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1. Introdução 

Há mais de um século, o rico e diversificado patrimônio arqueológico 
existente no Estado do Amapá tem sido reverenciado por pesquisadores e 
curiosos como expressões singulares de culturas amazônicas. As famosas 
urnas antropomorfas Maracá e a elaborada cerâmica Aristé, descritas por 
Emilio Goeldi no final do século XIX (Goeldi 1905), aparecem com destaque em 
exposições e publicações no Brasil e no exterior (entre outras, McEwan, 
Barreto & Neves 2001; SEBRAE/AP 2006; Silverman & Isbell 2008).  

Como em outras regiões da Amazônia, no entanto, este patrimônio nem 
sempre tem recebido a atenção adequada do ponto de vista da pesquisa, da 
proteção e da valorização. No Estado do Amapá, a implantação de centros de 
pesquisa arqueológica ocorreu na última década1. Antes disso, as pesquisas 
empreendidas no Estado foram sempre lideradas por instituições de outras 
unidades da federação, resultando – na maior parte dos casos – na guarda do 
material arqueológico também fora do Estado.  

Esta situação gerou, ao longo das décadas, uma percepção entre muitos 
setores da sociedade civil de perda do patrimônio arqueológico. Apesar dos 
esforços empreendidos por técnicos de um museu local (Museu Histórico 
Joaquim Caetano da Silva), a carência de arqueólogos impediu que equipes 
locais liderassem projetos de pesquisa, proteção e difusão na área de 
arqueologia, dificultando a aproximação da sociedade com este patrimônio. 

Como alternativa para mudar esta situação, discussões lideradas pelo 
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), 
com apoio do IPHAN, levaram à criação, em 2005, do “Programa Estadual de 
Preservação do Patrimônio Arqueológico no Estado do Amapá”. Este 
Programa, instituído através de um Decreto do Governador do Estado (Decreto 
nº 1508, 08/03/2005), criou as bases para a implantação do atual Núcleo de 
Pesquisa Arqueológica do IEPA.  

Este Dossiê apresenta as ações que este Núcleo tem desenvolvido no 
sentido de fortalecer a valorização do patrimônio arqueológico estadual, não 
apenas através da pesquisa científica, mas em especial através de estratégias 
de aproximação da população com este patrimônio. Tomando como coração 
deste centro de pesquisa sua Reserva Técnica, nos últimos anos uma série de 
ações tem contribuído para transformar o acervo arqueológico em um bem 
público, como previsto na Constituição Federal.  

O fortalecimento da socialização do patrimônio arqueológico sob guarda 
do IEPA, que hoje representa a maior coleção arqueológica de peças oriundas 
do Estado, tem sido discutido e implementado como uma atividade 
complementar e indissociável à própria proteção deste patrimônio. Os 
incrementos em pesquisa científica, neste sentido, são acompanhados pela 
ampliação da difusão do patrimônio.  

                                            
1 O primeiro centro foi criado na Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), em 2004. Em 2005, foi criado o segundo 
centro na estrutura do governo estadual, foco da presente candidatura. 
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Neste dossiê, apresentamos como a implantação deste pequeno centro 
de pesquisa, localizado em um estado periférico, tem contribuído para a 
ampliação do acesso à informação arqueológica e cultivado a aproximação 
entre pesquisadores e população local. As estratégias utilizadas, que vão 
desde ações de curadoria do acervo até escolhas arquitetônicas no prédio, 
apontam para o potencial multiplicador que a pesquisa científica tem quando 
pensada como vetor de socialização. As ações de um centro de pesquisa, 
neste sentido, não são vistas apenas como meios de produção científica, mas 
também como importantes vias de comunicação entre ciência e sociedade.  

Através das variadas ações do Núcleo de Pesquisa Arqueológica do 
IEPA, o patrimônio arqueológico do Estado do Amapá tem ganhado maior 
visibilidade. As iniciativas de ampliação do acesso público ao patrimônio 
arqueológico sob guarda da instituição, em conjunto com a intensificação de 
pesquisas e de formação de recursos humanos, contribuem para a valorização 
do patrimônio arqueológico na região. Neste dossiê, vamos demonstrar como 
este conjunto de ações está transformando a realidade local no que tange a 
arqueologia, contribuindo – através de um processo em desenvolvimento – 
para a efetiva proteção do patrimônio arqueológico no Estado do Amapá. 
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2. Histórico da ação 

A implantação do Núcleo de Pesquisa Arqueológica do IEPA teve início 
em 2005, quando foi criado – através de um decreto estadual – o “Programa 
Estadual de Preservação do Patrimônio Arqueológico”. Este Programa teve 
como objetivo “implementar as atividades de pesquisa, identificação, 
documentação, proteção e difusão do patrimônio arqueológico” (GEA 2005), e 
foi organizado em dois Subprogramas: Subprograma de Gestão do Patrimônio 
Arqueológico e Subprograma de Pesquisa Arqueológica. Coube ao Instituto de 
Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA) abrigar o 
Subprograma de Pesquisa Arqueológica, ficando o outro Subprograma aos 
cuidados da então Fundação de Cultura (FUNDECAP), que se tornou 
posteriormente Secretaria de Estado da Cultura (SECULT).  

O IEPA, criado em 1992, já era uma instituição de pesquisa consolidada, 
formado então por sete centros de pesquisa2. Para a implantação da área de 
pesquisa em arqueologia, foram criadas três vagas temporárias a serem 
fixadas posteriormente através de concurso público3. Inicialmente, dois 
arqueólogos assumiram as primeiras vagas, e a terceira foi ocupada por 
diferentes pessoas por curtos períodos.  

Como uma das primeiras ações ao assumirem os cargos, os 
arqueólogos (ambos autores deste Dossiê) elaboraram o projeto de criação do 
setor de pesquisa na instituição, quando o perfil que rege este pequeno centro 
de pesquisa foi definido. Seguindo as diretrizes gerais da instituição, fortemente 
embasada no desenvolvimento sustentável do Estado, definiu-se como objetivo 
principal o seguinte: 

(...) promover e desenvolver a pesquisa arqueológica no Estado do 
Amapá de forma a garantir a preservação desse patrimônio para as 
próximas gerações. Através de propostas que busquem conjugar o 
saber científico com os interesses da população amapaense, busca-
se ainda contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. 
(Cabral & Saldanha 2005: 11)  

Além disso, também foram apontados objetivos secundários, que 
contribuem para delinear o perfil que o atual Núcleo de Pesquisa Arqueológica 
segue: 

1. Incrementar o desenvolvimento de pesquisas científicas sobre o 
patrimônio arqueológico na área do Estado do Amapá.  

2. Contribuir para o estabelecimento de políticas públicas que visem 
a preservação e a valorização do patrimônio arqueológico no Estado, 
garantindo sua integridade física para as próximas gerações. 

3. Oferecer, através de prestação de serviço, uma estrutura científica 
capacitada para o acompanhamento de obras de engenharia, 
procurando garantir – sempre que possível – a preservação física 
dos sítios arqueológicos identificados, e – quando necessário – 
realizando o salvamento das áreas afetadas, de forma a minimizar o 
impacto sobre este patrimônio através da produção científica.  

                                            
2 Os centros existentes estavam voltados para as seguintes áreas: Plantas Medicinais e Produtos Naturais (CPMPN), 
Pesquisas Aquáticas (CPAQ), Zoologia e Geologia (CPZG), Ordenamento Territorial (COT), Pesquisas Museológicas 
(Museu Sacaca), Incubação de Empresas e Hidrometereologia (NHMET).  
3 Esta ainda é a situação atual, pois o concurso público para a instituição ainda não foi realizado. 
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4. Contribuir para formação e capacitação de pessoal especializado, 
inicialmente através de projetos de Iniciação Científica, de forma a 
ampliar o ainda escasso quadro de arqueólogos no Estado.  

5. Desenvolver projetos de divulgação científica, apresentando 
sínteses das pesquisas e interpretações sobre a história regional 
obtidas através do estudo da cultura material, de forma a oferecer à 
sociedade amapaense mais subsídios para a construção de seu 
processo histórico, o qual tem profundos enraizamentos em culturas 
ameríndias.  

6. Promover o trabalho da arqueologia em nível estadual, buscando 
sensibilizar a população e as autoridades competentes para a 
importância da preservação da história, da memória e dos sítios 
arqueológicos. (idem: 11-12)  

A partir da elaboração deste projeto, as atividades deste pequeno centro 
de pesquisa tiveram início, buscando aplicar na prática estes direcionamentos.  

Inicialmente, os pesquisadores tinham à sua disposição um computador 
da instituição e uma sala partilhada com outro centro de pesquisa. Com o início 
do primeiro projeto de pesquisa, a instituição disponibilizou um espaço que 
funcionava como laboratório e reserva técnica (Figura 01), adaptado em uma 
sala onde funcionava anteriormente parte de uma incubadora de empresas. 

 
Figura 01: Primeiro laboratório do Núcleo de Pesquisa Arqueológica, adaptado em espaço 
anteriormente usado pelo Centro de Incubação de Empresas da instituição (Junho 2006).  

Este primeiro projeto de pesquisa, sob o título Projeto de Investigação 
Arqueológica na Bacia do Rio Calçoene e seu Entorno, ofereceu grande 
visibilidade na mídia para um dos sítios arqueológicos pesquisados, o sítio 
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Rego Grande (Figura 2). Este é um sítio megalítico, com uma estrutura 
construída com grandes blocos de granito em formato relativamente circular, 
datado em torno de 1000 anos atrás, e construído por grupos indígenas 
amazônicos (Cabral & Saldanha 2008, 2009).  

 
Figura 02: O sítio arqueológico Rego Grande em reportagem da revista National Geographic 

Brasil (Novembro 2009). 

Esta visibilidade garantiu investimentos do Governo do Estado não 
apenas na pesquisa, mas também na implantação do centro e na proteção do 
sítio arqueológico Rego Grande. Em 2006, foi realizada uma reforma em um 
prédio do IEPA para a implantação do Laboratório de Arqueologia, contando 
com três grandes salas: a reserva técnica, o laboratório de análise e um 
escritório (Figura 03). Com isso, os pesquisadores iniciaram um programa de 
formação de recursos humanos, com estudantes de graduação envolvidos na 
Iniciação Científica.  

Neste mesmo ano, a fazenda onde está localizado o sítio megalítico 
Rego Grande, no Município de Calçoene, foi adquirida pelo Estado, passando a 
fazer parte da estrutura física do IEPA como um Campus Avançado. Com este 
passo, uma importante etapa da proteção e da valorização do patrimônio 
arqueológico estadual foi iniciada, com o intuito de implementar um parque 
arqueológico aberto à visitação na área. Atualmente, o projeto deste parque 
está na fase de elaboração dos projetos arquitetônicos, e o planejamento visa 
garantir a captação de recursos para o ano de 2013.  

Com a primeira reforma para o laboratório realizada em 2006 e o 
começo de um programa de iniciação científica, novos projetos de pesquisa 
tiveram início. A demanda por arqueologias preventivas exigiu do centro uma 
articulação para equilibrar objetivos nem sempre complementares entre 
pesquisa acadêmica e preventiva. Criando um amálgama de arqueologia 
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científica e preventiva, foi possível não apenas fazer com que 
empreendimentos na região causassem um menor impacto no patrimônio 
arqueológico, mas também ampliar de maneira significativa o banco de dados 
arqueológicos disponível na área. 

 
Figura 03: Situação da Reserva Técnica em Dezembro de 2007. 

 
Figura 04: Em Junho de 2009, Reserva Técnica já estava com lotação esgotada. 
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As pesquisas em arqueologia preventiva permitiram o fortalecimento 
institucional, através de investimento em equipamentos e na formação de 
jovens pesquisadores. O incremento nas pesquisas, no entanto, gerou em 
poucos anos um volume expressivo de material arqueológico, tornando o 
espaço previsto para a Reserva Técnica obsoleto (Figura 04).  

Esta situação demandou uma articulação política com diferentes setores 
da administração pública para pressionar pela necessária melhoria de infra-
estrutura. A visibilidade que o sítio arqueológico Rego Grande continuou a 
receber, através do incentivo dos arqueólogos na sua promoção em diversas 
mídias, em conjunto com uma estratégia contínua de dar visibilidade na 
imprensa local às diversas pesquisas realizadas pelo centro contribuíram para 
a sensibilização de agentes do governo para a importância de investir na 
pesquisa em arqueologia. Em 2009, com recursos oriundos de um termo de 
ajustamento de conduta negociado pelo Ministério Público Estadual e um 
recurso complementar do próprio Governo do Estado, teve início uma ampla 
reforma que resultou na atual infra-estrutura em que o Núcleo opera.  

Para a realização desta reforma, um arquiteto foi contratado para 
elaboração do projeto, o que permitiu aos arqueólogos indicar as necessidades 
e funcionalidades do prédio. Naquele momento, tomamos a decisão de investir 
na implantação de uma estrutura física ampla para abrigar a Reserva Técnica. 
Cientes da sensação de perda do patrimônio arqueológico que muitos setores 
da sociedade civil expressavam no Estado, a oportunidade de investir na 
implantação de uma boa Reserva Técnica tornou-se relevante não apenas para 
a pesquisa científica, mas também como retorno para a sociedade. Com isso, 
apostamos na criação de uma Reserva Técnica que pudesse ser vista pela 
população, fugindo do modelo tradicional de manter o acervo bastante restrito. 
Nossa escolha, em conjunto com o arquiteto e gestores públicos, foi 
transformar uma das paredes da reserva em uma ampla vitrine (Figura 05). Tal 
escolha permite, portanto, que o acervo possa ser visto, e que os visitantes 
conheçam como é estruturada uma reserva de arqueologia.   

Além disso, também foi definido com o arquiteto a manutenção de uma 
sala de entrada do prédio que funciona como uma galeria de exposição. Nesta 
galeria, exposições temporárias são montadas a fim de instigar os visitantes 
sobre a riqueza do patrimônio arqueológico do Estado. As demais áreas do 
prédio (laboratório de análise, escritórios, sala de reuniões/ biblioteca e 
sanitário) seguiram uma estrutura já em uso.  

Com a possibilidade de fazer esta reforma, nossos esforços estiveram 
voltados para escolhas arquitetônicas que fortalecessem nossos interesses na 
difusão científica e na aproximação da sociedade com o patrimônio 
arqueológico. Ao tomarmos a Reserva Técnica como coração do prédio, 
criamos uma estrutura no seu entorno que permite o bom desenvolvimento da 
pesquisa ao mesmo tempo em que amplia o acesso dos visitantes ao acervo. A 
possibilidade de visitar este espaço, observando as peças depositadas através 
das paredes de vidro, faz com que os visitantes possam usufruir o patrimônio 
de uma forma mais ampla do que em uma exposição, além de poderem 
perceber o volume e a riqueza do acervo. A manutenção de uma sala de 
exposição (Figura 06), sendo este o primeiro espaço que os visitantes 
conhecem no prédio, não é redundante com a possibilidade de visitar a 
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Reserva Técnica. As exposições, por discorrerem sobre temas específicos, 
oferecem um material mais editado, com escolhas interpretativas claras. 
Ambas são entendidas por nós como ações complementares, pois oferecem 
aspectos distintos do patrimônio e da própria pesquisa arqueológica.  

 
Figura 05: Entrada do Laboratório de Arqueologia. As paredes de vidro da Reserva Técnica 

foram uma escolha arquitetônica para permitir a visita ao acervo (Dezembro 2010).  

 
Figura 06: Sala de Exposição na entrada do prédio do Núcleo de Pesquisa Arqueológica 

(Dezembro 2010) 
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A finalização da reforma empreendida para receber o Núcleo de 
Pesquisa Arqueológica aconteceu em Dezembro de 2010. As modificações e 
melhorias realizadas garantiram a instalação do Laboratório de Arqueologia 
Peter Hilbert em boas condições. A Reserva Técnica ocupa a parte central do 
prédio, com uma área total de 175 m², dividida em dois pisos (Figura 07), 
aproveitando-se a ampla elevação do telhado contruído. Considerando as 
condições climáticas da cidade de Macapá, optou-se por fazer o segundo piso 
em estrutura de ferro gradeado, o que amplia a circulação de ar e diminui as 
possibilidades de acúmulo de umidade.  

 
Figura 07: Piso térreo da Reserva Técnica. Note o piso em ferro gradeado do segundo andar 

(Agosto 2011).  

A Reserva Técnica é composta hoje por dez estantes de madeira e 11 
estantes de aço, e tem uma capacidade de 836 caixas (caixas de 30 litros). 
Como vamos apresentar mais abaixo, ações de curadoria iniciaram a ser 
implementadas logo após a reforma, resultando hoje em uma estrutura bem 
organizada e sistematizada.  

Além da Reserva e da sala de exposições, a reforma garantiu espaços 
mais adequados para o laboratório de análise e para as atividades de 
escritório. Foram criadas duas salas para pesquisadores, uma sala para a 
biblioteca e para realização de reuniões, além de uma ampla sala de escritório 
para uso comum (Figura 05, mais acima).  

O laboratório de análise foi equipado com duas pias e um grande tanque 
para higienização do material arqueológico, além de várias mesas grandes 
para análise dos materiais (Figura 08), oferecendo um bom espaço para o 
desenvolvimento das atividades.  
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Figura 08: Laboratório de análises após a reforma do prédio (Fevereiro 2012). 

A partir deste histórico, buscamos mostrar como este pequeno centro de 
pesquisa se desenvolveu ao longo dos últimos sete anos, desde a criação do 
“Programa Estadual de Preservação do Patrimônio Arqueológico” em 2005. 
Salientamos o quanto a estrutura física pode ser ampliada e melhorada a partir 
da articulação da pesquisa com demandas da sociedade civil e sensibilização 
de agentes políticos no governo. Com este breve histórico, destacamos 
principalmente as melhorias de infra-estrutura. No entanto, a boa infra-estrutura 
só faz sentido se servir de base ou abrigo para outras ações, como mostramos 
nas próximas seções.  

3. As múltiplas dimensões da arqueologia no IEPA 

A implantação de um pequeno centro de pesquisa em arqueologia no 
IEPA, ao longo destes sete anos, tem gerado uma série de ações, criando um 
ambiente em que a arqueologia pode ser vista através de múltiplas dimensões. 
Nesta seção, vamos apresentar as principais dimensões em que temos atuado, 
buscando demonstrar o alcance que a pesquisa científica pode ter ao ser 
entendida como uma via de comunicação com a sociedade.  

Seguindo com o perfil da instituição, a pesquisa arqueológica no IEPA 
tem sido sempre entendida como um importante vetor de socialização. Ou seja, 
a pesquisa é planejada desde as primeiras etapas com vistas a fortalecer a 
valorização do patrimônio arqueológico e permitir uma ampliação do acesso às 
informações.  
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A adoção desta perspectiva tem permitido ao longo destes poucos anos 
algumas mudanças na percepção sobre o papel da arqueologia na sociedade. 
No caso do Estado do Amapá, através da sensibilização de gestores públicos, 
ações conjuntas de pesquisadores do IEPA e servidores do IPHAN permitiram 
a criação de duas normas legislativas que contribuem para uma proteção mais 
efetiva do patrimônio arqueológico.  

Em 2006, uma equipe formada por arqueólogos do IEPA, servidores da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), procuradores do Estado e um 
técnico do IPHAN redigiram a proposta de Lei de Criação de Parques 
Estaduais Arqueológicos, aprovada pela Assembléia do Estado naquele 
mesmo ano. Esta lei foi criada pelo interesse do Governo do Estado em 
transformar o sítio arqueológico Rego Grande, em Calçoene, em uma área de 
preservação com estatuto diferenciado, para valorizar o patrimônio 
arqueológico.  

Em 2009, foi a vez do Conselho Estadual de Meio Ambiente (COEMA-
AP) adotar uma resolução que fortalece as diretivas da Portaria IPHAN nº230/ 
2002. A Resolução COEMA nº 014/09 foi aprovada após longo processo de 
elaboração, liderado pelo técnico Luciano Silva do IPHAN, contando com o 
apoio técnico dos arqueólogos do IEPA. Esta Resolução teve um impacto 
significativo no Estado, pois sua adoção pelo Instituto de Ordenamento 
Territorial (IMAP), responsável pelo Licenciamento Ambiental no âmbito 
estadual, tornou a realização de pesquisa arqueológica prévia nos 
empreendimentos de pequeno e médio porte uma realidade. 

A perspectiva da pesquisa como vetor de socialização também pode ser 
observada através de um projeto de pesquisa que temos desenvolvido ao 
longo destes anos. Com foco especialmente no Município de Calçoene, o 
“Projeto de Investigação Arqueológica na Bacia do Rio Calçoene e seu 
Entorno” foi o primeiro projeto de arqueologia do IEPA autorizado pelo IPHAN, 
e segue em andamento ainda hoje.  

Parte do interesse no projeto, pelo Governo do Estado, está focado no 
sítio arqueológico Rego Grande. Cientes dos interesses políticos e econômicos 
que os gestores públicos tinham sobre este projeto, buscamos contra-balançar 
isto através da aproximação com a população local desde as primeiras etapas 
do projeto. Através de oficinas de arqueologia nas escolas da sede do 
Município, tivemos contato com estudantes e professores, criando uma base 
para o estabelecimento de uma parceria. Através de Bolsas de Iniciação 
Científica Junior, financiadas pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia 
(SETEC) e CNPq, três estudantes do Ensino Médio acompanharam o projeto 
no primeiro ano, e outros quatro foram voluntários (duas alunas, 
posteriormente, também foram Bolsistas de Iniciação Científica no IEPA 
quando entraram na graduação).  

Fazendo uso de estratégias locais de comunicação, como a Rádio 
Comunitária, foi possível divulgar o projeto dentro do Município de maneira 
bastante eficiente. Associado a isso, as atividades de oficina e palestras 
públicas em diferentes espaços da cidade criaram vias de comunicação 
importantes. Ao final do primeiro ano do projeto, a Câmara Municipal discutia a 
criação de uma estrutura museológica para abrigar o material arqueológico 
oriundo de Calçoene, refletindo a penetração da arqueologia no município.  
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Poucos anos depois, em 2009, através de um concurso público, o 
brasão do Município foi escolhido, e tem como figura de destaque dois dos 
blocos graníticos do sítio arqueológico Rego Grande (Figura 09). Além disso, 
grafismos arqueológicos também foram usados para compor a figura. 

 
Figura 09: O brasão do município de Calçoene incorpora blocos megalíticos do sítio 

arqueológico Rego Grande e grafismos da cerâmica Aristé (Setembro 2009, foto gentilmente 
cedida por Artur H. Barcelos) 

A incorporação de elementos da arqueologia no brasão municipal reflete 
um sentimento de apropriação que a população local começou a cultivar após o 
início das pesquisas arqueológicas. Percebemos hoje o quanto a ampla 
divulgação midiática deste sítio arqueológico contribuiu para fazer florescer o 
interesse da população na arqueologia, indicando que a imprensa pode ser um 
meio importante de valorização do patrimônio arqueológico.  

O que gostaríamos de ressaltar ainda sobre esta perspectiva de 
pesquisa como vetor de socialização é que os objetivos acadêmicos de um 
projeto de pesquisa arqueológica podem ser conjugados com outros 
interesses. Ao buscar aproximar a pesquisa com os diversos agentes com 
quem interagimos nos projetos é possível criar vias de comunicação, e fazer 
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com que outras pessoas tenham acesso não apenas ao conhecimento 
produzido, mas também ao próprio patrimônio arqueológico, para que elaborem 
suas próprias explicações.  

3.1. Ações de Pesquisa Científica 
As ações de pesquisas científicas desenvolvidas tem contribuído 

enormemente para o desenvolvimento do Estado do Amapá, ao mesmo tempo 
em que garantem que este desenvolvimento ocorra sem danos ao patrimônio 
arqueológico e gerando conhecimento científico de qualidade. Um dos produtos 
mais recentes da pesquisa científica do Núcleo é um mapa de localização dos 
sítios arqueológicos registrados até o momento (em anexo), que permite a 
visualização do rico potencial arqueológico do Amapá.  

Estas ações de pesquisa podem ser definidas em dois tipos: acadêmica 
e preventiva. Embora, enquanto vetores para levantamento de dados 
científicos, ambas não sejam muito diferenciadas, uma vez que oportunizam o 
levantamento de informações inéditas para a arqueologia do Amapá, elas 
divergem a partir do motivo que leva os pesquisadores a ir à determinada 
região ou pesquisar algum sítio específico. No caso da pesquisa acadêmica, 
ela é direcionada a investigar uma área arqueológica a partir de problemas de 
pesquisa específicos. 

Como exemplo de pesquisas acadêmicas desenvolvidas pelo IEPA 
temos o “Projeto de Investigação Arqueológica na Bacia do Rio Calçoene e 
Seu Entorno”. Desenvolvido desde o final do ano de 2005 nos municípios de 
Pracuúba, Amapá e Calçoene, este projeto tem como objetivo principal 
entender os grupos pré-históricos que construíram as denominadas “estruturas 
megalíticas”, monumentos construídos com pedras eregidas que possuem 
caráter cerimonial e astronômico. Outro objetivo deste projeto é também 
subsidiar, através de informações científicas, a futura construção do 
denominado “Parque Arqueológico do Solstício”, que se tornará, quando 
pronto, um importante atrativo turístico para o estado. 

O maior foco de atividades desenvolvidas pelo IEPA, no entanto, diz 
respeito às pesquisas denominadas preventivas. Nas pesquisas preventivas, o 
IEPA tem dado um suporte fundamental ao desenvolvimento de projetos de 
desenvolvimento de órgãos do governo do estado, prefeituras municipais, 
Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN, além de setores da iniciativa privada. 

No caso da iniciativa privada, o IEPA tem atuado para salvaguarda do 
patrimônio arqueológico junto a diversas mineradoras do estado. Com atuação 
destas mineradoras na área, e a necessidade de resgate arqueológico para 
estes empreendimentos, houve a oportunidade de conhecer melhor a região do 
interior do estado. 

Outro trabalho importante de Arqueologia Preventiva realizado pelo IEPA 
possibilitou a expansão física do Campus Marco Zero da Universidade Federal 
do Amapá – UNIFAP. A UNIFAP cresceu bastante nos últimos anos, com a 
construção de uma série de prédios para abrigar salas de aula e laboratórios. 
Para realizar o acompanhamento das obras, a UNIFAP solicitou ao IEPA o 
apoio para a pesquisa. Desta forma, entre 2008 e 2012, o Núcleo desenvolveu 
o “Programa de Monitoramento e Resgate Arqueológico no Campus Marco 



 
 

 
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá 

Núcleo de Pesquisa Arqueológica 
Av. Feliciano Coelho, 1509 | Macapá, AP 

16 

Zero da UNIFAP”, com a realização de escavações no sítio arqueológico AP-
MA-05, conhecido desde o final da década de 1990 (Machado 1997), porém 
não pesquisado. Com as escavações, foram descobertas várias urnas 
funerárias, que caracterizam um amplo cemitério indígena. As escavações 
também oportunizaram aos estudantes da universidade um maior 
conhecimento sobre as técnicas de arqueologia, uma vez que os trabalhos 
foram abertos a eles na forma de sítios-escola, onde o aluno aprende, através 
da prática da escavação, como o arqueólogo trabalha (Figura 10). 

 
Figura 10: Escavação em formato de Sítio-Escola no sítio arqueológico localizado dentro do 

campus da UNIFAP, em Macapá (Julho 2010). 

Outro órgão federal que temos dado suporte é o IPHAN, através de 
laudos arqueológicos em áreas potencialmente afetadas por obras ilegais ou 
através de resgates emergenciais em sítios arqueológicos sob risco. Neste 
sentido destaca-se a pesquisa realizada nas cavernas Maracá em 2010. Após 
um severo saque realizado por possíveis contrabandistas de artefatos 
arqueológicos nestas cavernas, que contêm urnas funerárias do estilo Maracá, 
o IPHAN solicitou que o Núcleo realizasse a retirada completa do material 
arqueológico nas cavernas de mais fácil acesso na região, a fim de prevenir 
outros saques.  

A colaboração com prefeituras municipais também tem contribuído para 
salvaguarda do patrimônio arqueológico no Estado. Um exemplo é a Prefeitura 
de Laranjal do Jari, no sul do Estado, com quem um termo de cooperação foi 
assinado. Com isso, o Núcleo realiza Diagnósticos para licenciamento 
ambiental em empreendimentos urbanos. O trabalho mostrou o alto potencial 
arqueológico do município, desconhecido até então, com a descoberta de dois 
grandes sítios arqueológicos junto a alguns destes empreendimentos. Estes 
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sítios foram resgatados e o material se encontra sob a guarda do IEPA (Figura 
11). 

Figura 11: Urnas funerárias encontradas nos sítios arqueológicos em Laranjal do Jarí 
(Novembro 2011 e Setembro 2009) 

Grande parte dos projetos em Arqueologia Preventiva desenvolvida pelo 
IEPA destina-se ao acompanhamento de obras sob responsabilidade do 
Governo do Estado do Amapá, contribuindo para um desenvolvimento 
sustentável. Um dos importantes projetos de apoio a órgãos do Governo do 
Amapá é o “Monitoramento e Resgate Arqueológico no Programa Luz Para 
Todos”, ligado à implantação da Rede de Distribuição elétrica Rural do 
Programa Luz Para Todos. Foram feitos diversas atividades de campo,  com 
identificação de muitos novos sítios arqueológicos. 

É, no entanto, a Secretaria de Transportes do Amapá – SETRAP - quem 
tem mais demandado ao Núcleo a realização de projetos preventivos em obras 
sob sua responsabilidade. Desde 2007, temos dado suporte ao licenciamento 
ambiental das obras desta Secretaria, com trabalhos de levantamento, 
monitoramento e resgate arqueológico em diferentes rodovias no Estado. Estas 
pesquisas têm levado à descoberta de uma enorme quantidade de sítios 
arqueológicos em todo estado, e permitido a realização de escavações 
importantes em contextos poucos conhecidos.  

Estas atividades de pesquisa em arqueologia preventiva também foram 
importantes na implantação de muitos outros empreendimentos e obras 
estatais. Com isso, não apenas se ampliou significativamente o conhecimento 
sobre o patrimônio arqueológico no Estado, como também se ampliou a 
importância deste patrimônio. As atividades de Educação Patrimonial, previstas 
na Portaria IPHAN nº 230/02, contribuem na difusão do conhecimento 
produzido. 
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3.2. Ações de difusão 
Ao pensar a pesquisa como um vetor de socialização, as estratégias de 

difusão são essenciais. É através destas ações que conseguimos ampliar o 
alcance da arqueologia, atingindo públicos maiores e diferenciados. Para tanto, 
temos feito uso de diferentes estratégias, como palestras públicas, oficinas de 
arqueologia, exposições e folders.  

Palestras sobre a arqueologia no Estado do Amapá já foram realizadas 
por integrantes da equipe em oito dos 16 municípios do Estado. Alguns dos 
espaços utilizados são: escolas da rede pública (Figura 12), centros religiosos, 
centros comunitários, museus, universidades públicas, faculdades privadas e 
auditórios públicos. Os participantes também são variados, sendo alta a 
presença de estudantes do Ensino Médio e de graduação, além de 
professores. Infelizmente, não temos um balanço acurado destas atividades, 
mas estima-se que mais de 1000 pessoas já participaram de palestras 
ministradas pela equipe.  

 
Figura 12: Palestra para alunos da rede pública no município de Calçoene (Junho 2006). 

A realização de oficinas de arqueologia também tem sido um meio 
interessante de difusão. Diferentemente das palestras, o ambiente das oficinas 
permite uma maior interação dos participantes, o que permite uma 
aproximação mais efetiva. As oficinas têm sido realizadas majoritariamente 
com turmas de estudantes do ensino fundamental, ainda que outros grupos 
também tenham participado ocasionalmente. 

Oficinas de produção cerâmica, de interpretação de sítios arqueológicos 
e de interpretação de cultural material são as mais usuais (Figura 13). Os 
objetivos, nestes casos, visam apontar os modos como os arqueólogos criam 
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suas explicações, instigando os participantes a interpretar a própria 
arqueologia. 

 
Figura 13: Oficina de produção cerâmica, realizada no Museu Sacaca, em Macapá (Junho 

2008). 

A realização de exposições tem ganhado mais atenção da nossa equipe 
nos últimos anos. Em 2008 foi montada a primeira exposição do Núcleo, 
realizada como parte das ações de educação patrimonial em um projeto de 
arqueologia preventiva. Além de ser exposta na área do empreendimento, ela 
também ficou montada em um salão de entrada do prédio onde o Núcleo 
funcionava. A exposição neste prédio, por ficar próxima ao Museu Sacaca 
(ligado ao IEPA), acabou tornando-se parte do circuito de visitação daquele 
museu. Tal situação fez com que, durante as discussões para a reforma de 
2009, optássemos por manter a sala de entrada do prédio como uma galeria de 
exposição.  

A partir da inauguração do prédio, em dezembro de 2010, foram 
montadas duas exposições. A primeira (Figura 06, mais acima) foi entitulada “A 
vida e a morte das coisas”, sendo formada por seis curtos blocos de texto e 
cinco vitrines com peças arqueológicas. A segunda exposição, inaugurada no 
final de 2011, chama-se “Múltiplos corpos” e lida com a temática dos corpos 
humanos e animais presentes na cerâmica arqueológica (Figura 14). Com esta 
exposição, também foi elaborado um folder (em anexo) que apresenta o Núcleo 
de Pesquisa Arqueológica e esta exposição.  
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Figura 14: Painel de abertura da exposição “Múltiplos Corpos”, ainda aberta à visitação (Projeto 

Gráfico de Daniel Nec/IEPA). 

Em 2012, também foi montada uma exposição conjunta com o Service 
Regional d´Archéologie, da Guiana Francesa. A exposição montada em 
Macapá, na Casa de Vidro do Museu Sacaca, foi uma versão em português da 
exposição “Un pont sur l´Oyapok”, apresentada primeiramente na cidade de 
Caiena, em Outubro de 2011. A ideia desta exposição era mostrar que a ponte 
binacional em construção sobre o rio Oiapoque materializa uma relação entre 
as duas margens que já é histórica. O Núcleo de Pesquisa Arqueológica 
contribuiu com textos sobre arqueologia no Amapá, e posteriormente 
organizando a montagem da exposição em Macapá. 

Um outro meio de difusão que temos utilizado com bastante eficiência é 
um micro-site das atividades do Núcleo (Figura 15). O blog Megalitismo na Foz 
do Amazonas (megalitosamazonia.blogspot.com.br) permite a difusão das 
atividades, com publicações de ações a serem realizadas e notícias da equipe. 
O formato leve e rápido deste tipo de meio oferece um espaço bastante 
interessante para difundir inclusive primeiras impressões sobre as pesquisas 
em andamento.  

Outras formas de difusão têm sido experimentadas mais recentemente. 
Desde meados de 2011, um projeto de extensão realizado por uma bolsista do 
Núcleo diversificou estas atividades de difusão. Deyse França tem colocado em 
prática, no Município de Calçoene, o projeto Solstício das Artes, que visa 
discutir questões sobre o patrimônio cultural e identidade. Neste projeto, foram 
realizadas oficinas de vídeo e fotografia, com participação de alunos do Ensino 
Médio da rede pública em Calçoene. Um dos produtos é um vídeo no sítio 
arqueológico Rego Grande, que pode ser acessado na plataforma YouTube 
(www.youtube.com/watch?v=qknr9xflzlw). O Solstício das Artes também levou 
uma série de sessões de cinema a céu aberto para o Município de Calçoene, 
criando espaços de debate sobre o patrimônio cultural  em praça pública, e 
fortalecendo a noção que a arqueologia tem espaço fora da academia.  
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Figura 15: Vista da página inicial do micro-site de divulgação do Núcleo de Pesquisa 

Arqueológica (Junho 2012). 

 

3.3. Formação de recursos humanos 
Para fortalecer a proteção do patrimônio arqueológico no Estado, os 

arqueólogos do Núcleo de Pesquisa Arqueológica optaram por investir uma 
parcela significativa dos recursos advindos dos projetos de arqueologia 
preventiva na formação de pessoal. A carência de recursos humanos na área 
de arqueologia no Amapá é grande. Além dos arqueólogos do IEPA, há 
somente um outro arqueólogo residente no Estado, responsável pelo centro de 
pesquisa na Universidade Federal (UNIFAP).  

Desde a criação do centro de pesquisa no IEPA, diversos bolsistas 
passaram por treinamento técnico especializado em campo, laboratório e 
educação patrimonial. Ao longo de sete anos, recebemos 21 Bolsistas de 
Iniciação Científica, três Bolsistas de Iniciação Científica Junior e dez Bolsistas 
de Apoio Técnico (nível graduado e mestre). Além destes, também recebemos 
uma série de estudantes voluntários, recebendo o mesmo treinamento.  

Vários destes bolsistas buscaram formação posterior na área, cursando 
cursos de pós-graduação. Destaca-se aqui que dois destes bolsistas estão hoje 
cursando mestrado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia na 
Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Outra importante ação para a formação de recursos humanos foi o apoio 
essencial do Núcleo de Pesquisa Arqueológica para a implantação do Curso de 
Especialização em Patrimônio Arqueológico da Amazônia, executado pela 
Universidade do Estado do Amapá (UEAP), com recursos do Ministério Público 
Estadual e apoio do IPHAN-AP. Sob a coordenação da arqueóloga Mariana 
Petry Cabral, do IEPA, a especialização formou quinze alunos. A iniciativa 
inédita teve por objetivo fortalecer a formação de jovens pesquisadores e 
sensibilizar agentes locais para a valorização do patrimônio arqueológico. O 
maior resultado foi, juntamente com a formação destes agentes, um importante 
conjunto de monografias voltadas ao patrimônio arqueológico do Amapá e da 
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Amazônia, com reflexões inovadoras sobre a gestão, a difusão e a pesquisa 
arqueológica no Estado. 

 

3.4. A Reserva Técnica como acervo social 

As ações curatoriais do Núcleo de Pesquisa Arqueológica do IEPA foram 
criadas com a proposta de desenvolver uma curadoria da cultura material que 
garanta sua preservação e socialização, levando em conta as especificidades 
do acervo e da reserva técnica do Laboratório de Arqueologia Peter Hilbert. 
Nosso interesse está na relação entre as pessoas e a cultura material, no 
movimento dinâmico do patrimônio arqueológico, suas múltiplas atribuições e 
equilíbrio entre preservação e socialização, ou seja, em como tornar acessível 
um espaço e bens com regras normalmente tão restritivas. 

Pensando no acervo arqueológico como algo dinâmico, seguindo um 
modelo de curadoria sustentável e acessível a todos, criamos e executamos 
ações que, para nós, possibilitaram a construção e a manutenção de um 
acervo estável, ordenado e acessível.  

As ações realizadas para transformar a Reserva Técnica em um acervo 
de fato social foram divididas em três etapas: diagnóstico, o plano curatorial e a 
socialização. O diagnóstico é um meio de avaliarmos e conhecermos as 
características específicas da reserva, pois cada reserva técnica e cada acervo 
possuem características e contextos distintos. 

No diagnóstico do Laboratório de Arqueologia Peter Hilbert pontuamos 
os seguintes aspectos: contextualização, descrição geral, acessibilidade, 
segurança do acervo, organização, registro e conservação. Este pode ser 
chamado de um diagnóstico quantitativo, por identificar perigos e propor 
possíveis estratégias para atenuar tais riscos (Braga, 2003:40). 

O apontamento das características da reserva técnica por meio de um 
diagnóstico é essencial para que qualquer trabalho curatorial seja proposto. No 
caso específico do Laboratório Peter Hilbert, o diagnóstico se tornou um 
documento para direcionar as ações a serem realizadas e um indicativo de 
melhorias a serem conquistadas. 

Sobre as condições ambientais da reserva, a mesma mantém 
temperatura ambiente, não utilizando sistema de refrigeração. Sua iluminação 
é basicamente elétrica, com exceção de duas janelas de vidro e a parede 
panorâmica. As janelas são vedadas e não têm ação direta no acervo. A 
parede panorâmica (ou vitrine), mesmo aumentando consideravelmente a 
exposição à luz, exerce a importante função de dar visibilidade ao acervo. 
Embora o ambiente mantenha certa estabilidade, o diagnóstico indicou a 
necessidade de sistemas de controle de temperatura, umidade e iluminação, 
maximizando o controle do ambiente e garantindo um nível de segurança maior 
para o acervo. No quesito segurança, também será necessário implementar a 
curto prazo um sistema de monitoramento 24hs da segurança do prédio e um 
sistema de prevenção a incêndio.  
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A partir do diagnóstico, foi possível registrar o fluxo de movimentação do 
material arqueológico e suas documentações (registros de campo e de 
laboratório). A partir deste conhecimento, e informados por discussões sobre 
os processos curatoriais, foi iniciada a organização e sistematização de todo o 
acervo arqueológico sob guarda do IEPA.  

A proposta do plano curatorial foi elaborada pensando justamente nos 
aspectos a serem melhorados dentro da instituição. O sistema utilizado antes 
do projeto curatorial era realizado em conjunto pela equipe, sendo necessário 
conciliar o desenvolvimento de outros projetos com ações curatoriais.  

O aumento das ações do Núcleo fez com que os acervos crescessem e 
com ele o fluxo de material. Com esse aumento o sistema começou a 
apresentar limitações, que demandaram justamente estas ações curatoriais.  
Para sistematização da reserva em um plano curatorial, partimos da subdivisão 
do acervo, com o intuito de voltarmos nossa atenção para as especificidades 
existentes. Observamos, então, que o acervo poderia ser organizado da 
seguinte forma: acervo documental (registros escritos, croquis, mapas, fichas, 
etc), acervo material (material arqueológico) e acervo digital (versão digital dos 
outros dois acervos). 

O acervo documental foi o primeiro a ser sistematizado, sendo 
organizado por sítios arqueológicos e subdividido conforme a nomenclatura de 
cada documento. Para salvaguardar o acervo documental, criamos um acervo 
digital que disponibiliza todas as informações dos documentos, além de sua 
cópia digital, aspecto importante para conservação dos papeis (Figura 16). A 
criação de acervos digitais por meio de bancos digitais de informações é um 
movimento que tem ocorrido em acervos arqueológicos de todo mundo, 
apresentando bons resultados frente à conservação e preservação dos acervos 
e de informações (Sayão, 2007: 200). 

 
Figura 16: Tela do Acervo Digital, com planilha do Excel que permite acesso à imagem digital 

do documento.  
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Este acervo digital alimenta o que chamamos de Banco Digital de 
Informações, em que as informações dos acervos são organizadas em 
subdivisões. Cada uma dessas divisões tem objetivo de salvaguardar um tipo 
de informação, sendo criadas através dos anseios do próprio Núcleo de 
Pesquisa Arqueológica do IEPA. As informações estão organizadas 
temporariamente em tabelas do Microsoft Excel®, onde cada uma delas 
representa uma aba. O objetivo é transferirmos esses dados para um programa 
mais avançado, que possibilite realizarmos buscas e cruzamentos de 
informações.  

O acervo composto pelo material arqueológico, sem dúvidas, é o nosso 
maior alvo de atenção. Em sete anos de existência, o Núcleo já conta com um 
acervo material oriundo de 60 sítios arqueológicos (com coletas de prospecção 
e de escavações), e uma coleção de 140 peças cerâmicas inteiras. Atualmente, 
o acervo ocupa 383 caixas de 30 litros, produzidas em material plástico rígido e 
usadas como caixas padrão para o armazenamento (algumas caixas em 
polionda ainda estão em uso).  

O acervo material foi organizado, primeiramente, a partir dos municípios 
onde os sítios estão localizados. Peças de um mesmo sítio arqueológico, ainda 
que oriundas de coletas em momentos diferentes, devem sempre ser 
armazenadas próximas, a fim de dar maior coesão aos conjuntos e garantir 
mais sistematicidade na organização.  

As peças cerâmicas inteiras ou restauradas, por ocuparem um volume 
maior, foram organizadas em estantes separadas, também seguindo uma 
organização por municípios e sítios (Figura 17). Cada peça recebeu uma 
etiqueta individual com suas informações de procedência. Também foi definido 
um espaço na Reserva Técnica para armazenar o material ósseo e outros 
materiais orgânicos, garantindo uma maior proteção a estes materiais mais 
frágeis. Achados especiais e de pequeno porte, como lâminas de machado 
completas, estatuetas, tembetás, e contas são guardados em um armário com 
tranca, para fortalecer a segurança.  

Com a implantação do plano curatorial, foi fundamental estender os 
conceitos e a prática para toda equipe do laboratório, uma vez que apenas com 
a socialização das práticas curatoriais seria possível realizar uma gestão 
compartilhada e mais eficaz. Como qualquer socialização, isso precisou passar 
pelo diálogo e colaboração do grupo, através de seminários internos. Ao final 
do processo, foi criado o Guia de Boas Práticas do Laboratório de Arqueologia 
Peter Hilbert (em anexo). 

Este possui o papel de normatizar e fazer o contato do plano curatorial 
com a equipe. Este guia foi pensado com o intuito de unir as diferentes 
atividades que ocorrem no laboratório numa sistematização que visa à criação 
e manutenção de um acervo estável, ordenado e acessível. Com isso, todas as 
atividades desenvolvidas pelo Núcleo devem estar comprometidas com a 
gestão dos acervos, bem como todos os membros do laboratório são 
responsáveis pela boa manutenção dos mesmos. Isso vai garantir a segurança 
e a estabilidade dos acervos em um processo contínuo e comprometido com a 
preservação do patrimônio cultural arqueológico. 



 
 

 
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá 

Núcleo de Pesquisa Arqueológica 
Av. Feliciano Coelho, 1509 | Macapá, AP 

25 
 

Figura 17: Uma das estantes com peças cerâmicas inteiras, oriundas do Município de 
Calçoene (Maio 2012). 

Pensado como um facilitador normativo das práticas curatoriais, o guia 
procura ser claro e didático, pontuando cada ação arqueológica e descrevendo 
com minúcia a atuação adequada, cogitando múltiplas situações e imprevistos. 
Além disso, o guia apresenta passo a passo o funcionamento do acervo 
documental, material e digital do Laboratório Peter Hilbert.  

No acervo documental, além de orientações úteis na hora da elaboração 
dos documentos, o guia explica todo processo de curadoria aos quais os 
documentos passam, bem como estabelece regras de salvaguarda da 
documentação produzida em laboratório através processos de arquivamento e 
backups. 

Quanto ao acervo material, o guia especifica as ações realizadas desde 
o primeiro contato, no momento da escavação, até os procedimentos na hora 
da análise. Ao descrever as ações ligadas ao acervo material, são explicados 
métodos ideais de acondicionamento, higienização, transporte e registro, além 
de ensinar o procedimento de empréstimo de materiais da reserva técnica. 
Embora não se preocupe em passar conceitos de conservação, o guia acaba 
por ser um pequeno manual prático de conservação arqueológica. 

Para o acervo digital, o guia mostra o mesmo é um mecanismo tanto do 
acervo documental como material, pois auxilia na organização e socialização 
das informações. Documentar esses bens culturais em uma rede de 
informações digital facilita a pesquisa e cria uma forma de salvaguardar as 
informações. A relevância do acervo digital pode ser sumarizada em quatro 
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pontos: o primeiro é o acesso da informação de forma mais acessível e prática, 
o segundo é poder realizar a pesquisa sem necessariamente utilizar a 
documentação original, o terceiro é a preservação que a diminuição do 
manuseio das fontes originais propicia, e o quarto é a inter-relação criada entre 
o acervo documental e material. É essa responsabilidade com a preservação 
que a descrição do acervo digital fixa no guia, tornando os membros no Núcleo 
gestores da manutenção e atualização desse acervo.  

Ainda que a organização e a preservação do acervo sejam importantes 
para a funcionalidade da pesquisa, elas também são percebidas por nós como 
fundamentais para a socialização, já que para uma boa difusão, é necessário 
manter um acervo sistematizado e conservado. Dessa forma, nosso foco foi 
pensar e executar uma sistematização que primasse pela conservação, porém 
que estivesse voltada para as necessidades de socialização.  

Sendo assim, a problemática com a reserva técnica estava em 
percebermos como a gestão da cultura material pode contribuir na divulgação 
do acervo arqueológico. A partir dessa perspectiva buscamos alternativas de 
como conciliar esse papel comunicativo da cultura material, juntamente com a 
pesquisa arqueológica. Para cumprir com essas funções, ações estão sendo 
pensadas para manter o acervo como um ambiente não apenas funcional para 
a pesquisa científica, mas também para exercer o papel social de ser um 
intermediário entre a cultura material e as pessoas.  

A organização de Visitas Guiadas ao acervo tem sido uma estratégia 
importante para ativar esta relação entre o patrimônio arqueológico e as 
pessoas. Através das visitas guiadas, os monitores apresentam as instalações 
do Núcleo de Pesquisa Arqueológica, com ênfase na Reserva Técnica e na 
riqueza do acervo. As Visitas Guiadas tiveram início a partir de uma demanda 
do Museu Sacaca, que fica muito próximo do prédio do Núcleo. Ao realizarem 
atividades com escolas, notaram o interesse de alunos e professores na 
temática da arqueologia, solicitando a organização destas visitas. Ao 
percebermos o interesse dos primeiros visitantes, começamos a incentivar este 
procedimento. Recentemente, iniciamos a divulgação destas visitas através de 
cartazes fixados em museus, escolas e faculdades (cartaz em anexo). 

Outra estratégia de socialização do acervo, que estamos ainda em 
estágio de implantação, é a difusão através de mídia digital. Seguindo nossa 
experiência com o blog do Núcleo (megalitosamazonia.blogspot.com.br), 
criamos outro micro-site, curarq.worldpress.com (Figura 18). Através dele, 
estamos iniciamos o processo de disponibilizar na rede mundial de 
computadores informações sobre o acervo arqueológico sob guarda da 
instituição. Esperamos com isso abrir uma porta para a difusão do acervo e 
continuar buscando caminhos e embasamentos para a socialização das 
atividades do Núcleo de Pesquisa Arqueológica do IEPA. 
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Figura 18: Vista da página inicial do micro-site da Reserva Técnica (Julho 2012). 

4. Apontamentos finais 

A elaboração deste Dossiê foi realizada com o intuito de demonstrar 
como a proteção do patrimônio arqueológico pode ser uma atividade cotidiana 
dentro de um centro de pesquisa. O Núcleo de Pesquisa Arqueológica, por ser 
um centro pequeno e novato, pode ser estruturado com relativa flexibilidade 
pelos arqueólogos, que optaram por destacar a importância social da pesquisa 
científica. Com poucos anos de atuação, o Núcleo de Pesquisa Arqueológica 
conseguiu ampliar o alcance da arqueologia dentro do Estado do Amapá, 
atingindo setores da administração pública, da iniciativa privada e 
principalmente diferentes coletivos da sociedade civil.  

Desde a criação desta equipe arqueológica no estado do Amapá, o 
banco de dados arqueológicos disponível na área tem aumentado 
consideravelmente. A cronologia da ocupação humana foi estendida para, pelo 
menos 8000 anos atrás, com o achado de uma série de sítios com contextos 
líticos, além de alguns contextos com cerâmica bastante antiga. Deve-se 
destacar aqui que, antes do início das atividades do Núcleo, apenas quatro 
sítios no Amapá tinham sido datados por métodos absolutos. Hoje em dia, já 
estão disponíveis 32 datações, sendo 23 delas oriundas de projetos do IEPA.   

O registro de novos sítios arqueológicos também aumentou de forma 
significativa. Em 2005, o Sistema de Gerenciamento do Patrimônio 
Arqueológico (SGPA) do IPHAN contava com o registro de 116 sítios 
arqueológicos descobertos desde o início das pesquisas arqueológicas no 
Amapá, ou seja, o final do século XIX. Em Maio de 2012, uma consulta a este 
sistema indicava a existência de 251 sítios registrados, um acréscimo de 135 
novos sítios em sete anos. Destes 135 sítios, 97 foram registrados pelo Núcleo 
de Pesquisa Arqueológica, enquanto apenas 38 sítios foram registrados por 
outras equipes atuando no Estado.  

Através de nosso trabalho foi também documentada uma maior 
diversidade de culturas arqueológicas ceramistas no estado. Pelas pesquisas 



 
 

 
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá 

Núcleo de Pesquisa Arqueológica 
Av. Feliciano Coelho, 1509 | Macapá, AP 

28 

anteriores, o Amapá teria sido ocupado na pré-história por quatro culturas: 
Aristé (ou Cunani), Maracá, Mazagão e Aruã. Através das pesquisas que 
desenvolvemos nestes anos, outras três culturas arqueológicas (Marajoara, 
Koriabo e Caviana) foram identificadas, caracterizando uma das áreas mais 
diversificadas da Amazônia no período anterior ao contato com o europeu. 

Com nossa atuação, além deste acréscimo importante na produção 
científica, também estamos contribuindo para difundir o patrimônio 
arqueológico fora do espaço acadêmico. As múltiplas atividades de difusão, 
aliadas ao compromisso na formação de jovens pesquisadores podem ser 
bases importantes para o florescimento do interesse no patrimônio 
arqueológico como mais uma herança cultural no Estado. Nossos esforços em 
criar estratégias para a população conhecer o patrimônio arqueológico e 
conhecer como é feita a pesquisa científica tem como objetivo fortalecer na 
sociedade sentimentos de valorização por este patrimônio, e quem sabe, com o 
tempo, criar suas próprias formas de fazer arqueologias. A importância do 
patrimônio arqueológico para a sociedade parece ser um reflexo da importância 
que os pesquisadores e suas instituições dão às pessoas com as quais 
interagem ao longo das atividades.  
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Anexos 

 

 Mapa de sítios arqueológicos do Estado do Amapá elaborado 
pelo Núcleo de Pesquisa Arqueológica do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá 
 

 Folder do Núcleo de Pesquisa Arqueológica e da Exposição 
Múltiplos Corpos 
 

 Guia de Boas Práticas do Laboratório de Arqueologia Peter 
Hilbert 
 

 Cartaz de divulgação das Visitas Guianas à Reserva Técnica. 


