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RESUMO

Os Museus, como lugares privilegiados de salvaguarda e comunicação de referências patrimoniais, 
possuem em suas raízes, laços estreitos com Arqueologia e Conservação e Restauro. Essas colaboraram 
para a criação e ampliação do conceito atual de Museu, ao mesmo tempo em que ele serviu de cenário 
para o desenvolvimento dessas disciplinas. Embora essa relação de reciprocidade tenha alicerçado a 
formação das disciplinas, e a própria história dos museus, nas pesquisas arqueológicas fica patente o 
afastamento das áreas em questão (Arqueologia, Museologia e Conservação e Restauro). No contexto 
contemporâneo brasileiro, marcado pela expansão das coleções fruto da Arqueologia de salvamento, 
verifica-se que é incomum a participação conjunta de Museólogos, Conservadores e Arqueólogos, 
sobretudo in situ, e, quando há uma ação interligada, geralmente limita-se aos laboratórios e às reservas 
técnicas, ou seja, após a coleta arqueológica. Esta falta de interação por vezes dificulta a musealização 
e reflete nos procedimentos de salvaguarda e comunicação, gerando reservas técnicas saturadas; 
estratégias comunicacionais inadequadas, gestão de informação ineficaz; exposições paradas no tempo; 
acervos mal conservados; dentre outros elementos que estão distantes da função primordial dos Museus: 
a preservação patrimonial. Para embasar tal discussão, traz-se como campo exploratório, o Laboratório 
Multidisciplinar de Investigação Arqueológica (LÂMINA) da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), 
Rio Grande do Sul, Brasil. Nele vem-se trabalhando com as três áreas aqui citadas, de forma que cada 
uma delas age e coleta dados que lhes são pertinentes. Essa interdisciplinaridade enriquece o campo de 
preservação da cultura material, que tem sido analisada a partir de mentalidades diversas.

Palavras-chave: Arqueologia; Museologia; Conservação e Restauro; Interdisciplinaridade; Laboratório 
Multidisciplinar de Investigação Arqueológica.

RESUMEN

Los Museos, como lugares privilegiados de salvaguarda y comunicación de referencias patrimoniales, 
poseen, en sus raíces, lazos estrechos con la Arqueología y Conservación y Restauración. Estas áreas 
colaboraron para la creación y ampliación del concepto actual de Museo, al mismo tiempo en que sirvió 
de escenario para el desarrollo de esas disciplinas. A pesar de que esa relación de reciprocidad haya 
consolidado la formación de las disciplinas, y la propia historia de los museos, en las investigaciones 
arqueológicas queda evidente el distanciamiento de las áreas en cuestión (Arqueología, Museologíay 
Conservación y Restauración). En el contexto contemporáneo brasileño, marcado por la expansión 
de las colecciones, fruto de la Arqueología de salvamento, se verifica que es fuera de lo común la 
participación conjunta de Museólogos, Conservadores y Arqueólogos, sobre todo in situ; y, cuando 
ocurre una acción interconectada, generalmente se limita a los laboratorios y a las reservas técnicas, 
o sea, después de la colecta arqueológica. Esta falta de interacción a veces dificulta la musealización 
y se refleja en los procedimientos de salvaguarda y comunicación, generando reservas saturadas; 
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estrategias comunicacionales inadecuadas, gestión de información ineficaz; exposiciones paradas en 
el tiempo; acervos mal conservados; entre otros elementos que están distantes de la función primordial 
de los Museos: la preservación patrimonial. Para basar tal discusión se trae el campo exploratorio, 
el Laboratorio Multidisciplinar de Investigación Arqueológica (LÂMINA) de la Universidad Federal 
de Pelotas (UFPEL), Rio Grande do Sul, Brasil. En él se trabajan las tres áreas aquí mencionadas, de 
manera que cada una de ellas actúa y colecta datos que les son pertinentes. Esta interdisciplinariedad 
enriquece el campo de preservación de la cultura material, que viene siendo investigada a partir de 
diversas mentalidades.

Palabras clave: Arqueología; Museología; Conservación y Restauración; Interdisciplinariedad; 
Laboratorio Multidisciplinar de Investigación Arqueológica.

ABSTRACT

Museums, as privileged places of preservation and communication of heritage references, have in 
their essence, close relations with Archaeology, Conservation and Restoration. These contributed to 
the creation and expansion of the current concept of the museum, while he served as the backdrop 
for the development of these disciplines. Although this reciprocal relationship has underpinned the 
formation of disciplines, and the history of museums, in archaeological research is clear remoteness 
of the areas in question (Archaeology, Museology and Conservation and Restoration). In the Brazilian 
contemporary context marked by the expansion of original collections of archeology rescue, it turns out 
that it is unusual joint participation of museologists, conservationists and archaeologists, especially in 
situ, and when there is an interlocking action, usually limited to laboratory and technical reserves, in 
other words, after the archaeological collect. This lack of interaction sometimes hinders musealization 
and reflects procedures to safeguard and communication, generating saturated technical reserves; 
communication strategies inadequate, ineffective management information; exhibit stops in the time; 
collections poorly kept; among other elements that are distant from the primary function of Museums: 
the heritage preservation. To support such a discussion, this work took place exploring the Laboratório 
Multidisciplinar de Investigação Arqueológica (LÂMINA), of Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), 
Rio Grande do Sul, Brazil. In it comes up working with the three areas mentioned here, so that each acts 
and collecting data pertinent to them. This enriches the interdisciplinary field of preservation of material 
culture, which has been analyzed from different mentalities.

Keywords: Archaeology; Museology; Conservation and Restoration; Interdisciplinarity; Laboratório 
Multidisciplinar de Investigação Arqueológica. 

APONTAMENTOS PRELIMINARES

A Arqueologia preventiva2 , pautada pela portaria 

2 Vale lembrar que não é somente a Arqueologia preven- 
tiva a responsável pela formação de acervos, sendo eles 
formados  a  partir  de  saques,  pilhagens, Arqueologia 
amadora, achados fortuitos, Arqueologia acadêmica, 

n° 230, de 17 de Dezembro de 2002 do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) aumentou a demanda de pesquisas 
arqueológicas no Brasil e resultou na formação 
de novas coleções, para além daquelas já 

ação de colecionadores, vendas, permutas e doações.
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albergadas em museus e instituições congêneres. 
Esta incorporação de acervos comumente é 
protagonizada pelos Arqueólogos, de forma que 
Museólogos e Conservadores/Restauradores não 
costumam participar do salvamento, estando 
presentes, quando muito, nas ações de curadoria, 
laboratório e extroversão. Vale lembrar que nem 
sempre o destino final destes acervos são os 
Museus ou laboratórios de arqueologia, podendo 
eles estar nas mãos de colecionadores ou em 
locais que não detém o aparato especializado para 
a salvaguarda destes acervos. Nos Museus que 
endossam pesquisas arqueológicas, a situação nem 
sempre é a ideal. Nem todos possuem Arqueólogos, 
Museólogos e Conservadores/Restauradores em 
seu quadro técnico, sendo comum que apenas 
grandes Museus contenham esta equipe. 
Da mesma forma é comum que Museus que 
tenham outras tipologias de acervos endossem 
pesquisas arqueológicas. Desse modo, ocorre que 
sua equipe pode não estar preparada para atender 
as especificidades da Arqueologia, no que diz 
respeito à sua conservação e extroversão – soma-
se a isso o fato de as tipologias artefatuais serem as 
mais diversas, que demandaria a incorporação de 
profissionais especialistas em termos de pesquisa e 
salvaguarda. Referimo-nos à extroversão, pois ela, 
segundo os preceitos da musealização, faz parte do 
grande motivo para a preservação: a socialização 
da informação. A musealização é entendida 
pela Museologia como sendo um processo de 
patrimonialização, em que os bens passam por 
procedimentos de pesquisa, documentação, 
conservação e comunicação, transformando-se 
em documento (Bruno 1995; Cury 2006). Seja por 
falta de uma mentalidade voltada à socialização, 
ou pela falta da cobrança do próprio IPHAN, 
os Museólogos, via de regra, possuem poucos 
subsídios para contextualizarem e embasarem a 
exposição.
A falta de diálogo entre essas áreas, ou talvez a 
pouca ou nenhuma participação de Museólogos 
na etapa de campo, faz com que o público não 
especialista muitas vezes nem sequer tenha 
conhecimento acerca do trabalho da Arqueologia, 
resultando em exposições subaproveitadas, 
em que as luzes são lançadas sobre o objeto, 

apagando as condições e circunstâncias em que 
esses indicadores patrimoniais foram utilizados 
no passado, ou a forma como são observados e 
interpretados pelo Arqueólogo no presente. 
Todos esses ingredientes somados guiam a um 
paradoxo em termos de apropriação pública do 
conhecimento em Arqueologia: ao mesmo tempo 
em que as pessoas têm um ávido interesse pela 
área, poucos compreendem sua abrangência e 
complexidade. Se por um lado a produção de 
conhecimento parece estar aquecida – em forma 
de publicações, artigos científicos consistentes, 
livros, eventos científicos –, por outro, a 
extroversão para o grande público ainda parece 
congelada em vitrines ou em ações educativas que 
geram resultados pouco otimistas. 

TRAJETÓRIA DAS ÁREAS 

É da natureza humana ter apreço e zelo pela 
cultura material. Os gregos antigos já praticavam a 
conservação preventiva ao selecionarem materiais 
e técnicas de boa qualidade para a execução de 
suas obras. A restauração, por sua vez, recompunha 
peças danificadas pelas guerras. Já na Roma 
antiga, o colecionismo garantia status de poder 
social e político. Reproduções e intervenções 
drásticas, como a transposição de pinturas murais 
para painéis de madeira eram comuns. Para eles, 
o restaurador era considerado especial e tinha o 
cargo público de "curator statuarum” (Miguel 
1995).
No século III, com o desenvolvimento do 
cristianismo, as intervenções realizadas passam a 
ser influenciadas pelo critério religioso conhecido 
como devocional, onde os bens eram modificados 
a fim de manter a iconografia cristã, de forma que o 
fiel facilmente a reconhecesse e a compreendesse.
Segundo Letícia Julião (2006), colecionadores 
na Renascença - século XIV a XVI - interessados 
em objetos referentes aos modelos clássicos, 
já obtinham materiais arqueológicos em suas 
coleções. Nos dois séculos posteriores, o 
financiamento de mecenas, saques e pilhagens 
realizados durante as grandes navegações, na Ásia 
e América, contribuíram para o aumento dessas 
coleções. Nessa época os locais onde a cultura 
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material era depositada recebiam o nome de 
“Gabinetes de Curiosidades”. Estes lugares eram 
repletos de objetos que chamavam atenção por sua 
estética, exoticidade ou raridade e que, de alguma 
forma, garantiam prestígio aos seus mantenedores 
e reforçavam a ideia de uma supremacia europeia 
(Bruno 1995; Possas 2005).
Em relação às intervenções, o século XV 
empregava um novo critério conhecido como 
decoro (recato), onde foram acrescentados itens 
aos corpos nus, como roupagens e mudanças 
de expressão. Em seguida, no século XVII, a 
prática do colecionismo e das galerias de arte 
aumentaram, e os restauros obedecem à vontade 
do cliente (Elias 2002). A Revolução Científica 
e a Revolução Francesa influenciaram, dentre 
outras coisas, o desenvolvimento de Museus. A 
Revolução Científica ocorrente entre os séculos 
XVI e XVIII promoveu mudanças em vários 
âmbitos:

"No plano cultural, o Humanismo e o 
Renascimento abriram espaço para novas 
indagações sobre a natureza física. Do 
ponto de vista político e econômico, assistiu-
se então a uma verdadeira “revolução 
comercial” e à ascensão da classe burguesa, 
que iria estimular o desenvolvimento das 
ciências e das técnicas. Mas os resultados 
práticos da pesquisa científica começaram a 
se fazer sentir de forma mais direta a partir 
das possibilidades abertas pela primeira 
Revolução Industrial, em meados do século 
XVIII, e posteriormente aprofundadas com 
a segunda Revolução Industrial, em fins do 
século XIX, provocando o alargamento da 
consciência social a respeito das potenciais 
aplicações do conhecimento científico 
para o progresso material. Foi após a II 
Guerra Mundial, porém, que se operou uma 
transformação radical na relação entre 
ciência e sociedade" (Albagli 1996:396).

Em relação aos Museus, pode-se dizer que a 
Revolução Científica reorientou a organização dos 
acervos, que nesse momento passou a se basear 
em uma ordem natural, distanciando-se do gosto 

pela curiosidade e aproximando-se da pesquisa 
voltada a uma ciência pragmática e utilitária. 
Neste contexto, Caspar Friedrich Neickel publicou 
em 1727 a obra “Museographia”, onde faz uma 
descrição de caráter museográfico e oferece 
diretrizes em relação à localização de objetos 
(naturalia e artificialia), classificação, conservação 
e pesquisa (Alonso Fernandéz 2001; Duarte 2007).
A Revolução Francesa, ocorrida no século XVIII, 
amparada por conceitos técnicos e jurídicos, 
antecipou métodos de preservação patrimonial, 
dando início à concepção atual da instituição 
Museu, inclusive colaborando para que estes 
fossem abertos ao público (Choay 2001; Julião 
2006).
O século XIX3 foi marcado pelo desenvolvimento 
das ciências e pelos avanços tecnológicos que 
também refletiram nos Museus. Segundo Regina 
Abreu (2008), nesta época foram criados os 
primeiros Museus de ciência, que não só investiram 
em pesquisa científica, como começaram a difundir 
essas informações, por meio da abertura periódica 
destas instituições ao público. Um exemplo disto 
foram as Exposições Universais que mostravam as 
novas tecnologias elaboradas pela elite industrial, 
a fim de demonstrar o progresso econômico da 
Europa e dos Estados Unidos. A primeira intitulada 
Grande Exposição dos Trabalhos da Indústria 
de Todas as Nações, foi realizada em 1851, no 
Palácio de Cristal, em Londres (Pesavento 1997). 
Outro exemplo é a ampliação dos estudos na área 
da Antropologia, o que fez com que os acervos 
arqueológicos tivessem mais visibilidade e 
criassem uma nova categoria, ao invés de serem 
agregados aos Museus de Ciências Naturais 
(Bruno 1996). Assim surgiram as disciplinas de 
Arqueologia e Antropologia, que se baseavam no 
estudo das coleções, estabelecendo um elo entre a 

3 No século XIX, importantes instituições foram criadas 
na Europa, como: Museu Real dos Países Baixos 
(Amsterdã, 1808), Altes Museum (1810, Berlim), 
Museu do Padro (Madrid, 1819) e o Museu Hermitage 
(1852, São Petesburgo). No Brasil, foram criados: 
Museu Nacional (1818), Museus do Exército (1864), 
Museu Emílio Goeldi (1866), Museu da Marinha 
(1868), Museu Paranaense (1876) e o Museu do 
Ipiranga (1894), (Julião 2006).
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ciência e o museu, caracterizando-o como espaço 
de pesquisa, memória e saber (Abreu 2008). Nesse 
aspecto, é possível afirmar que essas disciplinas 
encontram nos Museus seu nascedouro. Segundo 
Cristina Bruno (1996), o interesse e crescimento 
de diversas áreas do conhecimento, característico 
deste século, propiciou que os Museus além 
de serem centros de ensino, classificação e 
catalogação, também passassem a se preocupar 
com a conservação, segurança e exposição da 
cultura material.
Ao mesmo tempo, no século XIX os monumentos 
passam a ser considerados como documentos 
históricos, refletindo no surgimento das primeiras 
teorias4 acerca das práticas de Conservação e 
Restauro.
Em relação à Arqueologia e aos Museus, algumas 
medidas foram tomadas tanto em âmbito nacional5, 
por meio de um corpo normativo, quanto 
internacional6 - como as cartas patrimoniais - 
objetivando estabelecer critérios que subsidiassem 
a sua preservação.
Ainda no século XX surge no âmbito dos Museus, 
o Movimento Internacional da Nova Museologia 
no Canadá, mais precisamente em Quebec, no ano 
de 1984. Este documento foi influenciado pelas 

4 Dentre os principais pensadores podemos citar: 
Eugène Viollet (restauração estilística), John Ruskin 
(restauração romântica), Camilo Boito, Luca Beltrami 
(teoria histórica), Gustavo Giovannoni e Cesare Brandi 
(Teoria do Restauro) (Elias 2013).
5 Criação da Secretaria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (SPHAN, atual IPHAN), em 13 de 
janeiro de 1937, pela Lei nº 378; Decreto-lei n°25 de 
1937; Lei federal n° 3924 (1961); Decreto n° 72.312 
de 31 de maio de 1973; Resolução do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n° 001 de 
23 de janeiro de 1986; Constituição Federal de 1988; 
Criação da Portaria n.° 07 de 01 de dezembro de 1988; 
Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; Criação da 
Portaria n° 230 de 17 de Dezembro de 2002 e a Criação 
do Centro Nacional de Arqueologia (CNA) em 2009, 
através do Decreto nº. 6.884.
6 Dentre as recomendações internacionais que envolvem 
a preservação  arqueológica  estão:  Carta   de   Atenas 
de 1931, revista em 1933; Carta de Nova Delhi (1956); 
Carta de Veneza (1964); Recomendação de Paris 
(1968); As Cartas do Restauro (1972/1987); Carta de 
Lausanne (1990); e a Convenção sobre a proteção do 
Patrimônio Cultural Subaquático (2001).

novas discussões realizadas na área, tendo como 
ponto principal a Mesa Redonda de Santiago do 
Chile (1972), promovida pela UNESCO. Nesse 
encontro os teóricos contestaram as práticas 
tradicionais que valorizavam a exposição e a 
preservação das coleções como a finalidade de 
um museu, e começaram a pensá-lo como um 
local de problematização, a serviço da sociedade, 
possibilitador de mudanças sociais e construtor de 
discursos (Julião 2006). Este momento caracteriza-
se por uma mudança no pensamento museológico, 
de forma que os Museus atentaram para a sua função 
social, passando a serem considerados como locais 
de aprendizado e não de simples deleite. Essa nova 
significação passou a ser aprimorada através das 
técnicas comunicativas usadas nas exposições, bem 
como as ações educativas e inclusivas destinadas à 
sociedade, possibilitando a participação interativa 
da mesma, e levando-a a apropriar-se moralmente 
destes espaços, estabelecendo assim uma maior 
aproximação entre os leigos e a ciência. Os Museus 
passam a funcionar também como tradutores do 
cientificismo, popularizando-o entre a sociedade, 
práticas cada vez mais recorrentes e influenciadas 
pelos conceitos permeadores da Nova Museologia, 
que indica a socialização da informação, bem 
como a construção de discursos juntamente com a 
sociedade e a participação da mesma nos processos 
museais.
Também nesse século, percebem-se mudanças 
acerca dos rumos do pensamento arqueológico. 
Segundo Alison Wilye (2002) é considerável a 
mudança, a partir da década de 60, com a Nova 
Arqueologia. A mesma passou a ser arraigada por 
filósofos, que influenciaram as práticas através 
do positivismo lógico. A ideia era aproximar a 
Arqueologia da ciência, e afastar-se da Arqueologia 
tradicional, que se ocupavam da  descrição e 
recuperação de dados. Com isso, buscava-se 
entender e explicar a cultura e o passado a partir do 
registro arqueológico, ao invés de considerar pura 
e simplesmente a sua materialidade. Obviamente, 
este processo também foi influenciado por 
movimentos sociais das minorias, de forma que os 
sujeitos sociais começavam a agir nas estruturas 
da sociedade (Gilchrist 1999).
Essa cultura material, esses símbolos, 
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desempenham um papel ativo no comportamento 
social, significando-o (Hodder 1982). Neste 
âmbito, nota-se uma preocupação na Arqueologia 
em mudar o foco em entidades e objetos, para as 
relações, alianças etc. Esses objetos, imbuídos de 
materialidade e coprodutores da sociedade trazem 
à tona questões políticas, e são importantes figuras 
nas relações de poder. Com isto, não se pode 
esquecer que 

“[...] os grupos dominantes usam seu poder 
para promover seu próprio patrimônio, 
minimizando ou mesmo negando a 
importância dos grupos subordinados, 
ao forjar uma identidade nacional à sua 
própria imagem [...]” (Byrne en Funari 
2007:63). 

Visto isso, a Arqueologia e demais áreas que 
atuam em prol do Patrimônio Arqueológico, tem a 
capacidade de minimizar o interesse na preservação 
exclusiva do patrimônio das elites, visto que tem 
a chance de produzir evidências patrimoniais que 
abarquem as minorias (Trigger 2004).
Com isso notam-se as especificidades de cada uma 
das três áreas em questão: 

“A Arqueologia estuda, diretamente, a 
totalidade de material apropriada pelas 
sociedades humanas, como parte de uma 
cultura total, material e imaterial, sem 
limitações de caráter cronológico” (Funari 
2003:15). 

Além disso 

“[...] é uma ciência que ao estudar o 
passado serve como instrumento histórico 
e científico pois fornece elementos para 
construir uma fonte de memória coletiva. O 
Patrimônio Arqueológico tem como função 
ajudar a estabelecer a ligação entre as 
gerações passadas e futuras, por meio da 
análise das relações sociais que nossos 
antepassados construíram em face do 
estudo da cultura material legada" (Souza 
2006:146).

Os Museus, por sua vez, embasam suas práticas no 
trinômio preservação, investigação e comunicação 
(Mensch 1992). Nesse aspecto, consideramos 
que há uma invasão aduaneira entre as áreas, 
na medida em que ambas se preocupam com a 
salvaguarda (conservação e documentação) do 
patrimônio, respeitando suas particularidades e 
procedimentos metodológicos. Na atualidade, 
há uma tendência a diferenciar a Preservação 
da Conservação, conceitos que diversos autores 
continuam empregando como sendo sinônimos. 
Nós preferimos adotar o critério exposto por 
Cristina Bruno (1999), onde a Preservação 
compreende tanto a salvaguarda -coleta/estudo, 
documentação, conservação, armazenamento 
- como a comunicação - exposição, projetos 
educativos, ação sócio-educativo-cultural. Já 
a Conservação e Restauro tem o objetivo de 
“transmitir o patrimônio cultural tangível a 
futuras gerações, assegurando seu uso atual e 
respeitando seu significado social e espiritual” 
(ICOM 2008:01).
Visto isso, conclui-se que mesmo que por vezes 
sejam diferentes na maneira de operar a cultura 
material, somam forças pelo mesmo objetivo, que 
é o da preservação e interpretação do patrimônio e 
da memória a ele associada.
Atualmente a profissão de Arqueólogo ainda não 
foi regulamentada, mas conta com a Sociedade de 
Arqueologia Brasileira (SAB)7 que se mobiliza 
quanto aos assuntos da área. Da mesma forma 
a profissão de Conservador/Restaurador não 
é regulamentada, e seus profissionais contam 
com a Associação Brasileira de Conservadores e 
Restauradores de Bens Culturais (ABRACOR) 
fundada em 30 de maio de 1980.
Em relação à atualidade, e às iniciativas em nível 
acadêmico, alguns importantes autores vêm 
relacionando, em seus estudos, a Museologia e a 
Arqueologia, no que tem virado praticamente uma 
linha de pesquisa conhecida como Musealização 
da Arqueologia. Sendo assim, podemos citar 
Maria Cristina de Oliveira Bruno, Solange Bezerra 
Caldarelli, Elizabete Tamanini, Tania Andrade 

7 É composta pelas regionais Norte, Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste e Sul.
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Lima, Alejandra Saladino, Diego Lemos Ribeiro, 
Camila Azevedo de Moraes Wichers, dentre 
outros. Em julho de 2008, foi criada no III Fórum 
Nacional de Museus, em Florianópolis, a Rede 
de Museus e Acervos de Arqueologia e Etnologia 
(REMAAE), uma iniciativa importante para a 
discussão da temática das coleções arqueológicas 
(Leal 2014).
No mesmo âmbito, no XVII Congresso da 
Sociedade de Arqueologia Brasileira “Arqueologia 
sem fronteira, repensando, espaço, tempo e 
agentes“ realizada entre os dias 25 e 30 de agosto 
de 2013 em Aracajú (SE), foram abertas 23 
linhas de simpósios temáticos, onde duas delas 
vão ao encontro desta pesquisa, com os títulos 
“Endosso institucional e Gestão de Acervos: 
desafios e perspectivas legais” e “Musealização 
da Arqueologia e produção acadêmica: novos 
problemas, novos desafios”. Com isso, nota-se um 
crescimento da área, que tem sido representada por 
três Programas de pós graduação em Arqueologia, 
linhas de pesquisa voltadas ao gerenciamento do 
Patrimônio Arqueológico: Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) com a linha de pesquisa 
”Conservação e Restauração de Bens Culturais”; 
a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) com a 
linha ”A Conservação de Materiais Arqueológicos” 
e a pós-graduação do Museu de Arqueologia e 
Etnologia de São Paulo (MAE-USP) com “Gestão 
do Patrimônio Arqueológico e Arqueologia 
Preventiva” (Leal 2014). 

O LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DE 
INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA   (LÂMINA) 

O Laboratório foi oficializado em novembro de 
2011 e está vinculado ao Instituto de Ciências 
Humanas da Universidade Federal de Pelotas 
(ICH/UFPel) – RS, Brasil. Conta com a atuação 
de professores e alunos vinculados aos cursos de 
Arqueologia, História, Museologia, Geografia, 
Conservação e Restauro de Bens Culturais 
Móveis, Mestrado em Memória Social e 
Patrimônio Cultural e Mestrado em Antropologia 
(ênfase em Arqueologia e Antropologia Social). 
Atualmente, o LÂMINA está sob a coordenação 
do Arqueólogo Prof. Dr. Pedro Machado Sanches. 

O laboratório possui setor de conservação de 
materiais arqueológicos, que vem contribuindo nas 
pesquisas realizadas, além de cooperar com outras 
instituições que não possuem equipe especializada. 
É coordenado pelo Prof. Dr. Jaime Mujica Sallés 
e efetua procedimentos de conservação preventiva 
e curativa, que são aplicados tanto in situ quanto 
no laboratório.
LÂMINA teve sua primeira atuação durante a 
escavação do Sítio Charqueada Santa Bárbara 
(Pelotas RS). Trata-se de um sítio histórico, na 
cidade de Pelotas (Rio Grande do Sul), onde 
se localizava a Charqueada Santa Bárbara. As 
pesquisas arqueológicas desenvolvidas fazem 
parte do Projeto de Pesquisa “O Pampa Negro: 
Arqueologia da Escravidão na Região Meridional 
do Rio Grande do Sul”, coordenado pelo Prof. 
Lúcio Menezes Ferreira; iniciado em 15 de 
setembro de 2011 e finalizado em 2014. Durante as 
escavações foram coletados vestígios de material 
vítreo, cerâmico, ósseo, metálico, botânico, 
malacológico, além de carvão, amostra de solo e 
material construtivo. Esta primeira experiência, 
foi importante devido à participação da equipe 
inter e multidisciplinar.

MULTIDISCIPLINARIDADE E INTER- 
DISCIPLINARIDADE NO LÂMINA
 
No que diz respeito aos Museus e instituições 
afins, podemos dizer que as especificidades da 
pesquisa arqueológica, bem como os acervos desta 
tipologia, requerem procedimentos próprios que 
são melhores aproveitados, quando trabalhados 
por uma equipe multi e interdisciplinar: 

“[...] a constituição de fenômenos museais 
e a implantação de processos museológicos 
dependem do respeito aos procedimentos de 
salvaguarda e comunicação dos artefatos, 
coleções e acervos, suas respectivas 
informações e contextualizações. Isto 
significa tratar da formação profissional 
e não desprezar a interdisciplinaridade" 
(Bruno 1999: 334).

No entanto, na maioria das vezes o Museólogo e 
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o Conservador não estão presentes in situ e nem 
a posteriori, na instituição, sendo muitos aspectos 
importantes, deixados de lado. Isso faz com que o 
caos se instaure nas instituições de memória, onde 
as coleções encontram-se descontextualizadas, 
sem documentação e em altos níveis de degradação 
(Froner 1995).
Sabe-se que as escavações arqueológicas são 
destrutivas e irreversíveis. Por se tratarem de 
intervenções diretas no patrimônio coletivo, é 
necessário que haja um retorno à sociedade. Uma 
forma de abrandar esta destruição é promover a 
pesquisa, a conservação e a documentação e mais 
do que isso, preocupar-se com o gerenciamento 
de todas essas informações, sob a forma de um 
sistema eficaz de recuperação de dados, que sirva 
como fonte de informações para a interpretação e 
exposição dos artefatos (Sallés y Ribeiro 2011).
Na escavação no Sítio Santa Bárbara, o caderno 
de campo geral traz relatos que demonstram a 
presença e a importância da interdisciplinaridade 
na pesquisa realizada pelo LÂMINA:

“A triagem a campo dos distintos materiais 
está sendo uma prática interessante, mas 
com a participação de pesquisadores com 
distinta formação. Parte do material está 
sendo descartado no próprio local, outra 
parte está sendo guardado numa área, outra 
parte está sendo levado ao LÂMINA para 
triagem posterior e uma parte está sendo 
tratado a campo pelos conservadores. Uma 
parte dos elementos que estão indo para o 
LÂMINA terão vários destinos: 
- para ser empregado nas práticas de 
conservação de materiais arqueológicos;
- para ser empregado pelo curso de 
Museologia em práticas educativas;
- para ser analisado, tratado e 
posteriormente patrimonializado.
Estamos testando o protocolo de metais a 
campo, e já temos alguns pontos que dever 
ser revistos dado à praticidade em campo. 
Jaime Mujica” (Caderno de campo – 23-09-
2011, 11:30h).

Esse pequeno relato do Prof. Jaime Mujica, logo 

na primeira semana de escavação, deixa claro 
algumas premissas adotadas, enfatizando a atuação 
da multidisciplinaridade. Da mesma forma, foi 
enfatizada a importância da interdisciplinaridade 
e a necessidade de cada área aprender sobre as 
especificidades da outra: 

“Os alunos da conservação aprendem 
a tomar as medidas com o professor 
Cláudio Carle e participam das demais 
etapas da escavação. Participar das 
etapas próprias dos Arqueólogos permite 
aos Conservadores compreender as 
necessidades especificas do trabalho 
arqueológico e portanto, ajuda na hora 
de elaborar os protocolos de coleta e 
acondicionamento. Da mesma forma, a 
integração com os Museólogos enriquece 
também a visão dos distintos participantes. 
O objeto é o mesmo, os olhares é que 
são diferentes, o desafio: trabalhar de 
forma tal que sejam contemplados todos 
os objetivos" (Caderno 1 – Diário de 
Campo Charqueada Santa Bárbara. Jaime, 
21/10/11).

As atividades desenvolvidas no LÂMINA

Aqui, serão relatadas as atividades desenvolvidas 
pelas equipes de Museologia, Conservação e 
Restauro e Arqueologia, visto que elas são o foco 
principal deste trabalho, além de terem sido as 
mais atuantes durante a escavação no Sítio Santa 
Bárbara.
Todos os participantes atuaram na escavação 
e na limpeza do terreno (retirada de folhagens 
e entulhos). No entanto, houveram algumas 
especificidades encabeçadas por cada equipe, 
mesmo que contando com a participação dos 
demais.

Arqueologia

- Diretrizes, como a escolha dos locais a serem 
escavados e os métodos utilizados;
- Medição topográfica;
- Desenhos topográficos;
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- Triagem do material in situ e laboratório: Os 
materiais coletados foram triados, a fim de serem 
selecionados apenas aqueles que apresentassem 
maior potencial de informação e tivessem maior 
ligação com o estudo. Os demais vestígios foram 
transferidos para a coleção didática, para serem 
utilizados pelos professores pesquisadores do 
LÂMINA, em suas atividades acadêmicas; 
- Fichas de poço teste;
- Marcação e Inventário final8: O número de inventário 
é essencial para o controle e identificação dos objetos, 
além de fazer com que seja possível de relacioná-los a 
fotografias, imagens e outras informações associadas 
(Lina 2008);
- Análise do material;
- Processamento de informações e resultados.

Museologia

A musealização de materiais arqueológicos inicia 
no próprio sítio ou antes mesmo da escavação 
começar (Bruno 1996). Considerando que “as 
informações resgatadas no momento da formação 
da coleção são preciosas, pois indicarão detalhes 
biográficos do item que, se não forem registrados, 
perder-se-ão no tempo” (Yassuda 2009:22), a 
equipe de Museologia buscou registrar as práticas 
desenvolvidas por cada área, com o intuito de 
ter dados que fundamentassem ainda mais a 
musealização dos materiais coletados, trazendo à 
tona a mentalidade por trás das ações efetuadas. 
Para tal, atuou da seguinte forma:
Registro das mentalidades por trás das atividades 
efetuadas durante a pesquisa, por meio da imagem 
(fotografias) e da escrita (caderno de campo e 
tabelas para organização de fotografias): A equipe 

8 Feito pelo técnico em Arqueologia do laboratório 
- Aluísio Gomes Alves - em forma de tabelas no 
programa Microsoft Excel. Seus campos são: catálogo 
(n° de inventário), localização no acervo (n° caixa), 
sítio, unidade (número da quadrícula ou do poço teste), 
extrato (camada/nível estratigráfico), número da peça 
(01,02, etc.), número da etiqueta, material (tipologia), 
altimetria, norte e leste (referente à quadrícula), 
responsável pela coleta, data de escavação, tratamento 
in situ (sim ou não), procedência (peneira, plotagem 
ou poço teste), quantidade (visto que alguns materiais 
estão divididos em vários fragmentos) e observação.

de Museologia - coordenada pelo Prof. Dr. Diego 
Lemos Ribeiro – classificou suas observações em 
três focos, que primeiramente foram documentados 
em forma de tabelas e posteriormente, nos cadernos 
de campo pessoais:

- Olhar Geral e Procedimentos: apresentado por 
meio da imagem e da escrita, um olhar acerca 
das atividades desenvolvidas in situ (lugar, 
entorno, pesquisadores, equipes, procedimentos 
empregados etc.), onde era colocado o número da 
fotografia, observações, responsável e a data;
- Descarte: nesta tabela era descrito o objeto, sua 
procedência (quadra, nível, camada), número da 
fotografia, observações, responsável e a data.

São comuns reservas técnicas abarrotadas 
de materiais arqueológicos que poderiam ser 
reduzidos em grande quantidade, se houvessem 
critérios de coleta de amostragens significativas 
para a pesquisa. Pensando nisso, os membros do 
laboratório decidiram adotar o descarte9 in situ, 
onde os materiais que não possuíam “relevância” 
para o estudo foram enterrados novamente, 
contribuição da Museologia para a Arqueologia: 

“Enquanto a área museológica já discute 
densamente critérios mínimos para a 
aquisição e o descarte de coleções, esse tema 
ainda passa ao largo da Arqueologia quando 
da gestão do Patrimônio Arqueológico. 
Aparentemente o quantitativo de acervos 
que adentram os Museus não parece ser o 
maior problema da agenda contemporânea 
da Arqueologia (Ribeiro 2013:81)”.

- Objeto: registra, ainda in situ, aqueles 
considerados relevantes para a pesquisa, 
registrando por meio da imagem o “renascimento” 

9 Diferentemente do que muitos pensam, o descarte não 
significa pura e simplesmente colocar o objeto na lixeira, 
mas sim desincorporá-lo do livro de inventário, de 
forma que ele não seja mais um bem patrimonializado/
musealizado. Alguns exemplos de descarte: doar o 
material para outra instituição usá-lo para o manuseio 
de crianças, usá-lo como material didático em aulas e 
afins.
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do objeto, para que depois possa ser exposto 
com todos esses elementos que enriquecem a 
sua percepção. Tem como campos o número de 
inventário, denominação, procedência, número da 
fotografia, observações, responsável e data;
- Organização das fotografias: as fotografias 
referentes aos trabalhos desenvolvidos no sítio 
Santa Bárbara foram descarregadas no computador 
do LÂMINA e organizadas em pastas. Aquelas 
referentes aos objetos e seus tratamentos receberam 
o número de inventário da peça, facilitando na 
hora de relacionar a fotografia aos seus dados;
- Exposição realizada no laboratório: foram 
selecionados distintos artefatos coletados durante 
a escavação e expostos num local devidamente 
acondicionado numa das salas do laboratório, junto 
com diversos banners expositivos. O discurso 
museológico pretendia ilustrar e correlacionar estes 
vestígios arqueológicos - origem/funcionalidade 
- com os distintos atores sociais por trás dos 
mesmos;
- Sugestões para banco de dados para gerenciar a 
informação, possibilitando localizar, ter controle 
do inventário e organizar as informações que cada 
área produziu acerca do acervo. Este banco de 
dados ainda não foi confeccionado.

Conservação e Restauro

Segundo Souza e Froner (2008), as patologias 
pelas quais os objetos são afetados advém de 
quatro fatores: físicos (luz e resistência mecânica); 
ambientais (temperatura e umidade); químicos 
(reações, contaminantes e constituição do próprio 
objeto) e  biológicos (cupins, brocas, liquens, 
mofo etc.). Mais especificamente em relação às 
patologias de vestígios arqueológicos, podem 
ser encontradas cerâmicas quebradas e/ou com 
alto teor de sal, metais que apresentam corrosão, 
pedras salinizadas, couro, têxteis, madeira e ossos 
encharcados de água etc (Bradley 2001). Ainda em 
relação à degradação dos vestígios: 

“É digna de nota a maneira indiscriminada 
e despreocupada com que os materiais 
resgatados são lavados e escovados 
em campo, o que causa não só danos 

consideráveis aos objetos, mas também, 
a perda de valiosas informações quanto 
ao meio em que se encontravam e quanto 
aos produtos de corrosão, informações 
estas de grande valia para a definição 
dos tratamentos em laboratório [...]. 
Impaciência por ver o que se encontra 
sob uma incrustação, sob a terra ou sob 
uma superfície corroída pode levar a 
uma limpeza drástica e excessiva ou a 
aranhaduras no objeto" (Lorêdo 1994:18).

Estas questões demonstram a necessidade 
de profissionais capacitados para intervirem 
nesses acervos. É comum que as escavações 
não contemplem os tratamentos completos dos 
materiais escavados, devido à falta de tempo, de 
profissionais qualificados e de dinheiro (Lacayo 
2002; Mourey 1987; Wheeler 1978). Isto posto, 
as atividades desenvolvidas pela equipe foram as 
seguintes:

-  Extração de materiais sensíveis;
-  Pré-consolidação in situ;
-  Início de procedimentos in situ, como limpeza 
mecânica com bisturi e limpeza galvânica;
- Dentre as ações realizadas no laboratório, 
estão: limpeza mecânica; limpeza química em 
metais (ácido cítrico); tratamento galvânico 
em materiais metálicos (uso de bicarbonato de 
sódio, água destilada e lâmina de alumínio); 
tratamento eletrolítico em metais (soda cáustica, 
água destilada, corrente elétrica, ânodo de 
sacrifício); consolidação de materiais ósseos 
(solução de Primal B60A com água, solução 
polivinílica em água destilada, solução de 
Paraloid B72 em acetona); impermeabilização 
(cera microcristalina, parafina, óleo mineral, 
solução de Paraloid B72, solução polivinílica e 
vaselina); inibição da corrosão do ferro (solução 
de ácido tânico).
Todos os procedimentos foram fotografados e 
descritos em uma ficha de conservação criada pela 
equipe, que contém fotografias do antes, durante e 
pós- tratamento, estado de conservação do objeto, 
características do ambiente de enterramento, 
descrição do objeto, descrição da intervenção e 
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recomendações para a conservação do objeto.
A escolha dos tratamentos de conservação 
curativa, tanto no campo como no laboratório, 
resultaram de uma avaliação crítica conjunta 
entre a equipe de arqueólogos, conservadores e 
museólogos. Esta análise objetivou respeitar as 
especificidades de cada uma destas especialidades, 
de forma a não aplicar procedimentos que 
inviabilizassem análises arqueológicas posteriores 
ou que fossem incompatíveis com as potenciais 
estratégias expositivas. Da mesma forma, a 
escolha dos projetos interventivos consideraram as 
características dos locais de guarda dos artefatos. 
Sendo assim, quanto menos controle climático 
os locais tinham, tratamentos mais completos se 
faziam necessários para minimizar os riscos de 
perda dos componentes materiais, informacionais 
e simbólicos dos vestígios escavados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cadeia operatória de musealização da 
Arqueologia é um processo necessariamente 
interdependente, e somente pode ser viabilizado 
se feito de modo cooperativo. O protagonismo 
aristocrático ou a imagem do pesquisador isolado, 
se não improdutivo, é decerto esvaziado de sentidos. 
Embora haja atualmente um esforço para a criação 
de pontes disciplinares nos programas de pesquisa, 
salvaguarda e comunicação do Patrimônio 
Arqueológico confiado a Museus e instituições 
congêneres, essa relação ainda gera refugos 
observáveis em reservas técnicas abarrotadas, 
pouco planejamento para a incorporação de 
novas coleções, coleções mal conservadas e 
mal documentadas, exposições museológicas 
congeladas em categorias taxonômicas e ações 
educativas que, por demais das vezes, são 
planejadas com o pouco meritoso propósito de 
cumprir com as normativas e resoluções vigentes.
Ainda são poucos os Museus e laboratórios que 
promovem ou endossam pesquisas arqueológicas 
com algum planejamento futuro de curadoria 
e extroversão, menos ainda são aqueles que 
dispõem de profissionais multicompetentes e 
lugares adequados de guarda. O sopro de vida 
futura para o Patrimônio Arqueológico é, a 

nosso ver, o trabalho interdisciplinar na práxis 
arqueológica, Concomitantemente, necessário é 
racionalizar a gestão patrimonial, sem perder de 
vista o equacionamento entre a incorporação de 
acervos e os custosos procedimentos de curadoria 
e comunicação. Não há mais espaço para o 
improviso: uma política de gestão de coleções deve 
ser, necessariamente, orientada por um programa 
de pesquisa, de salvaguarda, de gestão de pessoas, 
de arquitetura, de comunicação e finanças.
A ausência de um trabalho interdisciplinar e a 
falta de planejamento para a gestão leva a um 
paradoxo: se por um lado o resgate de acervos 
frutos de pesquisas de salvamento o livra do risco 
eminente de perda in situ, por outro, os colocas 
em um novo ciclo de destruição patrimonial ex 
situ, aquele observável dentro de reservas técnicas 
ou laboratórios com pouco ou nenhuma estrutura 
para subsidiar a preservação. Deve-se tomar 
nota igualmente, que a destruição patrimonial 
não é apenas física, mas também informacional. 
A falta de gestão de informação pode esvaziar 
por completo o potencial significativo da cultura 
material, ou mesmo levar a perdê-lo dentro da 
própria instituição.
Este artigo teve como objetivo apresentar uma 
possibilidade de trabalho integrado, ainda 
carente de investimentos e com diversas lacunas 
a serem repensadas. Neste sentido, o Laboratório 
Multidisciplinar de Investigação Arqueológica da 
Universidade Federal de Pelotas, apesar da sua muito 
recente constituição e das grandes carências de 
infraestrutura e de recursos econômicos, conforma 
um espaço de discussão e trabalho multidisciplinar 
e interdisciplinar que parte do conceito macro de 
Preservação do Patrimônio Arqueológico adotado 
pela totalidade da equipe, que abrange (como 
referido anteriormente) a preocupação pelos 
requerimentos da Documentação, Conservação, 
Interpretação, Armazenamento e Externalização. 
Desta forma, prioriza-se a preservação in situ dos 
sítios; a racionalização das escavações, da extração 
e da incorporação dos materiais; os procedimentos 
de conservação preventiva e curativa in situ, no 
laboratório, reservas e exposições; o estudo e a 
documentação dos ambientes, dos vestígios, e 
dos processos; e, a correspondente extroversão 
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deste patrimônio às comunidades, visando a 
apropriação do mesmo e subsidiando estratégias 
de desenvolvimento sustentável das populações 
locais.
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