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BASES LEGAIS:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: 

ARTIGO 215: “O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às 
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará 
a valorização e a difusão das manifestações 
culturais”



ARTIGO 216: Constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira



• O património contribui para legitimar, hoje, uma multiplicidade de 
grupos, sublinhando, ao mesmo tempo, a sua radical unidade 
antropológica 

• As identidades tradicionais (sistemas de parentesco, estado-
nação, igrejas, ideologias políticas, mercados…) estão hoje em 
crise, e os cidadãos procuram novas “memórias” que os ajudem a 
reconstruir identidades: aí está a força e o perigo da arqueologia

• O grande desafio: Ser plural



Patrimônio Cultural Arqueológico

O patrimônio arqueológico compreende a porção do 
patrimônio material para o qual os métodos de 
arqueologia fornecem conhecimentos 
primários.Engloba todos os vestígios da existência 
humana e interessa todos os lugares onde há indícios 
de atividades humanas,não importando quais sejam 
elas, estruturais e vestígios abandonados, de todo tipo, 
na superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como 
o material a eles associados.(carta de Laussane/Unesco)



Vista do Sambaqui Morro do Céu (Cabo de Santa Marta III) 
Laguna, Santa Catarina – Brasil/impactos da urbanização.



ARQUEOLOGIA:
DIAGNÓSTICO CULTURAL ARQUEOLÓGICO: 

O diagnóstico é a primeira ação sistemática de 

reconhecimento de potencial arqueológico de uma área ou 

região. Este procedimento engloba desde o levantamento 

sistemático de dados secundários, trabalhos de 

reconhecimento de campo, incluindo estratégias 

oportunísticas. 





PROSPECÇÃO 

ARQUEOLÓGICA 

SENDO REALIZADA DE 

FORMA SISTEMÁTICA 

EM ÁREA DE SÍTIO 

HISTÓRICO (FAZENDA 

PAU D’ÁLHO). 

SÃO PAULO - BRASIL



Perspectivas: PROSPECÇÃO ARQUEOL 



A diversidade do material



A diversidade do material



Materiais pré-colombianos 



Material arqueológico Peruano 
pertencente a cultura Mojica, 

apreendido pela Polícia Federal, em 
ação conjunta com IPHAN e Receita 
Federal, no estado de Mato Grosso 

do Sul - Brasil 



Material arqueológico Peruano apreendido .



EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

A Educação Patrimonial é etapa indispensável no 
processo de salvamento arqueológico, devendo 
acompanhar os trabalhos de campo, objetivando 
perceber a melhor forma de compartilhar o 
conhecimento adquirido com às comunidades 
locais afetadas pelas pesquisas. 





MUSEALIZAÇÃO 

A musealização de sítios arqueológicos tem sido utilizada com 
sucesso em alguns sítios arqueológicos no Brasil. O 
exemplo mais importante nesta área concerne aos sítios 
arqueológicos inseridos no Parque Nacional da Serra da 
Capivara, no sertão do Piauí, estado nordestino que se 
tornou Patrimônio da Humanidade com características 
singulares. 





PATRIMÔNIO CULTURAL 
ARQUEOLÓGICO:

Instrumento de Desenvolvimento Turístico
e sustentabilidade

O Turismo Pós-Moderno recorre aos objetos 
representativos desses elos afetivos, tanto 
ou mais que aos exemplares magníficos da 
cultura e da história ocidental, porque os 
viajantes contemporâneos demandam por 
relações mais próximas ao cotidiano dos 
locais visitados.



PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO:
Instrumento de Desenvolvimento Turístico



Vista do Sambaqui Morro do Céu (Cabo de Santa Marta III) 
Laguna, Santa Catarina – Brasil/impactos da urbanização.



Territórios





PATRIMÔNIO IMATERIAL

DECRETO N. 3.551 DE 4 DE AGOSTO DE 2000

II- Livro de Registros das Celebrações, onde serão inscritos 
rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, 
da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas de 
vida social,













PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO 

O Patrimônio Cultural Arqueológico será sempre 
um bem de valor social, simbólico, afetivo e 
político, que se constitui em instrumento de 
cidadania e desenvolvimento.



Sítio interpretado









Parte da área musealizada no Sítio Arqueológico do tipo Oficinas 
Líticas localizado na Praia de Ingleses, norte da Ilha de Santa Catarina 
– Florianópolis - Brasil







DEVOLUÇÃO PÚBLICA E INCLUSÃO SOCIAL

Urgente é que doravante os nossos 
pesquisadores tenham uma nova postura 
perante a sociedade brasileira, e tragam o 
patrimônio cultural arqueológico para junto da 
população.
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