos, se não tivermos o
bem. Ou julgas que vale de muito possuir-qualquer coisa que seja, se
ela não for boa? Ou conhecer tudo o mais, excepto o bem, e não
conhecer nada de belo e bom?
O início da República VI é conectado com o discussão acima final do livro35. O Filósofo écapaz
de apreender as idéias como algo diferente das coisas sensiveis, só entendemos uma base
desses36 Depois disso, Sócrates é hum Gláucon ao conhecimento epistêmico do ideias;
A distinção entre Doxa e episteme é seu objetivo e se correlaciona, paralelamente, no texto não
como equivale a dois mundos de catálogo em que se pode optar. Antes disso, Sócrates indica a
doxa como uma semifacultade, algo intermediário entre a verdadeira faculdade da razão (noesis)
e a falta de capacidade de conhecimento (agnoia), agora que aquisição pelo objeto que não é
real, ou seja, algo apreende as coisas sensível como independente ou separados objetos e
cobrir enunciados de entidades intermediárias tal pecado descobrir sua verdadeira condição e

PLATÃO. A República, 504a.
PLATÃO. A República, 470a.
36 PLATÃO. A República, 476b.
34
35
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sua própria unidade eidética. A teoria platônica da doxa diz que este é um estado mental que
representa uma falta, uma falta de capacidade cognitiva.
É parte da vida na herança socrática em frente à posição crítica de Platão para o Império das
aparências. Seus casos em que estas normas como um ataque contra o conjunto social como
parte de um programa de pesquisa, cujo parâmetro não é obtido, mas socialmente estabelecido
por crenças e culturalmente aceito. Muitas vezes inconscientemente - assinam a adequação da
doxa como os sofistas, os políticos da época e setores apoio social um prática política Não
iluminado em suas faltas e sem capacidade de expor suas razões, antes rivais de concepções,
ou justificar racionalmente - favorecem as miragens da sociedade.
Eles vivem como prisioneiros da caverna (Livro VII) anexado às imagens das figuras projetadas
em uma superfície opaca, e em geral, não lhes é possível saber sobre a origem de suas próprias
crenças. Os prisioneiros da caverna estão acorrentados a uma vida em termos de suas próprias
crenças e valores herdados-, de sua noções e categorias tradicionais, já o origem de suas
próprias preferências e parâmetros de seus próprios processos permanecem escondidos depois
que as imagens de uma existência não reflete sobre si mesmo ou nos permite reconstruir as
cores dos valores privilegiados. Eles tratam de valores culturais tais como fatos naturais. São
necessitados prisioneiros da caverna; amarrados, em imagens, e entender o derivado tem seus
valores e sua verticalidade moral em relação com o as ideias, tomadas como fontes de
normatividade.
A tese de Platão consiste que em um sistema jurídico e de valores não é compreensível nem
justificável por conta própria, mas, representa uma realização racional. Pelo fato de constituir
uma realização destes ideais regulamentados é uma correspondência epistêmica de erro.
Porque é o regulamento é baseado na doxa
Estratégia platônica na “República” não é dirigida primeiro contra às concepções de
racionalidade ou de política e ética. Com a introdução da política através de ideias, prossegue
Platão em demarcar o alicerce de toda construção política. A fonte normativa de qualquer
justificação racional é, para ele, a idéia do bem, entendida como uma norma do ser conversada.
A tese platônica contra concepções rivais detém-se não atingir o nível de requerido de
justificativa racional, na mesma medida dentro do estado cognitivo caracteriza-se como doxa.
A este respeito, tal propostas não estão à altura de nossas necessidades humanas, relativas de
uma política de construção; Enquanto não apresentou o campo de configuração-padrão como
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um parâmetro para a avaliação das decisões e governo independente. A Crítica platônica das
ideologias desenvolve desafia certas instituições tradicionais.
Em suma, é de desafios que tem que ver o fundamento ético da prática político-social e tentam
vincular a justiça política no domínio das escolhas racionais que, a menos que se estabeleceram
na classe dos corruptos, são indispensáveis para o bem-estar do estado. Por meio de uma
educaç
A tarefa de protetores da Polis assume uma capacidade epistêmica
eminentemente técnica 37, e ao contrário do que se pensa seus filhos são útil para
Estados - como suspeita Adeimantus:
São até muito necessárias — replicou.
—Será então possível censurar, sob qualquer aspecto, uma ocupação
tal que nunca ninguém será capaz de a exer¬cer convenientemente,
se não for de seu natural dotado de memória e de facilidade de
aprender, de superioridade e amabilidade, amigo e aderente da
verdade, da justiça, da co-ragem e da temperança?
—Nem Momo38 teria que lhe censurar.
—Ora não seria a pessoas assim, aperfeiçoadas pela educação e pela
idade, e só a essas, que gostarias de entregar a cidade?39
Afinal, o problema consiste em aplicar corretamente a todas as circunstâncias, os
valores expressos virtudes
—Que mais há-de ser, senão as suas consequências?
Uma vez que os filósofos são aqueles que são capazes de atingir
aquilo que se mantém sempre do mesmo modo, e que aqueles que o
não são, mas se perdem no que é múltiplo e variável, não são
filósofos, qual das duas espécies é que deve ser chefe da cidade?
Thomsen, Dirko. "Techne" als Metapher und als Begriff der sittlichen Einsicht zum Verha ltnis von Vernunft und
Natur bei Platon und Aristoteles. Freiburg (Breisgau) Munchen Alber 1988.
38 Personificação do espírito crítico. (NOTA DO TRADUTOR)
39 PLATÃO. República, 487bd.
37
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—Que hei-de eu dizer para dar uma resposta adequada?
—Que aquele dentre os dois que parecer capaz de guardar as leis e
costumes da cidade, esse mesmo seja nomeado guardião.
—Exactamente — corroborou ele.40
E continua
Como afirmávamos ao começar esta discussão, temos primeiro de
examinar com cuidado qual a natureza deles. E, creio eu, se
chegarmos a um perfeito acordo sobre ela, concordaremos em que as
mesmas pessoas serão capazes de possuir esses atributos, e que
ninguém mais, senão elas, deve ser guardião da cidade.41
O símile dos Navegantes deve ser a comprensão entre educação e serviço a cidade:
—Seja — disse eu —. Estás a troçar, depois de me teres 488a. atirado
para um raciocínio tão difícil de demonstrar! Ouve, então, a metáfora,
para veres ainda melhor como eu sou mesquinho a arquitectá-las. O
sofrimento que aguentam os melhores, por parte da cidade, é tão
pesado, que não há outro assim; mas, para dar uma imagem dele, e
para fazer a sua defesa, tenho de reunir elementos de muitas
proveniências, tal os pintores que misturam nos seus quadros bodes
com veados e outros que tais. Imagina, pois, que acontece uma coisa
desta espécie, ou em vários navios ou num só: um armador, superior
em tamanho e em força a todos os que se encontram na embarcação,
mas um tanto surdo e com a vista a condizer, e conhecimentos
náuticos da mesma extensão; os marinheiros em luta uns contra os
outros, por causa do leme, entendendo cada um deles que deve ser o
piloto, sem ter jamais aprendido a arte de navegar nem poder indicar o
nome do mestre nem a data do seu aprendizado, e ainda por cima
asseverando que não é arte que se aprenda, e estando prontos a
reduzir a bocados quem declarar sequer que se pode aprender, estão
sempre a assediar o dono do navio, a pedir-lhe e a fazer tudo para que
40
41

PLATÃO. República, 484b.
PLATÃO. República, 485a.
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lhes entregue o leme; algumas vezes, se não são eles que o
convencem, mas sim outros, matam-nos, a esses, ou atiram-nos pela
borda fora; reduzem à impotência o verdadeiro dono com a
mandrágora, a embriaguez ou qualquer outro meio; tomam conta do
navio, apoderam-se da sua carga, bebem e regalam-se de comer,
navegando como é natural que o faça gente dessa espécie; ainda por
cima, elogiam e chamam marinheiros, pilotos e peritos na arte de
navegar a quem tiver a d habilidade de os ajudar a obter o comando,
persuadindo ou forçando o dono do navio; a quem assim não fizer,
apodam- -no de inútil, e nem sequer percebem que o verdadeiro
pilo¬to precisa de se preocupar com o ano, as estações, o céu, os
astros, os ventos e tudo o que diz respeito à sua arte, se quer de facto
ser comandante do navio, a fim de o governar, quer alguns o queiram
quer não — pois julgam que não é possível e , aprender essa arte e
estudo, e ao mesmo tempo a de coman-dar uma nau. Quando se
originam tais acontecimentos nos navios, não te parece que o
verdadeiro piloto será realmente apodado de nefelibata, palrador, inútil,
pelos navegantes de embarcações assim aparelhadas?42
Platão responde com esta mensagem dialética, a acusação de um das virtudes, inoperantes e
vazia, do ponto de vista da acusação de Adeimantus pode ser entendido como uma expressão
de uma teoria do Techne dissocia-se a prática e a eficácia da justificação da ação racional e
também no que diz respeito ao Arete conceBida distinta do mero sucesso, perfeição individual e
é condição para a felicidade e o bem-estar.
Para Trasímaco e Adeimantus a legitimidade da ação é conseguida com a realização dos
objetivos. Este modelo de legitimação não contempla, como parte do ato, a discussão dos
critérios na monstruosa realidade estabelecida. Concepção sofista da Techne, com que Platão
critíca fortemente no o Górgias, a ser definido por objectivos de generalizações empíricas do
(empeiria). Mas, para Platão, é mera bajulação (kolakeia), na medida em satisfazer cegamente
as inclinações e preferências subjetivas.

42

PLATÃO, República, 488a-489.
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A determinaçãovida e a natureza filosófica “Da República” integra o conhecimento das virtudes
em uma réplica a legitimidade de um estado em sua graduação social que eles rejeitam43. O
racional (de logon didonai)44 sobre a ação.
Platão procura os parâmetros da ação humana e seus critérios de justificação, e como eles estão
inscritos na educação e a legacionalidade da ordem política em vigor. Toda a cidade deve ser
submetida a ordem do bem. Isto é, a ênfase sobre a justificação racional da ação, há um
segundo título de fator estado platônico: a integração dos cidadãos em toda a sociedade política.
Essa integração é baseada no desempenho defunções específicas em favor aos membros da
Comunidade. Para reforçar a integração, Platão propõe uma comunidade de mercadorias,
incluindo a responsabilidades comum para a educação crianças e jovem.
Sobre a educação da mulher – define-se como educação igual para o mesmo fim:
—A educação para a mulher, para ser guardiã, não será uma para
preparar os homens, e outra para as mulheres, sod bretudo porque
toma a seu cargo uma natureza idêntica45
Para Platão a educação faz com que o cidadão seja melhor para a cidade:
—E agora: estas mulheres não serão as melhores dentre as mulheres?
—Também essas, a uma grande distância.
—E há alguma coisa de melhor para a cidade do que haver nela os
melhores homens e mulheres?
—Não há.
—E isso alcançá-lo-ão com a ajuda da música e da ginástica, tal como
nós as descrevemos?46
A este respeito, a cidade seria integração funcional das alternativas interessantes para o modelo
de graduação de implicação social e de tolerância, pelo qual aproximadamente é tenta sombra,
uma baseada em comportamento político magnânimo, a aceitação de uma construção através
PLATÃO. A República. 494a.
PLATÃO. A República. 493a.
45 PLATÃO. A República. 457a.
46 PLATÃO. A República. 457b.
43
44
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do social colocou as diferenças como um fator calculado e possível conflito no corpo político. A
constelação de difereças que está inserido depende da noção de tolerância e é parte da hipótese
de organização política e favoráveis as ações individuais de comunidade, nada seria gerado
contra a vontade ou a inclinação dos indivíduos naturais.
Contraponto com a política da “República” é, a este respeito, muito marcado um crenças básicas
de membros da comunidade de política platônica deve ser que todos os seus cursos de
graduação trabalhar convenci¬dos em a favor do estado 47 . Por isso, deve-se prescrever o
treinamento intelectual exigindo moral por meio da currículo cheio da paideia filosófica, bem
como um modo de vida pródigo no atendimento e assistência de seus governados 48 . A
existência desta condenação em todos os a classes social é um critério sistemático e
abrangente. O metal em cada alma deve ser testado ao longo da vida dos educandos.
Assim, a educação opera como um verdadeiro sustento da legitimidade das instituições políticas.
Algum dos objetivos perseguem a educação filosófica do governante, reentrâncias em moldar
indivíduos conscientes de serviços laborioso político e a incumbência para com a Comunidade.
Sem ter compreendido a organização política não podem governar49.
Platão pretende mostrar os benefícios intrínsecos que envolve a vida justa, no mesmo sentido
em que já o em Górgias fez: “Sócrates, é melhor sofrer si mesmo cometer injustiça contra os
outros”. Educar a moral para agir razoavelmente e residir nao na obediência a um dever externo,
mas no esclarecimento das condições da felicidade humana. Platão defende a condições para a
felicidade que é uma vida virtuosa, ou seja, um cidadão moralmente qualificado. Uma vida
imoral, portanto, nao é uma vida que nós escolhemos racionalmente. Como resultado, o
benefício de regência humano individual e política nao vem da conformidade formal com justiça.
A resposta platônica à Trasímaco, promovido por uma aceitação apenas passageira da Justiça,
Platão desenvolve uma noção de racionalidade claramente normativa. Retorno ao encontramos
uma conexão entre vida e razão na discussão diferente objectivo real que é a ética do
naturalismo filosófico, quebrada pela ética moderna. O regulador caracter a justiça e virtudes em
geral derivam, para Platão, de um esclarecimento da natureza humana envolve o desencaixe
racional.

PLATÃO. A República. 412b.
PLATÃO. A República. 416-417b.
49 PLATÃO. A República. 417b/420.
47
48
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A anatomia da alma humana comporta-se como um registro, da distinção de três partes
funcionais da alma no livro IV da “República”, Platão obteve privilégios sobre comportamento
humano apesar das possibilidades dos indivíduos. O comportamento é infrarracional, como
demonstra nas teses do hedonismo, do relativismo ou dos imoralistas, cujo denominador comum
é que tais posições não reconheceram comportamento racional para seu papel de organizador
de uma boa vida.
Sabemos que uma posição como esta, hoje, muitas vezes caracterizado como realismo moral,
levanta algumas dificuldades graves; mas o interesse deste artigo é a relação platõnica entre
educação política e moral.
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Introdução
Nos últimos anos a Arqueologia, como disciplina preocupada com questões sociais e políticas de
seu discurso, tem cada vez mais discutido os aspectos públicos de suas pesquisas, gestão dos
bens materiais e sociedade (Funari 2002; Robrahn-González, 2006). O ritmo dos
empreendimentos econômicos transformou a Arqueologia Publica no Brasil, agora muito mais
voltada para estratégias de proteção e preservação do patrimônio arqueológico.
Arqueologia Pública é um conceito de recente desenvolvimento, resultado das transformações
no âmbito das sociedades e das ciências, nas últimas décadas. Desde o fim da Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), as diversas sociedades passaram por transformações profundas, em
particular com a emergência social de grupos como as minorias étnicas e as mulheres. Os
movimentos pelos direitos civis e pela emancipação feminina intensificaram essas tendências e
foram seguidos por múltiplos outros, tais como a luta contra o belicismo, pela liberdade de opção
sexual, pela liberdade política e social, em diferentes países. A década de 1980 viria a consolidar
essas novas realidades, com o questionamento da homogeneidade social e com a luta pelo
respeito e valorização da diversidade, ambiental e cultural.
As ciências não deixaram de ser afetadas. A neutralidade da ciência foi questionada, assim
como a objetividade, herdada do positivismo, da pesquisa científica. Os modelos normativos de
interpretação da sociedade foram postos em cheque e a distância da ciência em relação à
sociedade foi criticada. Como resultado, as ciências passaram a interagir, de forma programática
e consciente, com os grupos sociais, visando a políticas públicas. No campo da Arqueologia,
estas mudanças levaram à constituição do Congresso Mundial de Arqueologia, em 1986, e à
interação entre arqueólogos e indígenas e membros das comunidades em geral.
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A Arqueologia com sua vocação popular, pelo fascínio em descobertas que mobiliza as pessoas,
por meio de seus conhecimentos pode fortalecer os elos entre os vestígios do passado e as
comunidades atuais. Entretanto, crítica em seu discurso, é consciente que suas ações
estabelecem uma recriação desse passado, já que a realidade sociológica do passado é
inatingível. O próprio discurso da Arqueologia utiliza imagens estabelecidas no contexto social e
acadêmico em que está inserido o arqueólogo, contribuindo para o fortalecimento delas ou,
ainda, acaba por introduzir novas imagens. E a partir destas imagens construídas, a Arqueologia
escava este “outro” do passado (Oliveira, 2002).
No Brasil, o processo colonial em sua complexidade, o capitalismo e a modernidade criaram um
complexo de conexões entre europeus, indígenas e africanos, em que relações de resistência e
relações de dominação, levaram a relações de dependência e exploração (Funari, 1991, 1996,
Oliveira,2002 ). A construção de uma identidade nacional, projeto de uma elite, levou a uma
ruptura entre uma História do Brasil e a população em geral, onde as pessoas comuns não
reconhecem vínculos com a historiografia e, muito menos com os sítios arqueológicos. Assim, a
Arqueologia Pública buscar suplantar os desafios de um país pluralista e herdeiro de práticas
colonialistas, ao discutir as questões relacionadas ao patrimônio arqueológico e comunidades.
O presente trabalho pretende apresentar alguns resultados preliminares e reflexões sobre as
ações implantadas no litoral sul fluminense, abrangendo educação e preservação.

Patrimônio arqueológico e histórico no litoral sul-fluminense
A maioria dos sítios arqueológicos registrados no litoral sul fluminense foi identificada e
pesquisada nas décadas de 1970 e 1980 (Mendonça de Souza, 1977, 1981). As pesquisas
posteriores referem-se em alguns poucos na baía da Ribeira (Lima, 1991, 1995; Oliveira &
Funari, 2005) e, de forma mais significativa os da Ilha Grande (Tenório, 1992, 1995, 2003). Estes
estudos indicam que sítios em abrigos sob-rocha e de contato ocorrem com mais freqüência em
Parati, enquanto as oficinas líticas (polidores/amoladores fixos) e sítios sobre dunas são mais
freqüentes no município de Angra dos Reis.
A alternância de camadas estratigráficas, com maior ou menor consumo de moluscos e peixes,
foi observada tanto em sambaquis como em abrigos sob rocha, em ambos os municípios, é
interpretada como decorrente a períodos de maior ou menor densidade demográfica (Mendonça
de Souza, 1977, 1981; Lotufo, 1995; Lima, 1991, 1995; Tenório, 1992, 1995, 2003).
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Com relação aos sítios ou camadas ceramistas, correspondentes a tradição Una, as
interpretações arqueológicas e antropológicas relacionaram as fases desta tradição aos grupos
indígenas não-Tupi (Alvim et alli, 1973; Beltrão, 1978; Dias Jr & Carvalho, 1980; Mendonça de
Souza, 1977, 1981; Prous, 1992), ou seja, aos Guaianá (Mendonça de Souza, 1977), também
denominados Guarumimins ou Marumimins 50 (Petrone, 1995; Capistrano de Abreu, 1954).
Sítios ceramistas correspondentes a Tradição Tupiguarani ou “Policromica”
(Brochado,1984,1989,1991; Scatamachia, 1981, 1990; Noelli, 1996), ocorrem em número muito
reduzido, embora os relatos de cronistas quinhentistas descrevam populações indígenas de
língua Tupi nesta região (Staden, [1557]1988; Anchieta, [1584]1988:313).
Cabe lembrar que no século XVI o litoral sul fluminense esteve envolvido nos conflitos entre
portugueses e franceses, pois os indígenas que a ocupavam eram, em sua maioria, aliados
destes últimos. Neste período, embora exista indicação de doação de sesmarias nesta região,
Hans Staden ([1557]1988) não menciona habitações de portugueses, somente aparecendo estes
como prisioneiros dos Tamoios; o que significa que os sesmeiros não tomaram posse de
imediato de suas terras. Somente com a conquista do Rio de Janeiro, a ocupação portuguesa
inicia de forma ainda tímida, Knivet ([1591]1875) menciona dois ou três portugueses habitando a
Ilha da Gipóia e alguns poucos na Ilha Grande. A Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de
Angra dos Reis teria sido criada aproximadamente em 1593, sendo elevada à categoria de vila
em 1608. Abandonado o local da antiga vila, a atual foi fundada em 1624.
Parati neste período correspondia a um povoado e porto por onde se alcançava a trilha que
atravessava Paranapiacaba (Serra do Mar), pertencendo à Freguesia de Nossa Senhora da
Conceição de Angra dos Reis até 1600, quando foi elevada à categoria de vila confirmada em
1667.
O deslocamento de aldeias e implantação de aldeamentos indígenas pelo litoral, estratégia
utilizada pelo governo da Capitania do Rio de Janeiro e dos próprios jesuítas, tinha por objetivo
auxiliar na defesa da cidade e do litoral fluminense contra invasões estrangeiras e ações de
piratas. Assim, temos referências no sul fluminense das aldeias de Nossa Senhora da Guia, São
Francisco Xavier e São Bernardo. Os indígenas deste último aldeamento foram transferidos para
as terras de Cabo Frio, sendo suas terras compradas pelos jesuítas 51 . Os documentos
50

Os Guaianá seriam compostos por tres grandes grupos: os Guaianá propriamente ditos que ocupavam a
porção central do litoral e interior de São Paulo; os Guaianá-Tupinaqui do sul até Cananéia; e os GuaianáMiramomi no vale do Paraíba do Sul e litoral sul do Rio de Janeiro até Ubatuba/SP (Petrone, 1995:31).
51 1624. Livro Tombo do Colégio de Jesus do Rio de Janeiro. Biblioteca Nacional, 1968: 188

141

Org. Adilton Martins

ressaltam que parte desses indígenas teria sido trazida do sul do Brasil, sendo designados como
Carijós.
Os indígenas eram responsáveis pelo transporte e guarda dos caminhos do ouro, conserto das
estradas, manutenção das estruturas defensivas, vigias, remadores, correio, guias, entre outros.
A estratégia de ocupação colonial dependia, portanto, de uma interação com os nativos, o que
resultava numa variedade de situações sociais, bastante fluidas. Em documento da Câmara da
Vila de Angra dos Reis datado de 15/09/1636 encontra-se a solicitação de indígenas Guarumimis
de Parati para trabalharem nas obras da Igreja Matriz. A presença indígena na vida angrense
também é testemunhada pelo Frei de Santa Maria (1723) ao relatar fatos milagrosos
relacionados a um dos fundadores da Vila de Angra dos Reis, possuidor de escravas gentias.
Os ataques constantes de piratas franceses, as reclamações dos moradores destas vilas, foram
os aspectos mais significativos nos dois primeiros séculos da colonização. Entre as estratégias
do governo colonial, temos a instalação de peças de artilharia de pequeno calibre em diversas
enseadas e locais propícios ao desembarque de navios estrangeiros. Em meados do século
XVIII, o perigo castelhano no sul do Brasil colocou novamente em alerta a cidade do Rio de
Janeiro e, as estruturas defensivas e vigias tornam-se importantes no litoral sul fluminense. No
inicio do século XIX as fortificações e vigias instaladas no século anterior encontravam-se
abandonadas, quando novas medidas foram tomadas em relação à defesa da baía de Ilha
Grande, reestruturando as estruturas defensivas existentes e construção de novas baterias e
fortes.
Neste cenário surge a Vila Histórica de Mambucaba, com a construção da primeira capela em
meados do século XVIII, elevada à categoria de paróquia em 1802, com cerca de 600
habitantes. Ela foi desativada no ano seguinte. Através de solicitação de seus moradores em
1808, a paróquia foi reativada como perpétua, com a denominação de Freguesia de N.S do
Rosário de Mambucaba. Devido a antiga capela encontrar-se arruinada, novo templo foi
construído a partir de 1834.
Uma das histórias deste período que permaneceu marcante na memória de alguns velhos de
Mambucaba foi a da Toca da Picota, sitio arqueológico identificado por Dias Jr, (1969). Este
abrigo sob rocha serviu de moradia para uma mulher cujo apelido era Picota, hoje destruído em
decorrência da construção da BR-101. Em frente a esta toca passava a estrada provincial, por
onde desciam os tropeiros que vinham de Minas Gerais e, que em um dia de bebedeira teriam
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assassinado a mulher. O corpo, descoberto pelo padre da antiga igreja (século XVIII), foi trazido
para a vila e a partir daí estabeleceu-se o temor por parte dos moradores em relação à toca.
Na segunda metade do século XVIII, podemos observar que a região entra em uma fase de
declínio econômico, apesar da implantação de vários engenhos, já que as características
ambientais do litoral sul fluminense, com predominância de pequenas enseadas e relevo
acidentado, nunca permitiram que a região se tornasse um grande centro de produção
açucareira. A produção de aguardente torna-se a principal atividade econômica na baia de Ilha
Grande, utilizada principalmente no comércio de escravos africanos. Das engenhocas existentes
na capitania do Rio de Janeiro em 1799, 61 % estavam localizadas na baía de Ilha Grande.
No século XIX o café levará as cidades do sul fluminense a seu apogeu, criando verdadeiras
dinastias em ascensão que irão produzir na área um surto econômico tão significativo a ponto de
projetarem Angra dos Reis, elevada à condição de cidade em 1835. Os portos de Angra do Reis
tornam-se importantes para escoamento de café e entrada de escravos africanos, devido ao
desenvolvimento da cafeicultura em Areias e Bananal (Mendes, 1970:358; Vasconcellos, 1998).
A construção da estrada de Ferro no vale do Paraíba, alcançando Barra do Piraí em 1864,
acabou por colocar os municípios litorâneos à margem do comércio e exportação
do café. A crise do café na década de 1870, a migração das plantações para novas terras em
São Paulo, o elevado preço da mão-de-obra escrava, a legislação preparando caminho para a
abolição definitiva da escravatura no Brasil, significaram golpes decisivos sobre os proprietários
da baia de Ilha Grande. A abolição parece ter sido o golpe de misericórdia na decadente
economia sul-fluminense.
Do final do século XIX e, principalmente, nas primeiras décadas do XX, a região experimentou
um acentuado êxodo para regiões mais próximas da cidade do Rio de Janeiro. Essa migração
resultou não somente na venda do que restava das terras das fazendas como as propriedades
nos centros urbanos em todo litoral sul fluminense.
Neste contexto, Parati devido a sua distância ainda preservou muito de suas características
coloniais, o que não ocorreu com Angra dos Reis, por sua maior proximidade com as áreas da
zona oeste do município do Rio de Janeiro, que experimentavam um intenso desenvolvimento
nas primeiras décadas do século XX. Angra consolidou suas ligações com a metrópole carioca,
enquanto Parati tardiamente entraria no âmbito do turismo cultural, com forte ligação com o
Estado de São Paulo.
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Arqueologia e Educação no litoral sul-fluminense
As pesquisas realizadas em 2004 na área de Piraquara de Fora, finalizadas com a elaboração
do projeto de sítio-museu e os sítios arqueológicos identificados através do Diagnóstico
Arqueológico de Angra 3, resultaram no apoio ao projeto de Educação Patrimonial, como parte
das ações de responsabilidade social da empresa na região de inserção do empreendimento. No
presente momento tais ações estão voltadas para grupos interessados, tendo por objetivo a
participação da sociedade na gestão do patrimônio arqueológico e histórico.
O projeto vem desenvolvendo um plano de trabalho que além da divulgação do conhecimento
arqueológico, incorpora produção de conhecimento para o desenvolvimento de novas pesquisas.
A parceria com o Programa “Jovens Talentos para a Ciência”, do CECIERJ/ FAPERJ52, inclui
alunos da rede pública e tem como resultado não só a ampliação de seus conhecimentos,
explorando toda a interdisciplinaridade característica do conhecimento arqueológico, como
também orientá-los em suas escolhas futuras.
A premissa teórica do projeto de Educação Patrimonial desenvolvido no litoral sul-fluminense
baseia-se que este trabalho educacional deve ser um “processo permanente e sistemático”
tendo como objeto o patrimônio cultural e natural, contribuindo para o conhecimento individual e
coletivo (Horta & Grunberg, 1999).
A diversidade cultural e étnica do sul fluminense exige a utilização de instrumentos pedagógicos
que cultivem a sensibilidade inter-cultural, a construção do conhecimento a partir da experiência,
da busca da ancestralidade e conhecimentos tradicionais. Desta forma, as ações educativas
patrimoniais compreendem a identificação, documentação, pesquisa, divulgação, com o objetivo
de proporcionar a revitalização do patrimônio local, regional e sua preservação. Nesse sentido,
ao se trabalhar o patrimônio histórico e cultural , busca-se através de estratégias pedagógicas
estabelecer a permanecia de vínculos entre a comunidade e este patrimônio. Como bens de
valores sociais e simbólicos, sejam instrumentos de cidadania, marcadores de identidade étnica
e cultural.
O caráter público da Arqueologia no Brasil deve considerar a diversidade cultural e étnica do
país, inclusive com a participação de povos e organizações indígenas (Funari, Neves& Podgorny
1999). No caso do sul fluminense, atualmente existem cinco aldeias indígenas, sendo apenas
três demarcadas pela Funai. A participação de indígenas Guarani é motivada pela indagação de
52
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como a Arqueologia pode contribuir para o conhecimento das sociedades indígenas e, ao
mesmo tempo, problematizar os encontros e desencontros, as continuidades e descontinuidades
no processo de interação entre as sociedades indígenas e a não-indígenas.
A estratégia pedagógica parte do princípio que aprender deve ser um ato de prazer, de
descobertas, dinâmico. Desta forma, por meio de palestras, discussões, oficinas, buscam-se “o
homem comum”, anônimo, emergindo na cena histórica. Assim, ao fazermos este patrimônio
arqueológico e histórico aproximar-se de seus cotidianos, os tornamos reais, palpáveis e acima
de tudo inteligíveis. Ao mesmo tempo, no âmbito acadêmico, as atividades, ao envolver alunos
de graduação, buscam prepará-los na decodificação do discurso acadêmico para a população,
dinamizando a relação ensino-pesquisa-extensão.
As atividades do projeto foram elaboradas a partir de três eixos: sítio-museu/ trilhas
arqueológicas, centro de informação patrimonial e Jovens Talentos. A inter-disciplinariedade característica do conhecimento arqueológico - amplamente explorada no ensino de noções de
Arqueologia, permite ao público-alvo um contato com diferentes disciplinas científicas. Em
conjunto com estratégias pedagógicas discursivas, as dinâmicas em grupo através de oficinas
são instrumentos de interação social e construção do conhecimento. A consolidação deste
projeto como um espaço aberto à comunidade, como interlocutor entre o saber acadêmico e o
saber popular, o torno um dos canais de ligação entre a produção acadêmica e a sociedade, que
possibilite a transmissão de idéias e conceitos numa linguagem mais aberta, de fácil
compreensão de todos.
O pensamento que norteia o projeto é a da utilização de estratégias dinâmicas e instrumentos
diversos, que permitam a compreensão e identificação dos bens culturais e históricos. As
atividades do projeto estão sendo executadas em três etapas. A primeira foi realizada em
conjunto com as intervenções arqueológicas em Piraquara de Fora, com a realização de
palestras e cursos para escoteiros de Mambucaba e professores da região. Nesta etapa foi
elaborado um Banco de Dados de fontes documentais e arqueológicas sobre a região. A
segunda etapa basicamente foi a elaboração do projeto sítio-museu e trilhas arqueológicas de
Piraquara. Esta fase representou também todo um processo de sensiblização dentro da empresa
financiadora do projeto, tanto na valorização do patrimônio arqueológico, mas também em
vencer resistências na participação de indígenas. Na terceira, em andamento, a implantação de
ações de Educação Patrimonial, iniciou-se pela parceria com o Programa Jovens Talentos do
Centro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro e com a Coordenadoria Regional da Secretaria
Estadual de Educação.
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Piraquara como espaço educacional
A dinâmica populacional no sul fluminense, onde êxodos foram constantes e, nas ultimas
décadas a intensa migração para a região decorrente da construção das Usinas Nucleares e da
BR-101, produziu a desvinculação entre população local e patrimônio arqueológico regional.
Apenas alguns poucos moradores antigos ainda permanecem na região, guardiães de uma
memória local, que foram importantes durante a pesquisa arqueológica.
As escavações sistemáticas no sambaqui do Velho, localizado na enseada de Piraquara, em
Angra dos Reis, Rio de Janeiro, despertaram o interesse de muitas pessoas em conhecer, ver e
aprender. Nas proximidades deste sambaqui, próximos ao mar, encontram-se os polidoresamoladores fixos.
Nesta enseada também foi constatada a existência de estruturas arqueológicas em pedras sob a
forma de muretas, alicerces e outras, ao nível do mar e em diferentes curvas de nível no morro,
em pontos com maior visibilidade do mar. As construções ao nível do mar parecem corresponder
às baterias denominadas como “praças baixas”, complementadas pela ação de baterias em nível
imediatamente superior. Nos níveis mais altos onde linha de visada possui um alcance muito
maior, a presença de outros tipos de estruturas arqueológicas parecem indicar as chamadas
vigias. Estas baterias e vigias não garantiam a destruição do inimigo casual, mas tinham por
objetivo dificultar o desembarque e causar “embaraços” que permitissem a Vila de Angra dos
Reis o tempo necessário para a organização de sua a defesa em caso de ataque estrangeiro.
Uma vez que o passado das populações atuais não está diretamente relacionado às populações
que construíram os sítios arqueológicos - a efetivação de um sítio-museu e trilhas arqueológicas,
estabelece vinculo entre o espaço no qual os sítios estão inseridos e populações atuais e, a
relevância da preservação destes sítios para a história.
Como processo de ativação patrimonial, ao conferir novo uso e sentido para o patrimônio
existente nesta enseada, em terreno de propriedade da Eletronuclear, a Arqueologia Publica, ao
transformar a área em “lugar de memória”, busca evitar o esquecimento que decorre de ações
pontuais, como a escavação sistemática para a população local.
Como ação de resgate e ativação patrimonial, não deixa de ser uma reinvenção do patrimônio,
que associada ao desenvolvimento de ações educativas, pretende através de um discurso
patrimonial responder aos desafios presentes para a preservação dos sítios arqueológicos, mas
também a multiplicação deste no futuro.
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Educação Patrimonial não deve utilizar-se do patrimônio arqueológico como simples
representação do passado, mas reconhecer a multiplicidade de interpretações. Deve
problematizá-lo “no contexto das experiências de vida” e permitir “interpretações diferenciadas”
(Anico, 2005).
A preservação deve ser resultado de um processo educacional, formal ou informal, que forneça
aos indivíduos um instrumental que permita identificar, compreender e valorizar o patrimônio
histórico-cultural de seu país, de sua região, de seu povo, de sua família. Informação, criação de
consciência, ação no mundo, transformação, eis as metas da preservação (Funari 1992/3:18-19).
A importância da divulgação das pesquisas arqueológicas através da Arqueologia Pública e
Educação Patrimonial tem sido discutida por diversos pesquisadores (Caldarelli & Santos, 2000;
Morley, 2000; Funari, 2003). Não se trata de estabelecer estratégias de preservação que
signifique tornar o patrimônio intocável, o que muitas das vezes não impede sua deteriorização
pelo tempo e vandalismo, mas estabelecer ações de conservação que represente integrá-lo a
processo cultural, dando-lhe nova roupagem, significado para a população local. A revalorização
do patrimônio e, por conseqüência, sua repercussão social, não somente traz benefícios para a
imagem institucional da empresa promotora das ações, mas pode resultar na promoção de
outras iniciativas na localidade e/ou região.
O pensamento que norteia o projeto de implantação do sítio-museu e das trilhas arqueológicas é
a possibilidade de uma exposição proporcionar uma amostra do passado, de forma que as
estruturas arqueológicas expostas possam permitir ao observador comparar com realidades que
possa vir a encontrar em outros locais, e assim se torne um agente na preservação do
patrimônio arqueológico regional.

Educação Patrimonial e Jovens Talentos
De acordo com o Artigo 216 da Constituição a responsabilidade quanto à proteção dos bens de
valor histórico e cultural e dos sítios arqueológicos compete às três esferas do poder público,
federal, estadual e municipal, com a colaboração da comunidade. Desta forma, a promoção e
proteção do patrimônio cultural brasileiro só se tornam possíveis com o desenvolvimento de
mecanismos que possibilitem maior visibilidade aos recursos arqueológicos, promovendo senso
de identidades e responsabilidade na população. Assim, a preservação deve ser resultado de um
processo educacional, formal ou informal, que forneça aos indivíduos um instrumental que
permita identificar, compreender e valorizar o patrimônio histórico.
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A Diversidade Cultural é tema estratégico para as políticas culturais no Brasil e no mundo. Com
a entrada em vigor da Convenção da Diversidade, reafirma-se direito soberano dos Estados de
implementarem políticas necessárias à proteção e promoção de suas expressões culturais. A
nova concepção de Política Cultural implantada pelo Ministério da Cultura já incorpora grande
parte dos objetivos da Convenção, porém surgem novos desafios. O MinC utilizará este espaço
para publicar e conversar, com vistas a aprofundar o debate sobre o assunto” (grifo no original).”
A Convenção da Unesco sobre a diversidade cultural, passa a ser incorporada à nossa própria
política pública, como explicitado pelo Ministério da Cultura e pela representação brasileira
naquele órgão universal:
“A sociedade brasileira reflete, por sua própria formação histórica, o pluralismo. Somos
nacionalmente, hoje, uma síntese intercultural, não apenas um mosaico de culturas. Nossa
singularidade consiste em aceitar – um pouco mais do que outros -- a diversidade e transformála em algo mais universal. Este é o verdadeiro perfil brasileiro… Sabemos, portanto, por
experiência própria, que o diálogo entre culturas supera – no final – o relativismo cultural crasso
e enriquece valores universais”53.
Indígenas54 e quilombolas constituem grupos sociais reconhecidos como importantes por suas
características próprias e peculiares55. Constituem um patrimônio cultural e social por serem
autênticos e por constituírem, em sua diferença, parte da riqueza estratégica da nação
brasileira56. A Educação Patrimonial tem se destacado nessa tarefa, como ressalta Sandra
Pelegrini (2006):
“Podemos asegurar que el Educación Patrimonial, en términos conceptuales, constituye una
práctica educativa y social que posibilita organizar estudios e actividades pedagógicas ínter
disciplinares. La integración de diversos conocimientos visando el análisis del patrimonio
representa una interpretación múltipla del sentido del pasado y de la memoria, por tanto
parécenos fundamental asóciala a temas de lo directo, de la política, de la educación ambiental e
del desenvolvimiento tecnológico, industrial y social para mensurar la adecuada dimensión de su
problemática (Horta, 1999, p. 36)”.
Antonio
A.
Dayrell
de
Lima,
Embaixador
brasileiro
na
UNESCO,
em
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=10238&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
54 Cf. GONZALEZ, E. M. R. . Diversidade cultural entre os grupos ceramistas do sul-sudeste brasileiro: o caso do
vale do Ribeira de Iguape.. Pré-História da Terra Brasilis. Rio de Janeiro: In: M.C. Tenório, 1999.
55 Constituição Federal, artigo 215.
56 Cf. Pedro Paulo Funari e Sandra Pelegrini, Patrimônio Histórico e Cultural. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2006.
53
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Neste contexto, as atividades de Educação Patrimonial estão sendo elaboradas para execução
em longo prazo, com promoção de cursos periódicos sobre Arqueologia, palestras e exposições
itinerantes. Dentro desta proposta foi realizada parceria com o Programa “Jovens Talentos para
a Ciência” (CECIERJ/FAPERJ), inclusive com o estabelecimento de uma bolsa diferenciada que
permitisse a inclusão de indígenas Guarani. O programa “Jovens Talentos”, desenvolvido no
Estado do Rio de Janeiro, além de estimular a formação de estudantes, tem contribuído para a
difusão dos conhecimentos científicos, através da articulação entre as instituições de pesquisa e
as escolas públicas. A prioridade deste programa é propiciar oportunidades aos alunos que têm
menos condições de desenvolver seu potencial acadêmico, abrindo novas perspectivas de vida.
A instrumentalização dos bolsistas do Programa “Jovens Talentos” inicia-se com um curso
intensivo sobre noções de Arqueologia, Etnologia, Geologia, Biologia, História,
Geoprocessamento, entre outros temas. A elaboração de oficinas tem como objetivo permitir que
os bolsistas vivenciem o trabalho do arqueólogo e tecnologias.
As oficinas são introduzidas a partir dos temas explorados nas aulas, com apoio áudio-visual,
onde os jovens têm contato com as etapas do trabalho arqueológico e a diversidade de cultura
material dos sítios arqueológicos. Duas oficinas foram elaboradas para a compreensão do
trabalho arqueológico. A primeira foi elaborada com cultura material atual, reconstituindo o
trabalho de identificação e interpretação do arqueólogo no laboratório, já a segunda com réplicas
e restos faunísticos permitem os jovens a experimentação de uma escavação sistemática.
Após conhecerem a diversidade de sítios pré-ceramistas existentes no Brasil, terem noções dos
diferentes tipos de artefatos, a oficina permitiu um contato direto, através da experimentação,
com tecnologia lítica. A diversidade, como valor, mostra-se na prática da análise arqueológica de
campo.
Da mesma forma ocorreu após o conhecimento de sítios arqueológicos cerâmicos, quando em
seguida foi executada a oficina cerâmica.
As excursões em campo têm sido elaboradas com objetivo de identificarem os elementos
explorados em sala de aula, ou seja, aspectos geomorfológicos, mineralógicos,
geoprocessamento e sítios arqueológicos. Algumas das aulas estão sendo realizadas em
campo, como, por exemplo, a de Biologia Marinha.
A inclusão de jovens Guarani exigiu uma metodologia que fosse adequada à situação bilíngüe e
pluricultural. Novamente, a diversidade como valor tem sido norteadora da práxis arqueologia
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educativa. A maior parte das atividades é realizada em conjunto, indígenas e não-indígenas,
tendo como objetivo promover uma maior integração e, como conseqüência, desmistificar o
Guarani para os jovens da sociedade regional.
As análises do Banco de Dados, continuidade dos levantamentos documentais e entrevistas com
os velhos realizados pelos bolsistas, resultam na atualização e elaboração de instrumentos de
pesquisa a ficar disponibilizado no Centro de Educação Patrimonial: Cultura e Ambiente. A partir
deste processo intensivo de compilação de dados disponíveis, avaliação dos dados
arqueológicos conhecidos, pretende-se realizar o mapeamento de áreas. A elaboração de um
Archaeological Master Plan (zoneamento arqueológico) definirá as áreas potenciais, estratégias
locais de se promover e educar a comunidade sobre conservação arqueológica.
A participação destes jovens, tanto na elaboração e execução de atividades nas comunidades,
como na elaboração de novas ações e produtos gerados por suas pesquisas, não só enriquece o
espaço institucionalizado do projeto (Centro de Educação Patrimonial), mas acima de tudo as
suas próprias experiências como cidadãos.

Educação Patrimonial e Comunidade Guarani
A aldeia de Sapukai localiza-se no distrito de Bracui, município de Angra dos Reis, RJ. Seus
membros são falantes do dialeto Mbyá, assim como outras aldeias de Paraty. Desde a década
de 1990, um dos autores mantinha contato com a aldeia de Sapukaí de Bracui, em Angra dos
Reis, e já vinha introduzindo o conhecimento da Arqueologia entre suas lideranças. As
discussões realizadas, em diferentes momentos, sobre a valorização da cultura Guarani, fizeram
nascer o interesse da comunidade na elaboração de um projeto turístico para a aldeia. A
aceitação do projeto de Educação Patrimonial pelas lideranças desta aldeia representa o
interesse na obtenção de instrumentos e conhecimentos que permitam aos indígenas o resgate
de sua história.
Entre as premissas das atividades com os bolsistas Jovens Talentos, as abordagens sobre
História e Arqueologia Histórica, buscam demonstrar que os indígenas não podem mais ser
pensados como participantes transitórios da nação brasileira (Oliveira, 1997:81).
A convivência entre não-indígenas e jovens Guaranis tem permitido a confrontação com as
imagens apresentadas pela mídia, imagens construídas a partir do olhar do branco, o que acaba
por reforçar através das perdas das tradições ancestrais, a imagem do índio histórico (Gallois &
Carelli, 1998). Assim, esta convivência vem permitindo conhecer a dinâmica dentro da
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comunidade Guarani, que estando integrada à sociedade nacional, ainda se reconhece como
indígena.
A utilização de recursos modernos e a apropriação de novas informações, não tradicionais na
cultura indígena, permitem o fortalecimento das manifestações culturais selecionadas como
demarcadores étnicos. Como uma das lideranças da aldeia mencionou há anos atrás, cabe aos
indígenas a seleção dos traços culturais emblemáticos de sua identidade. Como sociedades
dinâmicas, não aceitam a imposição da sociedade envolvente em mantê-los à margem dos
avanços tecnológicos atuais.
O projeto representa para a comunidade Guarani o conhecimento de novos instrumentos para
novas estratégias de luta. Os intercâmbios propiciados nestes encontros resultam em reflexões e
re-elaborações dos parâmetros de suas próprias identidades, permitindo a construção de linhas
demarcatórias e estabelecimento de políticas para um futuro, nas suas relações com a
sociedade nacional. O que a comunidade indígena espera é o respeito às suas diferenças,
acesso aos conhecimentos e técnicas habitualmente manipuladas pelos brancos (Gallois, 1992).
O interesse dos jovens Guarani e a aprendizagem não são em nada diferentes do que
observamos nos jovens da sociedade envolvente. O projeto de Educação Patrimonial tem
permitido o contato dos jovens Guarani com novas tecnologias, resultando na aplicação do
georreferenciamento na aldeia, cujos produtos, Área Demarcada e Planta da aldeia, não só
representa o domínio dos conhecimentos obtidos através do projeto, mas sua aplicação na
Escola Guarani e no Turismo na aldeia.
O projeto tem proporcionado um encontro destes jovens Guarani com uma produção material
dos antepassados, demonstrado por eles por um interesse mais aguçado e uma efusão de
comentários em sua língua. O mesmo foi observado na participação das oficinas, onde se
destacaram na oficina de líticos e de cerâmica. Cabe ressaltar que esta comunidade não fabrica
mais vasos de cerâmica, a argila, quando obtida, é utilizada apenas na confecção de cachimbos.
A adoção de textos bilíngües nos produtos gerados pelos bolsistas do programa “Jovens
Talentos” representa um esforço no reconhecimento dos indígenas como atores atuantes no
processo histórico e no fortalecimento da cultura Guarani na região.

151

Org. Adilton Martins

Considerações finais
O projeto representa um caminho de mão dupla, onde as pesquisas com a participação dos
Jovens Talentos, não somente enriquecem as discussões acadêmicas, mas os produtos gerados
são devolvidos para a sociedade, onde os jovens, como multiplicadores, ampliam a divulgação
do conhecimento arqueológico, ambiental e histórico, dinamizam estratégias de conservação
deste patrimônio. Para os indígenas, a absorção de novos conhecimentos e instrumentos pode
representar novas estratégias para o fortalecimento da comunidade. Para a empresa
financiadora, o projeto envolvendo de forma sistemática as comunidades de Angra e Parati,
permite uma maior visibilidade de suas ações sociais na região.
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