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RESUMO 

 

Este trabalho buscou abordar a problemática que se acarreta em torno da 

comercialização e tráfico de material arqueológico na região norte do Brasil. Apresentando 

primeiramente noções de patrimônio e criações de suas terminologias. Após, discorremos 

sobre a falta de políticas públicas destinadas ao patrimônio arqueológico, a influência 

capitalista na arqueologia e também, sobre arqueologia pública.Abordamos também 

informações sobre a comercialização e tráfico de peças arqueológicas na América do Sul, 

Brasil, Amazônia e Rondônia, com abordagens e discussões em torno da Coleção José 

Moreira. 

 

 

Palavras-chave: Tráfico. Comercialização. Colecionadores. Peças arqueológicas. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work approaches the problem that leads around the marketing and archaeological 

material trafficking in northern Brazil. Introducing first equity notions and creations of their 

terminology. After, carry on about the lack of public policies aimed at archaeological 

heritage, the capitalist influence in archeology and also on archeology also public. Approach 

information on the marketing and trafficking of archaeological pieces in South America, 

Brazil, Amazon and Rondônia, with approaches and discussions about the collection José 

Moreira. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Há muito tempo que as discussões e abordagens sobre o patrimônio têm levantado 

debates acalorados, desde a criação da sua terminologia até a formação de secretarias e órgãos 

responsáveis pela sua salvaguarda. O conceito de patrimônio fomenta dúvidas quanto à sua 

representatividade. Desde o princípio muitos grupos não conseguem elencar seus bens 

culturais, sendo cada vez mais direcionados a preservar e a pertencer a culturas pré-

determinadas pelo poder público, pensadores, pesquisadores e cientistas. 

Fazem-se necessárias discussões em torno de sua gestão, políticas públicas voltadas 

para uma sociedade envolta em um capitalismo crescente, que vem desde as primeiras 

abordagens sobre esse conceito. Tendo em vista que a principal finalidade do patrimônio é 

representar o passado de nações, é possível perceber que discursos nacionalistas e 

imperialistas ditavam e ditam as regras para eleição de bens patrimoniais. De acordo com 

Marly Rodrigues (2001), na década de 1930, negros e pobres, não participavam dessas 

escolhas, e não se encaixavam em grupos formadores da cultura brasileira. Esses grupos eram 

excluídos dessas escolhas, e tão pouco seus costumes e tradições faziam parte dessa cultura. 

Com pressões externas são realizadas novas leituras culturais. Através de movimentos sociais 

os grupos marginalizados vão conquistando um espaço que já eram seus por direito. Mesmo 

com novas leituras, abordagens preservacionistas e nacionalistas não saem de cena; o Estado 

Nacional não se torna imparcial nessas escolhas. 

A finalidade deste trabalho é discutir o histórico do conceito de patrimônio e suas 

abordagens, com o intuito de compreender a relação entre esses discursos e a comercialização 

e tráfico de peças arqueológicas.  
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CAPÍTULO 1: NOÇÕES DE PATRIMÔNIO 

 

 

O patrimônio abrange três esferas, são elas: cultural, histórica e arqueológica. 

Abordaremos aqui, noções e conceitos dentro dessas três abordagens, a fim de uma melhor 

compreensão dessa importante palavra, responsável por uma formação social, histórica, 

identitária e cultural. 

Patrimônio é uma palavra originada do latim, patri ("pai") e monium ("recebido"), 

historicamente está ligado a herança. Ou seja, passado de pai para filho. O mesmo pode ser 

definido como um conjunto de bens e direitos pertencentes a uma pessoa ou a um conjunto de 

pessoas,física ou jurídica. 

Visto que o termo patrimônio, a partir de sua etimologia, traz consigo também uma 

variedade de conceitos, e apesar desses diversos significados, todos remetem a mesma 

importância por ele gerada. Neste capítulo discutiremos algumas dessas importantes 

abordagens, para um melhor entendimento do tema tratado. 

 

 

1.1 O Patrimônio Histórico 

 

 

O conceito de patrimônio começou a ser discutido no final do século XVIII, depois de 

uma série de vandalismos posteriores à Revolução Francesa. A ideia de patrimônio obteve 

também desta que em âmbito mundial, após a Segunda guerra mundial, como destacado por 

Londres (2005): 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, essa questão foi introduzida na agenda 

internacional com a criação de um organismo multilateral – a UNESCO, braço das 

Nações Unidas para a educação, ciência e cultura – que assumiu a missão de 

defender os bens culturais considerados patrimônio da humanidade. A atuação da 
UNESCO se apóia na Convenção do Patrimônio Mundial, de 1972, mas, para 

alcançar resultados, depende essencialmente da iniciativa dos Estados nacionais 

(LONDRES 2005, p. 159). 

 

 

No Brasil, de acordo com o Decreto Lei n. 25/37, em seu artigo 1º, o patrimônio 

histórico é caracterizado como um conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Heran%C3%A7a_(direito)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bens
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
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cuja conservação e preservação é de responsabilidade do público que o detém como memória. 

Pois se entende que o patrimônio histórico são monumentos e documentos fabricados pela 

sociedade e escolhidos para representar seu passado. É uma forma de materializar a memória. 

 

 

1.2 Patrimônio Cultural 

 

 

É preciso salientar que esse conceito começou a ser realmente discutido no Brasil, 

somente no século XIX, quando o Estado começa a enxergar disputas entre diferentes grupos 

étnicos e culturais, e toma o controle dessas discussões, com o intuito de deter o poder, 

assume a frente desses embates envolvendo o patrimônio cultural. Penin (2011) trata sobre 

esse assunto discorrendo o seguinte: 

 

 

De qualquer forma, é a partir do século XIX que o discurso preservacionista se torna 

vitorioso, isto é, passa a ser seriamente pelo Estado como uma de suas atividades 

fundamentais. Esse processo é mais recente em países como o Brasil, mas não é por 

acaso que a criação da Secretária do Patrimônio Histórico Nacional (SPHAN), a 

partir da outorga do Decreto Lei 25/1937, ocorreu justamente no contexto do 

período vanguardista, em que o Estado nacional buscava afirmar e, para tanto, 
recorria ao conceito de cultura em seu sentido nacional, ao qual aludimos 

anteriormente. Tal esforço buscava apagar diferenças culturais entre os cidadãos, 

plasmando-os em uma única identidade, equacionando assim o interesse do Povo ao 

interesse do Estado (PENIN 2011, p. 19). 

 

 

A criação do SPHAN foi confiada a intelectuais no final dos anos 30. A mesma estava 

vinculada a artistas engajados ao movimento modernista. Atendendo a um pedido do então 

presidente Getúlio Vargas, Mário de Andrade elaborou um anteprojeto para a salvaguarda dos 

bens elencados no decreto lei de 1937. O Estado estava buscando cada vez mais se afirmar, 

ditando um discurso um tanto quanto nacionalista. 

Em 1970 a convenção da UNESCO (No Brasil só entrou em vigor no ano de 1973), 

em seu artigo primeiro, definiu o caráter conceitual de bens culturais e os elencou (Anexo 1). 

Após a convenção, muitos Estados adotaram um amplo discurso sobre o patrimônio cultural. 

O que antes era uma tentativa de unificar uma nação através de um conceito cultural, passa a 

ser entendido como uma temática pluralista. Em decorrência dessa convenção, pesquisadores 

começam a ter uma sensibilidade maior em relação às comunidades locais, na tentativa de 
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compreender o patrimônio cultural que mais as representam e despertam o sentimento de 

pertencimento. Essas ações tornam-se aliadas para a proteção do patrimônio. 

Assim, deu-se início a uma longa discussão sobre a exclusividade da escolha do 

patrimônio cultural e essa discussão nos cabe até os dias atuais. Mesmo após a convenção, o 

Estado não se mantém imparcial nas escolhas dos bens patrimoniais. No Brasil, esse caso é 

abordado pelo artigo 216 da Constituição Federal de 1988. 

 

 

1.3 Patrimônio arqueológico 

 

 

A Arqueologia é uma ciência que estuda aspectos das sociedades humanas através da 

sua cultura material. Toda cultura material preservada em contexto arqueológico torna-se um 

patrimônio arqueológico. 

No Brasil, as pesquisas arqueológicas dividem-se em dois períodos: arqueologia pré-

colonial e arqueologia histórica (PENIN, 2010). Os estudos arqueológicos contemplam 

questões como o modo que se alimentavam, tipo de alimentação, organização social e 

política, bem como suas moradias. Questões essas primordiais para um melhor entendimento 

das dinâmicas socioculturais. Todo discurso é feito através da análise dos vestígios 

arqueológicos, que nada mais é do que a cultura material preservada. Ex: objetos, 

estruturas/edificações, alteração paisagística, fragmentos ósseos e restos faunísticos e 

representações simbólicas que não acessamos (registro rupestre). O lugar onde encontramos 

estes vestígios recebe o nome de sítio arqueológico. 

Ao longo da sua história, o homem tem utilizado os recursos naturais no fabrico de 

utensílios, para o auxílio na execução de diversas atividades. Tais utensílios podem ser 

interpretados como indicativos do modo de vida e tecnologia destas sociedades. Todos esses 

utensílios e objetos encontrados preservados em contextos arqueológicos são classificados 

como bens culturais materiais. Na legislação brasileira, esses bens são passíveis de 

tombamento. Esse processo acontece quando determinado bem recebe uma importância 

histórica, é o reconhecimento do valor cultural de tal. O tombamento pode ser aplicado aos 

bens móveis e imóveis, que demonstrem um interesse cultural, histórico e um valor afetivo 

para a sociedade. O objetivo do tombamento é a preservação desses bens impedindo sua 

destruição ou descaracterização. 
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No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é o 

responsável por promover e coordenar o processo de preservação e valorização do Patrimônio 

Cultural Brasileiro, em suas dimensões material e imaterial.  

Os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, 

às práticas, ao modo de ser das pessoas. Desta forma, podem ser considerados bens imateriais: 

conhecimentos enraizados no cotidiano das comunidades; manifestações literárias, musicais, 

plásticas, cênicas e lúdicas; rituais e festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, 

do entretenimento e de outras práticas da vida social; além de mercados, feiras, santuários, 

praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais. 

Como exemplos de bens imateriais brasileiros podemos citar: festado Círio de Nossa 

Senhora de Nazaré, a Feira de Caruaru, o Frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer Queijo 

de Minas e as matrizes do Samba no Rio de Janeiro. 

O patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais classificados 

segundo sua natureza: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das 

artes aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis – núcleos urbanos, sítios arqueológicos 

e paisagísticos e bens individuais – e móveis – coleções arqueológicas, acervos museológicos, 

documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. 

No Brasil, existe um grande mercado turístico de exploração econômica. Cidades 

históricas e bairros históricos servem como um grande atrativo turístico, gerando renda para o 

Estado e movimentando todo um comércio ligado ao turismo. De acordo com Marly 

Rodrigues (2001), a atividade turística é o produto da sociedade capitalista industrial, 

desenvolvida sob o impulso de diversas motivações, incluindo o consumo de bens culturais. O 

turismo cultural, atualmente, não se remete apenas aos grandes espetáculos e eventos, implica 

também na preservação de um patrimônio cultural, ex: museus, monumentos e locais 

históricos. A atividade turística ligada ao patrimônio tornou-se uma união perfeita no regime 

militar. O governo procurava sanar o desemprego e promover o desenvolvimento. Naquele 

momento, essa opção apresentava-se como a solução de várias situações, inclusive, no 

salvamento do patrimônio, utilizado para um aproveitamento econômico. O poder público 

reconhecia o patrimônio pelo seu valor cultural, mas muito além disso, por ter um grande 

potencial como mercadoria de consumo. Uma parte da sociedade não o reconhecia pelo valor 

identitário, mas sim como um fator de sustentação. Então, a finalidade do patrimônio 

multiplica-se, ele deixa de ser visto apenas como uma representação do passado das nações, e 

começa a ser “valorizado” pelo poder público como mercadoria cultural e pela sociedade 
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como qualidade de vida. Pode-se dizer que esses diferentes olhares para o patrimônio tem 

deixado de lado a sua verdadeira finalidade, e vem ganhando cada vez mais valores 

capitalistas. 

Alejandra Saladino (2010) trabalha a ideia de que não é possível tratar só de coisas e 

separar o os artefatos dos homens que os produziram. O homem se caracteriza como um ser 

simbólico e social, ele se desenvolve no coletivo, representando a realidade em forma de 

símbolos partilhados. É caracterizado pela ausência de especialização genética. A cultura às 

vezes conformada por imperativos biológicos e sociais é, acima de tudo, a comunicação. 

Então, define-se que, bem arqueológico, não trata só de objetos, mas também de 

memórias, histórias e o saber fazer do homem. Desta forma, neste trabalho nossa abordagem 

destacará a importância do patrimônio arqueológico para todo um contexto cultural. 

 

 

1.3.1 Patrimônio Arqueológico como Patrimônio Cultural 

 

 

A Constituição de 1988 estabelece no seu Artº 216 que: 

 

 

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, nos quais 

se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as 

criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico (Constituição Federal do Brasil, artº 216, 

1988). 

 

 

Os vestígios deixados pelas sociedades humanas possibilitam ao arqueólogo uma 

análise profunda de transformações sociais, políticas e econômicas das sociedades.  

Cada objeto remonta a uma história, a um saber fazer. A preservação desses bens não 

só preserva o objeto em si, mas preserva uma cultura, de quem temos o legado.  

No âmbito acadêmico, o conceito de Patrimônio Cultural vai muito além, afinal, o que 

é cultura? Existem várias definições para cultura. Edward B. Tylor define cultura como “todo 

aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_B._Tylor
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todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade” 

(TYLOR, 1871). 

Por outro lado, Denys Cuche entende: 

 

 

A ideia alemã de cultura evolui então pouco no século XIX sob a influência do 

nacionalismo. Ela se liga cada vez mais ao conceito de „nação‟. A cultura vem da 
alma, do gênio de um povo. A nação cultural precede e chama a nação política. A 

cultura aparece como um conjunto de conquistas artísticas, intelectuais e morais que 

constituem o patrimônio de uma nação, considerado como adquirido definitivamente 

e fundador de sua unidade (CUCHE, 2002, p.28). 

 

 

Nesse trabalho compreenderemos o patrimônio arqueológico não só como um objeto 

em si, mas como toda uma ideia, desde a concepção da matéria prima, até a forma pensada de 

como transformá-lo em um instrumento. A partir do momento que entendemos que todos os 

vestígios deixados por sociedades pretéritas pertencem à formação cultural e transformação 

social em um processo intenso que permeia inclusive a sociedade atual, é possível difundir a 

ideia de preservação do patrimônio cultural. 

 

 

1.3.2 O Valor do Patrimônio Arqueológico 
 

 

Comecemos esse subitem com a definição de valor, segundo o dicionário Aurélio: 1. 

Preço ou importância de uma coisa: um objeto com muito valor; 2. Qualidade, mérito. 

Trabalharemos nesse item com os seguintes termos: valor histórico, valor científico, 

valor econômico e valor social/identitário. Termos estes, que a sociedade atribui ao 

patrimônio arqueológico, e que nos levam a uma reflexão sobre o mesmo. 

Para os quatros termos serão apresentados um ou mais sujeitos que definem esse valor. 

A atribuição de valor tem como caráter principal gerar um reconhecimento ao objeto em si, dá 

méritos ao seu poder, como tal. O reconhecimento desse valor propicia a formação de uma 

nação. 

Valor histórico: estabelecemos neste trabalho uma ligação entre o hoje e ontem, uma 

ligação afetiva. Como dito em outros tópicos, o artefato traz consigo não só a sua beleza 

estética, mas também toda uma relação do homem com a sua produção.  
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Quando se atribui um valor histórico a determinado bem, seja ele material ou 

imaterial, cultivamos a memória ou o esquecimento. Mário Chagas, no artigo Memória e 

Poder, traz a ideia de uma memória seletiva, tornando-se um dispositivo de poder. 

Pois bem, tratamos aqui de memória, de uma ligação afetiva, de um poder e uma 

história. Mas quem são os agentes ou indivíduos que tem o poder de definir esse valor 

histórico? O Estado de Rondônia possui um monumento histórico de que geram debates 

acalorados, a famosa Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM). Sua construção acarretou 

em uma série de mortes, migrações, imigrações, até nos dias de hoje é possível perceber a 

influência desse grande fluxo no Estado. Temos aqui uma história passível de memória e 

esquecimento, memória pra quem trabalhou em sua construção e para as famílias constituídas 

aqui, mas ao mesmo tempo em que ela traz consigo uma memória, ela gera o sentimento de 

esquecimento, afinal, muitos perderam os seus nessa construção, alguns vieram em busca de 

uma oportunidade melhor e talvez nunca lograssem o êxito. De fato, a EFMM possui um 

valor histórico, mas o que há muito tempo se via era o desrespeito por esse valor. Os órgãos 

responsáveis pela sua salvaguarda não a fizeram com méritos. O local de sua instalação ficou 

abandonado por muito tempo, servindo de moradia para moradores de rua, viciados e até 

mesmo de animais. O seu acervo foi reduzido e não se sabe por onde andam a maioria das 

peças que constam no catálogo da EFMM. A não preservação de tal torna-se um aliado para a 

perda da memória. 

O que se define como histórico? Costumamos definir esse termo como algo velho, 

antigo. A ideia de Mário Chagas é magnífica, pois ele trata de um poder através de sua 

memória, e memória por mais que ela seja uma lembrança vivenciada ou não, ela tem o poder 

de reavivar um sentimento adormecido, algo guardado, preservado, servindo de inspiração, 

luta, batalha; às vezes criando um senso de luta, por algo que se faz muito presente no hoje, 

algo que até nos dias atuais gera transformação, modificação e zelo.   

A preservação do bem arqueológico conserva não só a sua forma física, mas todo o 

processo de produção dessa forma física. Imagine, caro leitor, se não tivéssemos chegado a 

uma maneira de cultivar o fogo, se não tivéssemos criado tecnologias para a manutenção de 

tal? Falamos aqui, de uma descoberta de milhares de anos que permanece até hoje.  

Valor Científico:  

 

 

A pesquisa científica é definida com um conjunto de atividades que têm por objetivo 

a descoberta de novos conhecimentos de interesses para a solução dos problemas 

existentes. Ela é crucial para que ocorra o desenvolvimento, oferecendo novos 
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subsídios que irão permitir indicar uma melhor maneira de procurar solucionar 

problemas detectados, pela utilização de novas técnicas desenvolvidas (Cyro 

Gonçalves Teixeira, Jornal da Cidade, São Paulo, 2011). 
 

 

O Arqueólogo realiza um trabalho minucioso analisando os vestígios materiais. Esta 

análise tem o objetivo de obter informações sobre as sociedades pretéritas, reconstituindo 

aspectos socioculturais e ambientais da vida destas populações. O profissional de Arqueologia 

consegue resgatar informações importantes sobre organização social dos grupos, o tipo de 

alimentação, o tipo de tecnologia e manufatura utilizado para a fabricação de artefatos, 

consegue identificar o material utilizado, e etc. Mas, para que a pesquisa consiga lograr tais 

êxitos, necessita que os vestígios materiais sejam conservados, pois, a partir do momento em 

que o artefato ou objeto sai do contexto arqueológico sem os devidos procedimentos de 

conservação do mesmo, ele se deteriora e por isso alguns dados importantes são perdidos. 

Aqui nesse campo, o valor é tratado pela sua importância científica, e não como algo 

passível de atribuição de preço. 

O pesquisador traz consigo a responsabilidade da divulgação de informações que 

contribuam para o entendimento do processo de transformação da sociedade. Por isso, faz-se 

necessário preservar sítios arqueológicos e consequentemente, dos vestígios existentes em seu 

contexto.  

 

 
(...) vale lembrar que o significado dos artefatos culturais não se encontra neles 

próprios, mas sim é dado pelas múltiplas e dinâmicas inter-relações que se 

estabelecem entre estes e o homem. Compreender, neste contexto, o dinamismo 

destas inter-relações, é fundamental, pois os significados em jogo não são estáticos, 

mas pelo contrário, encontram-se em permanente movimento, transformando-se 

continuamente através dos diversos deslocamentos que estes artefatos sofrem, 
temporais, culturais, sociais, históricos e etc (Alice Registro Fonseca; Renato 

Palumbo Dória, 2008). 

 

 

Valor econômico: é uma noção que permite medir o valor criado por uma gente 

econômico. É o valor adicional que adquirem os bens e serviços ao serem transformados 

durante o processo produtivo. 

Chegamos ao ponto chave para essa pesquisa, e uma pergunta imprescindível nesse 

momento é: como atribuir um valor econômico a algo que é difícil mensurar valor? Não é 

possível atribuir um valor comercial para bens culturais. E quando falamos da não 

possibilidade dessa atribuição, convido, você leitor, a pensar em todos os outros valores 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Valor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_econ%C3%B4mico
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mencionados nesse capítulo. A comercialização de tais bens leva-nos a perda de todos os 

outros valores citados aqui. A partir do momento em que se comercializam os artefatos 

arqueológicos ou históricos, não se obtém “ganho” nenhum. O que se acarreta com essa 

prática é a perda de uma memória, comercializa-se a história, a cultura, as informações, as 

respostas para muitas dúvidas e principalmente, comercializa-se uma possível formação 

cultural e identitária da sociedade. E esses são valores e atributos inegociáveis. 

Como dito no início desse capítulo, o patrimônio histórico e cultural faz parte de uma 

história que é passada de pai para filho. Essa história traz consigo tradições e costumes, que 

passam de geração a geração. A comercialização desse patrimônio é equivalente à 

comercialização da cultura.  

Vale destacar, que esses vestígios materiais não foram produzidos para fins 

econômicos tais quais estabelecidos no capitalismo moderno. Existia sim um mecanismo de 

troca entre grupos, mas não com o mesmo fim que se tem na atualidade. E entender esse 

mecanismo de troca é necessário para a compreensão da economia de sociedades pretéritas.  

Um exemplo dessa diferença de comércio é o caso do banqueiro Edmar Cid Ferreira, 

proprietário do Banco Santos, o banqueiro possuía expressiva coleção de arte – a 

CidCollection, com cerca de 15.000 objetos de arte e documentos – incluindo cerca de 1300 

peças arqueológicas que foram exibidas na impactante exposição “Antes: História da Pré-

História”, organizada no Centro Cultural Banco do Brasil nas cidades do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Brasília em 2005 (BEZERRA, 2009). O banqueiro possuía,em sua coleção, peças 

exclusivas pertencentes a cultura Marajoara. A cerâmica Marajoara é esteticamente 

sofisticada, fruto do trabalho de grupos indígenas que habitaram a Ilha do Marajó (Pará) 

durante o período pré-colonial. Esta cerâmica foi descoberta em 1871, mas obteve destaque 

nas pesquisas arqueológicas da região Amazônica em 1940 através da atuação dos 

pesquisadores americanos Betty Meggers e Clifford Evans (MEGGERS; EVANS, 1954). 

Possivelmente as transações para obtenção destas peças foram feitas por métodos ilegais, 

levando em conta que a guarda de objetos arqueológicos fica sob a responsabilidade de 

museus, órgãos e instituições competentes. 

Esse trabalho tem como propósito discutir as problemáticas que acarretam a uma 

atribuição de valor comercial ao patrimônio cultural, patrimônio esse protegido por lei. 

Tornando assim, a prática ilegal! 
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Valor social e identitário: Atualmente, um dos desafios do Arqueólogo é quebrar 

paradigmas entre o pesquisador e a comunidade. A relação com a comunidade é primordial, 

não é possível contar com uma preservação do patrimônio arqueológico sem essa relação. 

Temos, aqui nesse tópico, duas situações. A primeira é quando a comunidade 

consegue se identificar com o objeto, reconhece que tal vestígio faz parte de um processo 

formativo da sua cultura, e então, torna-se um aliado e um agente para a preservação dos bens 

arqueológicos e memória. 

A segunda é quando não há essa relação, quando os possíveis agentes dessa 

preservação não conseguem estabelecer uma identidade com o bem, e aqui podemos estar 

falando dos possíveis articuladores para o comércio ilegal. 

Mas, de quem é a responsabilidade de contribuir, para que os detentores desse 

patrimônio reconheçam a importância de tal objeto, para a história? Como dito, existe um 

grande caminho a percorrer para conseguirmos entender a relação entre a comunidade e o 

objeto. 

Nem sempre os esforços exauridos pelos educadores conseguem gerar um sentimento 

de pertencimento, mas o caminho é longo e quanto mais disseminarmos a prática da 

preservação, ressaltando todos esses valores, talvez, possamos estar semeando colaboradores 

para a preservação de bens que contam à nossa trajetória. 
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CAPÍTULO 2: POLÍTICAS PÚBLICAS, CAPITALISMO E 

ARQUEOLOGIA PÚBLICA 

 

 

A fim de subsidiar o melhor entendimento acerca dos termos propostos para discussão 

neste capítulo, faz-se necessária a conceituação dos mesmos. São eles: políticas públicas, 

capitalismo e arqueologia pública. 

No geral, políticas públicas são metas, planos e ações que as quatros esferas do 

governo (Federal, Estadual, Distrito Federal e Municipal) traçam como o intuito de alcançar o 

interesse público. As ações priorizadas pelos dirigentes públicos são aquelas que os mesmos 

entendem como demandas da sociedade. Infelizmente, esse bem-estar social nunca é definido 

por quem de direito – a própria sociedade – mas sim, determinado pelas esferas 

administrativas do próprio governo. 

De acordo com a enciclopédia britânica, capitalismo é o sistema econômico onde os 

meios de distribuição e produção são de sociedade privada com fins lucrativos. As decisões 

sobre ofertas, preços, demanda, distribuição e investimento, não são feitas pelo governo, e sim 

pelo mercado, ou melhor, pelos grandes proprietários de empresas. O capitalismo é um 

sistema baseado no reconhecimento individual; o mesmo é dominante no ocidente desde o 

final do feudalismo - século XIII. Cabe aqui ressaltar, que o sistema socioeconômico 

brasileiro é, desde sua origem, capitalista. 

Nas últimas décadas o surgimento de campos disciplinares remodelou o trabalho 

arqueológico junto às comunidades, conceituando-se assim como: arqueologia pública, 

arqueologia colaborativa e arqueologia comunitária (FERREIRA, 2013). O termo 

Arqueologia Pública foi utilizado pela primeira vez pelo Arqueólogo Charles R. McGimsey 

em seu livro Public Archeology. É uma disciplina centrada nas questões de participação das 

comunidades locais, indígenas e quilombolas, tendo como principal papel a aproximação 

destas comunidades e a própria Arqueologia, visando não só a divulgação do trabalho 

arqueológico, mas também, a interação e participação efetiva dessas comunidades nele. A 

Arqueologia Pública é uma ciência aplicada que trabalha em benefício das comunidades e 

segmentos sociais. Entende-se como ação com o povo (FUNARI, ROBRAHN-GONZÁLEZ 

2008), no entanto, poucos autores trabalham com esse segmento no Brasil, entre eles podemos 

citar: BEZERRA, 2012; EREMITES DE OLIVEIRA, PEREIRA, 2012; SILVA, 2011; 

FUNARI, BEZERRA, 2012; FUNARI, CARVALHO, 2012. 
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Funari e Robrahn-González (2008) falam da importância de estudar a Arqueologia e o 

Capitalismo no Brasil, entendendo o seu contexto histórico específico. Tendo em vista que o 

Brasil sempre foi associado ao capitalismo, desde a chegada da colonização portuguesa. 

Segundo Funari, a Arqueologia no Brasil inicia-se como prática acadêmica logo após a 

independência (1822) financiada pela Corte Imperial. A elite, típica do antigo regime europeu, 

impõe discursos imperialistas a respeito das origens nobres do poder colonial, deixando de 

fora os indivíduos subordinados, sendo em sua maioria escravos. 

As pesquisas arqueológicas acadêmicas no Brasil foram marcadas por profundas 

contradições. Isso ocorreu nas no final do século XIX e início do século XX, na época havia 

uma pregação aberta de extermínio dos índios (FUNARI, 2002). Esse extermínio era 

defendido pelo diretor do Museu Paulista em 1885, o zoólogo Hermann von Ihering 

(FUNARI, 2002). Esse quadro começou a mudar décadas depois com a atuação do jornalista 

Paulo Duarte, um dos fundadores da Universidade de São Paulo. Duarte foi exilado por ser 

um combatente assíduo da ditadura da Era Vargas (1937 – 1945). Logo após a queda do ex 

Presidente Getúlio Vargas, o jornalista voltou ao Brasil e deu início a Arqueologia científica e 

universitária brasileira. Um dos principais fundadores da Comissão de Pré-História e mais 

tarde do Instituto de Pré-História, é de sua responsabilidade a vinda dos primeiros 

arqueólogos para o Brasil, Joseph Emperaire e Annette Laming-Emperaire em 1950 (PROUS, 

1992). Foi o criador do projeto de Lei 3537/57, que mais tarde tornou-se a tão conhecida e 

única lei que trata sobre Arqueologia, Lei 3924/61. Em 1969 chega ao fim todo o trabalho 

feito por Paulo Duarte, sendo cassado como professor da USP (FUNARI, 2002). 

Em 1954 é fundado o Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (CEPA), por 

Paulo Duarte e José Loureiro Fernandes da Universidade do Paraná. O CEPA realizava 

congressos com a finalidade de discutir a cientificidade da Arqueologia Brasileira. E 

contavam com a participação de pesquisadores internacionais. Ao invés de enviar estudantes 

para fora do país e ter que financiar os estudos com custos altos, a melhor opção foi trazer 

profissionais capacitados para realizar palestras (FUNARI, 2002). 

Em 1964 os arqueólogos americanos Betty Meggers e Clifford Evans foram 

convidados para a realização de um seminário de ensino e pesquisa em jazidas cerâmicas. 

Esse seminário trazia um novo método de interpretação de dados obtidos a partir das análises 

de cerâmicas. Essas discussões foram feitas no âmbito do recente golpe militar e no Brasil, 

naquele momento, não havia como colocar em prática esse novo método de forma ampla e 

integrada. Então, foi sugerido a realização de um Programa Nacional de Pesquisas 
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Arqueológicas (PRONAPA), patrocinado pelo CNPq e pelo Smithsonian Institution. O 

programa treinava arqueólogos brasileiros realizando levantamentos e escavações em todo o 

país. A coordenação do projeto ficou subordinada aos americanos (Instituto de Arqueologia 

(IAB), 2014). 

Segundo Funari e Carvalho (2011), com o fim da ditadura militar a Arqueologia 

Brasileira começou a andar em passos largos, inserindo-se no âmbito internacional e passou a 

se preocupar com a relevância científica e social. 

Atualmente analisando a legislação brasileira é possível perceber um déficit em 

relação as políticas públicas voltadas a Arqueologia brasileira. Exemplo disso é que a 

constituição federal contém apenas uma única lei a respeito da proteção do patrimônio 

arqueológico. Entendendo que essas decisões partem de um poder público, o que notamos é 

que o interesse da sociedade não é considerada. Percebe-se que desde a homologação da lei 

3.924/61 ações públicas visando a divulgação e preservação do patrimônio não têm sido 

frequentes, ou quase nunca discutidas pelo poder responsável por essas ações.  

A Arqueologia pode desempenhar um papel importante, auxiliando em uma melhor 

compreensão e interpretação de sociedades pretéritas e permitindo a sociedade contemporânea 

conhecer as sociedades que habitaram o país antes da colonização. Sabemos que são vários 

grupos formadores da cultura nacional, e alguns não eram bem representados até anos atrás 

(índios, negros, imigrantes, migrantes), restritos a história que era documentada por alguns 

estudiosos. Levando-se em consideração que o contexto em que se inseriu a Arqueologia no 

Brasil era um contexto capitalista realizado pelas elites, esses grupos não eram considerados 

como formadores da cultura brasileira, vistos apenas como subalternos por eles. Essa visão 

partia de estudiosos responsáveis pela elaboração de uma escrita da história do país. Segundo 

Marly Rodrigues, esses grupos só começam a ter “voz”, logo após a ditadura militar, na 

década de 1980, com a explosão dos movimentos sociais (RODRIGUES, 2001). As pesquisas 

arqueológicas podem contribuir para que esses grupos tenham suas atividades e manifestações 

culturais representadas e divulgadas através dos vestígios materiais resgatados nas 

escavações. Essas culturas, antes consideradas como subalternas, estão cada vez mais se 

sobressaindo e derrubando uma identidade elitista dominadora da cultura nacional. Essa 

discussão será melhor discutida e trabalhada no capítulo 4. 

Uma das características mais perceptíveis do capitalismo é o descaso no que concerne 

aos direitos do proletário, composto geralmente por estes setores da sociedade. A busca 

desenfreada por retorno financeiro, tão marcante no capitalismo, é a principal patrocinadora 
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da devastação de nossos recursos naturais. Na Amazônia, é cada vez mais crescente a 

destruição da floresta, finalidade é o lucro, trazendo a falsa ideia de progresso, e por 

consequência, afetando comunidades tradicionais. Os impactos causados por grandes obras 

obrigam comunidades a saírem de suas casas, terras e principalmente de suas regiões, tendo 

que se readaptarem ao ritmo do capital, e exercendo trabalhos que fogem de suas culturas e 

tradições. Ressaltamos aqui que em muitos desses casos perde-se a memória, a história e a 

cultura material dessas comunidades (FERREIRA, 2013). 

Mas como a Arqueologia se insere neste quadro de “progresso” crescente? A Lei 

3924/61 e principalmente a Portaria 230/2002-IPHAN, exigem que todos os projetos de 

desenvolvimento de infraestrutura, com grandes potenciais de impactos, financiem pesquisas 

arqueológicas com a finalidade de identificar, registrar, resgatar, preservar (quando possível) 

e salvar a cultura material presente nas áreas impactadas por esses projetos, para que a mesma 

não se perca completamente. 

O PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), implantado no governo Lula em 28 

de Janeiro de 2007, com o objetivo de acelerar o crescimento econômico do Brasil, é um 

exemplo de grandes projetos com a obrigatoriedade de pesquisas arqueológicas, 

principalmente na Amazônia. Em virtude desses grandes projetos e programas aumentou-se 

em grande escala o número das empresas de Arqueologia. Tendo em vista essa exigência de 

pesquisas arqueológicas em grandes obras, a demanda e procura por empresas de contrato 

cresceu expressivamente, assim como a criação de novos cursos em Arqueologia pelo Brasil. 

Criando um mercado com acirradas competições, onde o Arqueólogo se vê frente a uma mão-

de-obra barata e de uma pesquisa com prazo de “validade” (FERREIRA, 2013). 

Ferreira (2013) observa que no Brasil, as “coisas arqueológicas‟ caminham com o 

consentimento e ordenação da legislação patrimonial, legitimando os projetos de 

desenvolvimento e planejamento econômico. Essa legitimação vem através da arqueologia de 

contrato. O autor ressalta que não está minorando as lutas civis em prol das mudanças na 

legislação arqueológica. Mas, a visão que o autor tem, é que o trabalho arqueológico com as 

comunidades não se opõe ao nacionalismo, colonialismo e ao mercado.  

É comum ouvir discursos dos governantes (representantes do povo) em relação aos 

“cacos” encontrados em obras, que na visão deles, só “atrasam” o andamento da obra. Lúcio 

Meneses ressalta que agora, governo e empresas: 
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conjugam destruição desenvolvimentista com preservação do passado”... “Ela 

surgiu, historicamente, como realidade de transação entre as coisas arqueológicas e o 

liberalismo. E, hoje, a arqueologia de contrato vem fazendo um uso muito peculiar 

da arqueologia pública. Vale-se da disciplina, numa clara distorção de sua 

epistemologia e objetivos, como estratégia de marketing, como publicidade. Os 

projetos de desenvolvimento podem destruir os sítios, mas a arqueologia de 

contrato, aliada a essa versão sorrateira de arqueologia pública, diz-nos: “aqui 

estamos nós para preservar o passado para o futuro e educar a comunidade”! 

(FERREIRA, 2013:97). 

 

 

Não temos aqui a intenção de atingir e desmerecer a arqueologia de contrato. 

Reconhecemos o importante papel do contrato na Arqueologia brasileira, assim como as 

importantes pesquisas e descobertas feitas através desse seguimento. Mas, entendemos quão 

perigoso tem sido o capitalismo dentro da Arqueologia. Impondo um discurso nacionalista, 

como cita o arqueólogo latino-americano Felipe Bate Petersen sobre a arqueologia pública 

feita no Brasil, “altamente progresista y democrático, sumado a un paternalismo 

conmovedor” (BATE, 1998:12).  

O cuidado que temos ao escrever é simplesmente uma maneira de atentar para a forma 

que uma ciência, com uma representatividade tão importante, tem deixado a mercê do Estado 

e do capital a fomentação de uma formação sócio-identitária. Ferreira (2013) relata que a 

Arqueologia pública que se tem feito na maioria dos contratos, com intuito de envolver a 

comunidade e fazer valer a definição de pública, na verdade, não abandonou o jeito 

colonialista de fazer o “progresso”. É fato que os membros das comunidades envolvem-se 

com as pesquisas arqueológicas, mas não como colaboradores nas informações mas sim, 

como “peões” dos trabalhos arqueológicos. As comunidades não são contatas para a 

elaboração do projeto de pesquisas, assim como não participam das deliberações acerca dos 

impactos econômicos e ambientais dessas grandes obras de engenharia. Voltamos aqui no 

ponto que Lúcio Meneses diz que a arqueologia de contrato não se opõe as imposições do 

Estado. 

O problema não é liberar essas obras de desenvolvimento, mas sim como as 

comunidades e as “coisas arqueológicas” têm sido acolhidas e tratadas como uma publicidade 

do capital. Trazendo a ideia de que a destruição também constrói. Destruindo, mas 

preservando a diversidade e pluralidade cultural. Nos laços existentes entre a arqueologia de 

contrato e a arqueologia pública vigoram velhos nacionalismos e colonialismos.  

Hoje, a luta da classe arqueológica não deve ser por uma arqueologia pública 

diretamente ligada a uma arqueologia de contrato e todos os seus jargões nacionalistas, 
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colonialistas e ao mercado. A luta deve ser por uma arqueologia onde haja a participação das 

comunidades que estão em constante contato com esses bens.  
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CAPÍTULO 3: Comercialização e tráfico de artefatos arqueológicos 

 

 

Neste capítulo abordaremos o tráfico e comercialização de peças arqueológicas. 

Discorreremos como essa questão é abordada na América Latina, Brasil, Amazônia e no 

município de Cacoal, estado de Rondônia. 

Quando falamos de cultura material, patrimônio cultural e comunidades, devemos 

lembrar que o Brasil é um país vasto que possui grande variedade de grupos étnicos e culturas 

diversas. Assim sendo, devemos estar atentos à pluralidade de atores envolvidos nas 

complexas questões relacionadas ao patrimônio arqueológico. 

Este patrimônio não é intentado apenas por arqueólogos e indígenas, ele desperta 

interesse, por razões diversas, também nos quilombolas, movimentos sociais, público escolar, 

grupos religiosos, regimes ditatoriais, saqueadores de sítios arqueológicos tanto em terra 

quanto os subaquáticos
1
 comerciantes de réplicas e nos turistas. O material arqueológico tem 

sido utilizado por esses grupos com os seguintes objetivos: demarcação territorial, formação 

identitária, legitimação cultural, formação da memória social ou específica de um 

determinado grupo e investigações em crimes ditatoriais. É vasto o olhar para esses objetos 

arqueológicos, mas não se pode esquecer um grupo que talvez seja um dos maiores 

colaboradores para o tráfico e a comercialização de peças arqueológicas, e digo ainda, prática 

ilegal. São eles: os colecionadores, são indivíduos que possuem um conhecimento maior 

sobre as peças, conhecimento esse que se difere do ao do ladrão. Colecionadores 

encomendam peças de ladrões para o aumento de suas coleções. O ladrão comercializa as 

peças para obter lucros em cima das mesmas (BEZERRA; NAJJAR, 2009). 

No Brasil as instituições responsáveis pela fiscalização e gerenciamento do patrimônio 

arqueológico além de apresentarem problemas por não haver corpo técnico disponível e 

recursos para investimento em uma fiscalização eficiente que contemple todas as regiões do 

país, ocorre também a falha no recolhimento destas peças, pela falta de instituições e museus 

para salvaguarda destas, contribuindo para que o problema se agrave pela falta de inventários, 

descrições detalhadas, fotografias, etc. Percebe-se que existe um grande caminho a ser 

percorrido para conseguirmos entender a relação entre a comunidade e o objeto, a relação 

existente hoje entre comunidade e o registro arqueológico é outra, as peças ganham novos 

                                                             
1 O saque aos sítios subaquáticos é um outro grave problema, que não discorreremos aqui pois foge do foco 

inicial deste. Autores como Gilson Rambelli (2007) e Maria Scatamacchia (2005) tratam melhor sobre essa 

questão. 
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significados, são reutilizadas de acordo com suas necessidades ou querer. É preciso esclarecer 

que a figura do ladrão não existe em todas as comunidades. Se existem colecionadores, 

existem ladrões, logo, existe também um local e uma comunidade de onde esse material 

advém. 

Geralmente, nas comunidades tradicionais localizadas sobre sítios arqueológicos, os 

indivíduos crescem vendo esses materiais em seus quintais, ruas da vila e arredores e vários 

deles possuem coleções particulares. No entanto, tais coleções diferem daquelas que tem 

como visão o comércio e obtenção de poder através da aquisição de peças arqueológicas. 

Essas pessoas, ao manipularem o solo, guardam essas peças sem fins comerciais, porém 

muitos são persuadidos a entregar e/ou vender os artefatos arqueológicos que possuem 

mediante estratégias de convencimento impostas pela figura do colecionador ou de seus 

intermediários. 

Todavia, o comércio ilícito de bens culturais ultrapassa os limites estaduais e nacionais, 

pois alguns casos também ganham dimensões internacionais. Encontros e tratados realizados 

na Europa a partir dos anos de 1815, ainda durante as expedições Napoleônicas, trouxeram 

abordagens sobre alguns Direitos Internacionais, onde se discorreria e aprovaria normas e 

atividades para todos os Estados e Organizações internacionais pertencentes ou conveniadas 

aos grupos decididos em convenções. 

Esse grupo era composto por países que, ao participarem de todas as reuniões e 

tomadas de decisões para o combate a prática generalizada de saqueamento do patrimônio 

cultural, criaram uma rede de auxílio para que o monitoramento do comércio ilegal desse 

patrimônio alcançasse um âmbito maior. Uma das regras definidas era de que os países 

conveniados as várias convenções e tratados tinham como tarefa alertar quando peças de 

outras nações entrassem em seus territórios. Esses encontros e tratados tinham como uma de 

suas prioridades regulamentar as relações patrimoniais entre os Estados Nacionais. As 

principais organizações sócias que faziam parte desses Conselhos eram a UNESCO, a 

Comunidade Europeia e o Conselho da Europa (BURGOS ESTRADA, 1998). 

Segundo Burgos Estrada (1998), essas organizações tomam medidas diretas contra o 

tráfico de material arqueológico, envolvendo questões como: exportação, importação e a 

regulamentação do que elas denominam como práticas de risco. Entre essas práticas 

destacam-se: aquisições fraudulentas, atividades arqueológicas ilícitas e roubo em geral. O 

autor salienta que todo o material arqueológico objeto de práticas espoliatórias está destinado 

a engrossar o comércio clandestino de bens. 
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As discussões internacionais para a proteção dos bens culturais e arqueológicos não 

surgiram espontaneamente, vale lembrar que a aplicação, na prática social, da legislação é um 

processo de longa duração. As primeiras normas jurídicas internacionais que se preocuparam 

com a proteção dos bens culturais estão no “Derecho de la Guerra – Convenios e Reglamentos 

de La Haya” de 1899 e 1907 e sua vigência só ganhou força após a Segunda Guerra Mundial 

(BURGOS ESTRADA, 1998).  

Em 1954, em uma convenção da UNESCO, surge o “Convenio Cultural Europeo”, 

esse conselho desenvolve temáticas de proteção para as seguintes áreas: Patrimônio 

Arquitetônico e Patrimônio Arqueológico. Em maio de 1969 se firma em Londres o 

“Convenio Europeo para la Protección del Patrimônio Arqueológico”, que se refere às regras 

de colaboração, difusão e política de aquisição, mas também, constitui uma limitação ao 

comércio e a propriedade lícita de objetos arqueológicos. Em 1992 surge o “Convenio 

revisado de La Valetta”, que visava manter o patrimônio arqueológico em seu local de origem 

e instituía regras, normas afim de prevenir a circulação ilegal de bens provenientes de 

escavações (BURGOS ESTRADA, 1998). 

Vários outros convênios surgiram entre o fim do século XIX e fim do século XX 

(1815 – 1997), alguns sendo revisados, outros tentando cada vez mais combater ou prevenir o 

tráfico de bens culturais e arqueológicos. E esse é um comércio que, mesmo com problemas 

sendo acusados a todo instante, ganham ainda mais força comercial e internacional. A 

sensibilização do público tem que tornar-se constante e insistente.  

A comercialização e tráfico de artefatos arqueológicos é um grave problema que 

ameaça a preservação do patrimônio arqueológico. Segundo a Interpol, os objetos 

arqueológicos estão entre os mais cobiçados pelo mercado de antiguidades mundial, ficando 

atrás apenas da arte sacra dos séculos XVIII e XIX (BEZERRA; NAJJAR, 2009). 

Essa prática, que ameaça à preservação de sítios e registros arqueológicos, tem sido 

observada nos países da América do Sul. Por ser rica em variabilidade cultural, os olhares de 

saqueadores, rede de máfia e colecionadores, tem se voltado para essa vasta região. 

 

 

3.1 A comercialização e tráfico na América do Sul 

 

Segundo Giovannetti e Páez (2009), há muito tempo o tráfico de objetos arqueológicos 

tem sido uma questão difícil de controlar por parte das políticas de proteção ao Patrimônio 
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Cultural. Com o aumento dessas políticas, também tem crescido consideravelmente esse 

comércio ilegal de bens culturais. Muitas das coleções atuais dos grandes museus se devem a 

compra e venda de objetos pelos próprios investigadores do passado, termo utilizado pelos 

autores. Os bens arqueológicos, assim como os sítios de onde eles são extraídos, são 

propriedade do Estado, logo, é o Estado que garante a sua tutela, proteção, conservação e 

investigação. Mas são perceptíveis muitas falhas nessa tutela (GIOVANNETTI; PÁEZ, 

2009). 

No Brasil, os bens arqueológicos, assim como os sítios de onde eles são extraídos, são 

propriedade da União, logo o Estado é o responsável por sua tutela, proteção, conservação e 

investigação. Porém, são perceptíveis muitas falhas nessa tutela. 

A figura do colecionador de peças arqueológicas é muito antiga. Os primeiros esboços 

de explicação sobre sociedades pretéritas surgiram dos esforços empreendidos por 

colecionadores de arte antiga de classes altas de distintas sociedades. A Arqueologia como 

disciplina científica surgiu a partir da emancipação do fenômeno de colecionar 

(GIOVANNETTI; PÁEZ, 2009). Segundo Trigger (1992), a disciplina iniciou com interesses 

que vão muito além da curiosidade por “obras de arte de civilizações desaparecidas” 

(TRIGGER, 1992). Do momento em que a Arqueologia se estabelece como disciplina o 

colecionismo privado tem sido um grande problema para a mesma (GIOVANNETTI; PÁEZ, 

2009). 

Os colecionadores privados tratam as peças arqueológicas como meros objetos 

exóticos de arte. Raras são as vezes que se interessam por peças sem grandes decorações e, 

mais raro ainda, se interessam por um conhecimento profundo das sociedades que as 

fabricaram. Eles são destruidores dos contextos arqueológicos (GIOVANNETTI; PÁEZ, 

2009). 

Os colecionadores, por outro lado, discursam que o Estado e as instituições públicas 

não podem fazer ou não fazem muito para proteger adequadamente o patrimônio 

arqueológico. E essa é a justificativa para construir grandes coleções. Ressaltamos que, a 

maioria dos colecionadores dispõem de um capital quantitativo e suficiente para obter 

coleções exclusivas e expressivas (GIOVANNETTI; PÁEZ, 2009). 

Outro problema é que alguns museus ao redor do mundo continuam aumentando suas 

coleções através da compra direta de colecionadores. A maior parte dos museus possuem em 

suas coleções peças que foram compradas de colecionadores em algum momento. Essa prática 

era mais frequente no século XX (GIOVANNETTI; PÁEZ, 2009). Um exemplo claro foi o 
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que ocorreu no Iraque, quando os norte-americanos invadiram Bagdá, sítios arqueológicos 

importantes foram saqueados e destruídos por soldados americanos. O Museu de Bagdá teve 

mais de 14.000 peças roubadas. Um grande mercado de comércio foi montando através desse 

saqueamento, através da internet era possível realizar compras. Museus da França, Estados 

Unidos, Espanha, Itália e Alemanha adquiriram peças que exibem em seus espaços 

(GIOVANNETTI; PÁEZ, 2009). 

Essas questões envolvem o fetiche pelo material arqueológico, exótico e diferente, 

pois chama atenção de colecionadores que desejam ter sobre o seu domínio peças exclusivas. 

Não podemos esquecer também do grande mercado capitalista em torno do material 

arqueológico. 

Ao dizermos que esse é um grande mercado capitalista, voltamos a afirmar que esses 

colecionadores não são indivíduos que se conscientizam da necessidade da preservação e 

conservação, são pessoas que contribuem ainda mais para a pobreza de comunidades e para 

um grande mercado de comércio e tráfico de peças arqueológicas. Aumentar suas coleções e 

obter peças exclusivas é um meio de deter o poder da memória e da história. 

A questão de tráfico de bens arqueológicos é uma situação muito cômoda para o 

Estado. Para uma fiscalização mais firme e adequada, seria necessária a criação de políticas 

públicas e leis mais severas, e para isso o corpo técnico, os gastos e recursos, teriam que ser 

muito melhor distribuídos para secretarias de cultura e ministérios. O que não é o caso no 

Brasil.  

Há vários anos a classe de educadores e arqueólogos vêm lutando pela elaboração de 

leis que protejam e punam essas ações, desde quando a Arqueologia se efetivou como 

disciplina científica, mas o mercado só tem aumentado, assim como as discussões. Muitos 

desses colecionadores são aliados do Estado, ou é o próprio Estado (GIOVANNETTI; PÁEZ, 

2009). 

A América do Sul se destaca por sua variabilidade cultural e é expressiva a quantidade 

de artefatos arqueológicos existentes na região, como também é expressivo o saque de sítios 

arqueológicos e o grande comércio ilegal de artefatos arqueológicos. O Peru e a belíssima 

cultura Inca sofrem com a obsessão e desejo de colecionadores internacionais. Grande parte 

das coleções do Museo Del Oro, tem procedência do comércio ilegal. O mesmo ocorre com o 

Museo de La Plata, na Argentina, porém, a lei nacional no país protegendo o patrimônio 

arqueológico só foi regulamentada em 1921, e a maioria das peças foram adquiridas antes do 

início do século XIX (GIOVANNETTI; PÁEZ, 2009). 
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Londoño (2003) escreveu um artigo sobre a prática de “guaqueria” – prática de 

saqueamento de sítios arqueológicos na busca de sítios pré-hispânicos, com vestígios de 

enterramento humano na Colômbia. A aparição de “tumbas” durante o saque levava os 

saqueadores a crer que ali havia a existência de ouro (LONDOÑO, 2003). O saque aos 

sepultamentos indígenas era uma tradição e um meio de subsistência da comunidade 

colombiana.  

A “guaquería” ou “huaqueria”, conhecidas como práticas de saque em sepultamentos 

indígenas, tornou-se um hábito cultural socialmente estabelecida, onde os saqueadores 

realizam escavações destrutivas para fins financeiros. Não existe a “guaca” se não tiver a 

“tumba”. Essa ação segue uma tradição familiar, devido a baixa taxa de emprego e as poucas 

oportunidades. Essas comunidades desenvolvem esse “hábito” irregular e vendem os vestígios 

arqueológicos para colecionadores e outros compradores. A demanda é grande, existindo uma 

máfia nacional e internacional específica para esse tipo de prática (LONDOÑO, 2003). 

Segundo Londoño existem alguns elementos importantes dentro da prática de 

“guaquería”: 1) a busca de sítios pré-hispânicos; 2) o espaço socialmente construído no 

território colabora para formas culturais de percepções destes sítios; 3) a guaca é uma fonte 

natural de riqueza social, colocada em circulação através das redes de família de uma maneira 

que exclua qualquer sentimento, garantindo somente a continuidade social. Não é possível 

encontrar “guaqueros” ricos, pois todo o material retirado ilegalmente é disseminado 

rapidamente, e a maioria das peças são destinadas aos colecionadores (LONDOÑO, 2003). 

Em entrevistas com os chamados “guaqueros”, a visão deles não é desrespeitosa para com o 

indígena que fabricou esses vestígios. Mas eles acreditam que os indígenas “atuais” são 

pessoas problemáticas e exigem terras que não são utilizadas para atividades econômicas, na 

lógicas dos “campesinos” (LONDOÑO, 2003). 

Em todo o produto obtido no processo de “guaquería” pretende-se obter uma boa 

quantidade de dinheiro por parte dos colecionadores, mas também existe uma necessidade de 

garantir que o dinheiro circule de maneira mais ampla possível, como é relatado no terceiro 

elemento para a prática da “guaca”. Os destinatários desses objetos são os colecionadores que, 

por coincidência, são os personagens mais ambiciosos, e as suas únicas prioridades são a 

acumulação de capital e a exploração dos camponeses (LONDOÑO, 2003). 

Por ser uma prática cultural e tradicional nas famílias andinas, o trabalho de difusão da 

proteção desse patrimônio torna-se um desafio. Os agentes de difusão (pessoas designadas 

para difundir, a importância da preservação de sítios e materiais arqueológicos) devem 
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primeiro abandonar essa tradição para um possível combate. O Estado tem como papel 

disseminar a visão do registro arqueológico como uma propriedade coletiva e uma 

democratização do passado (LONDOÑO, 2003). 

Muitas comunidades nativas, como no caso das comunidades da Colômbia, que 

praticavam a “guaqueria” conseguiram dar um passo adiante, fazendo uso de técnicas de 

escavação profissional para construir histórias locais que legitimam certas mobilizações. 

Essas ações têm servido de apoio no combate da prática de “guaqueria” no âmbito de alguns 

departamentos de Antropologia de Universidades da Colômbia. 

Hoje em dia a prática da “guaquería” vem se tornando cada vez menos frequente. Mas 

isso vem ocorrendo graças aos esforços de arqueólogos, antropólogos e do próprio Estado. A 

desconstrução dessas práticas culturais, passadas de geração em geração, são complicadas e 

exigem muito trabalho da equipe técnica, principalmente em situações onde a economia de 

muitas comunidades e povos dependem dessas práticas ilegais e destrutivas ao patrimônio. 

Bezerra e Najjar (2009) relatam que apesar dos casos de tráfico de peças arqueológicas 

no Brasil serem numericamente menos expressivos do que em países da Europa (Itália, 

Rússia, Polônia, Alemanha e França), a Interpol os considera como uma ameaça a 

preservação do patrimônio brasileiro. O tráfico impede também o direito do público de 

conhecer o passado, distorce a relação deste com o patrimônio arqueológico e compromete as 

pesquisas arqueológicas. Todos esses “prejuízos” ao patrimônio arqueológico foram relatados 

e melhor especificados no capítulo 1. 

Pela precariedade que essas comunidades são “obrigadas” a viver e a falta de subsídios 

que lhes é de direito, elas acabam sendo sucumbidas por esse sistema de comercialização e 

tráfico. No Brasil este quadro não difere, além da pobreza extrema em que vivem tais 

comunidades, a falta de investimento e principalmente de políticas públicas são ainda mais 

preocupantes. 

O patrimônio arqueológico é amparado, como já dito, pelo Decreto Lei n. 25/1937, 

Constituição Federal de 1988, pela Lei n. 3.924/61 e pela Lei n. 8.176/91, artigo 2º. Essa 

última lei citada, curiosamente encontra-se no decreto nº 238 de 1991, assinado pelo então 

presidente Fernando Collor. O curioso é que a lei trata de crimes contra a ordem econômica. 

Haja vista que, o que é cultural hoje no Brasil tem se tornado parte do capital. 

É sabido que cada país possui legislação própria (Peru, Colômbia, Argentina, Chile e 

Brasil), cabendo ao Estado Nacional redigi-las e delimitá-las. Vale aqui destacar que em 

alguns países, como os Estados Unidos, a comercialização de bens arqueológicos é permitida, 
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o que torna o combate um pouco árduo, por não ser uma decisão unânime. Nos países em que 

a comercialização é permitida não há uma “preocupação” com esse tipo de prática, peças que 

são obtidas de forma ilegal em países que proíbem o comércio, ao adentrarem em outros que 

não inibem a ação, o diálogo, a fiscalização e o combate são mais complicados.  

 

 

3.2 Comercialização e Tráfico na Amazônia 

 

 

Devido ao grande crescimento de projetos e planos de desenvolvimento e 

sustentabilidade na Amazônia na presente década, é de suma importância a inserção de 

pesquisas arqueológicas nessa rica e culturalmente vasta região. Acreditando nisso, é 

imprescindível a contribuição de instituições centradas na valorização e resgate de uma 

cultura local pré-existente, visto que os estudos arqueológicos na Amazônia são recentes e 

cada vez mais relevantes para uma maior compreensão de ocupações pretéritas, bem como, 

para a formação de uma identidade cultural. 

Não há dados precisos sobre a quantidade de sítios arqueológicos identificados na 

Amazônia. Sabe-se, porém, que com o crescente saque de sítios visando o comércio tem-se 

perdido muitas informações sobre eles. A grande movimentação ilegal desses artefatos, que é 

parte da memória cultural do Brasil e da identidade amazônica, tem sido vendida e 

comercializada por mercadores em leilões no mercado ilegal nacional e internacional. Vale 

ressaltar que esse comércio é frequente na Amazônia (LIMA et al., 2013). 

Segundo o pesquisador Eduardo Neves (MAE-USP), os comerciantes transitam 

livremente e sem compromisso algum, principalmente em comunidades ribeirinhas, que em 

sua totalidade vivem próximas ou até mesmo sobre os sítios arqueológicos, desconhecendo o 

valor histórico e cultural das peças (Eco debate, 2013). É comum, em comunidades 

tradicionais, as famílias terem grandes coleções de peças arqueológicas em suas casas, sem 

saber das implicações legislativas. Neves relata em entrevista para a Revista Eletrônica Eco 

debate, que algumas comunidades chegaram a comercializar pontas de flechas por US$1. 

Essas peças, adquiridas por preços baixíssimos, quando adentram no comércio exterior, 

chegam a ser vendidas por mais de 300 mil Euros. 

O arqueólogo Raoni Valle, docente da Universidade Federal do Oeste do Pará 

(UFOPA), em entrevista para a revista eletrônica Agência Pública, relata um padrão 
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especializado de saque a sítios de registros rupestres, no estado do Amazonas. A rede de 

comércio está se sofisticando e ampliando os seus alvos. Antes, o principal objetivo era a 

cerâmica, pela facilidade com que se encontra em toda a região e pela beleza das peças. O 

pesquisador lamenta e supõe que essas peças possivelmente estão destinadas a colecionadores 

brasileiros ou estrangeiros e lamentavelmente, possa estar indo para instituições como museus 

na Europa e outros lugares. 

A comercialização de peças arqueológicas na Amazônia é explícita e muitas vezes 

escancarada. Em uma busca rápida por sites de compra e venda é possível ter o conhecimento 

de quão comum tem sido essa prática.  

 

 

3.3 De colecionadores a ladrões de raios: o caso da coleção José Moreira – 

Cacoal/Rondônia 

 

 

De acordo com o livro “Tradições populares de Portugal” de J. Leite de Vasconcellos, 

o termo pedras de raio dá-se aos materiais líticos polidos com forma de lâmina de machado. 

Nas comunidades tradicionais, por não saberem do que se tratam, muitas pessoas chamam 

estes artefatos líticos de pedra de raio. 

Esse termo remonta desde a época da colonização de Portugal. Esse nome se dá aos 

instrumentos de pedra pré-históricos, principalmente bifaces, aos cristais de rocha, muitas 

vezes encontrados nas raízes das árvores, às cunhas de ferro e aos meteoritos. As pedras de 

raio também podem ser redondas. Às pedras menores dá-se o nome de pedra de corisco. A 

pedra de raio era usada para afugentar os raios do trovão e colocava-se em cima do telhado ou 

dentro de “casa para proteção” (VASCONCELLOS, 1882). 

Segundo a crença popular em Portugal, o raio é uma pedra que cai e afunda sete varas 

ou braças, cada ano sobe uma braça, portanto leva sete anos a vir à superfície. Quando a pedra 

cai dá muitos saltos no chão, deixando a terra “esgadanhada”. A crença nas pedras de raio 

encontra-se espalhada pela Europa, Ásia, Polinésia, e diversos outros locais do mundo 

(VASCONCELLOS, 1882). 

Aqui no Brasil a crença já se difere de Portugal, pois as comunidades tradicionais na 

Amazônia acreditam que a “pedra de raio” atrai os raios para os locais em que elas se 

encontram.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferramenta_de_pedra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biface
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristal_de_rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fulgurito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meteorito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trov%C3%A3o
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O estado de Rondônia tem um grande potencial arqueológico, diversos trabalhos tem 

sido realizados no Estado desde a década de 1960 pelo pesquisador Eurico Miller através de 

convênios com o Smithsonian Institution e o Programa de Pesquisas Arqueológicas 

Paleoindígenas e Paleoambientais (PROPA). Os dados obtidos em 1978 foram registrados no 

Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), e tem sido atualizados desde então 

através de pesquisas posteriores e até recentemente com a implantação das Usinas 

Hidroelétricas (UHE‟s) no Estado pelos consórcios de Jirau e Santo Antônio (BERTOLO, 

2014). A demanda para a arqueologia tem crescido e com esse crescimento aumentam-se 

também os casos de venda e tráfico de material arqueológico. O estado recebe, desde quando 

ainda era território federal, um grande fluxo migratório e imigratório. É perceptível a 

miscigenação cultural e racial, e como estamos tratando de um estado que pertence a 

Amazônia, temos o conhecimento de vários e antigos assentamentos, os vestígios desses 

ciclos e assentamentos pairam entre as comunidades tradicionais até hoje, são sítios com 

quilômetros de extensão (ZIMPEL NETO, 2009). 

A deficiência na fiscalização é grande e os casos de tráfico pelo estado de Rondônia 

não se diferem dos casos espalhados pela Amazônia. A presença indígena no estado de 

Rondônia é visivelmente significativa e importante na formação cultural, mas é 

particularmente ignorada.  

Em 20 de março de 2009 a Superintendência do IPHAN/RO recebeu uma denúncia 

anônima na qual a(o) denunciante informava a venda explícita de peças arqueológicas. Se 

tratava de 24 peças em pedra polida, todas expostas com etiquetas apresentando valor de 

venda, descrições e slogan da loja. Se trata de uma loja localizada na zona central do 

município de Cacoal, às margens da rodovia BR 364. A denúncia apresentava imagens da 

comercialização no interior do estabelecimento. 

Cacoal é um município importante e conhecido como a Capital do Café. Vale ressaltar 

que o município está inserido na bacia hidrográfica do rio Machado, um importante afluente 

do rio Madeira.  

Pesquisas arqueológicas realizadas por Zimpel Neto (2009) relatam que não foram 

encontrados sítios de terra preta na região do médio rio Ji-Paraná, ocorrendo somente em dois 

sítios no curso alto do rio, em contexto de terra firme (NOLETO, 2013), muitas vezes o 

contexto de terras pretas está diretamente associado a agricultura e ao sedentarismo 

(MILLER, 1992). 



 

38 

 

A contrapartida, a quantidade expressiva de machados chama atenção de Zimpel Neto 

por ser muito mais significativa do que em outras áreas da região. Essa quantidade pode 

indicar atividades de manejo do meio ambiente, como o preparo de roças e a derrubadas de 

matas (ZIMPEL NETO, 2009; GOELDI, 2009). 

Apesar de Zimpel Neto (2009) atribuir a profusão de machados a uma provável 

atividade de manejo, por outro lado, André Prous (1986) ressalta a não atribuição de função 

para artefatos polidos, pois há certa dificuldade de identificar a veracidade de tais 

informações. 

Em 24 de março do mesmo ano, técnicos do IPHAN/RO dirigiram-se ao local 

indicado para averiguar a denúncia. De acordo com o relatório apresentado, os técnicos 

solicitaram a presença do proprietário do estabelecimento e durante a vistoria foram 

encontradas as peças expostas em prateleiras e uma tabela de preços na parede, com valores 

que variavam de R$ 200,00 a R$ 1.400,00. Ainda de acordo com o relatório de vistoria dos 

técnico do IPHAN/RO, a coleção apreendida é composta por 16 lâminas de machado de 

diferentes formas, 5 mão de mó, 1 enchó, 1 itáiça, e 1 peça que não pôde ser descrita. Tais 

informações foram anexadas ao processo gerado após a vistoria (Processo número 

0410.000076/2009-12 – CNA/IPHAN). 

De acordo como o processo acima mencionado, o proprietário relatou aos técnicos do 

IPHAN que algumas peças foram compradas de um garimpeiro que trabalhava em uma balsa 

do rio Machado e outras vieram do sítio do seu irmão e pai. Destacou que na região existem 

peças semelhantes em todos os lugares. O proprietário alegou não ter conhecimento que tal 

prática é caracterizada como crime contra a União. 

Em 27 de julho do mesmo ano a superintendência do IPHAN/RO recebeu uma 

denúncia de reincidência na comercialização de peças arqueológicas na cidade de Cacoal. 

Desta vez a denúncia não continha imagens, mas por tratar-se da mesma localidade, um 

arqueólogo do IPHAN/RO deslocou-se para averiguação da denúncia. O processo gerado a 

partir destas denuncias encontra-se atualmente em andamento. 

O destino atual das peças encontrasse em salvaguarda pelo Departamento de 

Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia, cedidas pelo IPHAN a título de pesquisa 

científica.  

É evidente que o Estado carece de práticas e políticas sócio-educacionais. Como dito 

anteriormente, emergem sítios arqueológicos no território Amazônico e a ausência dessas 

ações refletem negativamente no que concerne ao combate dessa prática ilícita, frequente e 
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comum. Tal quadro prejudica também a preservação do patrimônio arqueológico e a 

construção de identidades locais e sociais. 

Reafirmamos que são muitos os problemas que o IPHAN enfrenta, falta de recursos 

financeiros, corpo técnico, a falta de normatização na verificação das denúncias e obtenção 

dos dados para o processo jurídico, entre vários outros. Mas somos conscientes que, nos 

últimos anos, houveram ações importantíssimas afim de minimizar tais problemas. No final 

do ano de 2013 Vanessa Dutra, então Coordenadora de Socialização do Patrimônio 

Arqueológico do Centro Nacional de Arqueologia (CNA) do IPHAN, organizou um evento 

onde representantes do IPHAN, Polícia Federal e Interpol, se reuniram para discutir tais 

questões e propor rumos para essa problemática.  

 

 

3.3.1 Análise do material lítico – Coleção José Moreira 

 

 

Foi realizada análise tecnológica nas 24 peças da coleção com o objetivo apenas de 

obter descrições básicas sobre os artefatos polidos. Por ser um caso de apreensão, além da 

inexistência de informações precisas com relação ao local de origem das peças, também não 

foram realizadas, até o momento, pesquisas de correlação com outras coleções da região de 

Cacoal ou mesmo do restante do Estado. 

A intenção de tal análise foi disponibilizar um banco de dados com informações 

iniciais e básicas sobre a coleção José Moreira para futuros estudos mais aprofundados, tal 

qual acordado em reunião realizada entre o Departamento de Arqueologia da UNIR e a 

Superintendência do IPHAN/RO. 

A análise ocorreu em duas etapas: 1) a coleção foi enviada para o professor doutor 

Vanderlei Maniesi, geólogo do Departamento de Geografia da Universidade Federal de 

Rondônia, a fim de obter dados precisos a respeito da matéria-prima das peças apreendidas; 2) 

foi realizada análise tecnológica nas peças afim de obter dados sobre matéria-prima, 

dimensão, polimento, tecnologia (alterações visíveis), terminação proximal/distal e estado de 

preservação (vide ficha de análise com atributos e variáveis no anexos 2 e 3). 

Na primeira etapa da análise o geólogo Vanderlei Maniesi identificou dois tipos de 

matéria-prima: quartzo diorito, que de acordo com ele se trata de rochas ígneas com 

coloração mais clara, chamadas rochas ígneas félsicas e diorito gabbro, nas palavras de 

Maniesi rochas ígneas com coloração mais escura, chamadas rochas ígneas máficas. 
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Conforme o gráfico 1, apresentamos a quantidade de artefatos registrados nos dois tipos de 

matérias-primas identificadas. 

 

 

Gráfico 1: Quantidade de matérias-primas registradas e classificadas por tipos. 

 

As rochas ígneas são rochas intrusivas, geradas no interior da crosta terrestre, 

conhecidas também como rochas magmáticas (Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais 

– CPRM). Conforme a figura 1 abaixo, Wernick (2003) classifica a granulometria das rochas. 

As setas em vermelho, indicam a localização das matérias-primas aqui mencionadas. 

 

16
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Gráfico quantitativo entre as matérias-primas

Quartzo Diorito diorito Gabbro
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Figura 1 Gráfico com classificações de rochas plutônicas e vulcânicas. Q= Quartzo; A= feldspato alcalino; P= plagioclásio (Fonte: 

Wernick, 2003). 

 

O estudo das rochas se faz muito importante em diversas áreas do conhecimento 

humano. Pesquisas realizadas por filósofos, historiadores e arqueólogos buscam entender o 

comportamento humano através de suas escolhas tecnológicas na obtenção, manuseio e 

transformação deste recurso mineral (NISINGA, 2014). 

No capítulo 1 destacamos a importância da preservação do registro arqueológico. Aqui 

ressaltamos a importância de análise desse material, pois ela “...visa reconstituir não só os 

processos e as modalidades de fabrico do equipamento de caça e de uso doméstico das 

comunidades humanas do passado, mas também o artesão, o indivíduo que opera na matéria 

através do gesto” (ALMEIDA et al., 2003, p. 299). 

Andre Leroi-Gourhan foi um dos primeiros pesquisadores de tecnologia lítica que 

sistematizou os estudos. Segundo Nisinga (2014) Leroi-Gourhan entendia que: 

 

 

a técnica de confecção de artefatos seguia uma determinada evolução e que estas 

diferenças poderiam identificar os grupos os quais os artefatos pertenciam. Os 
processos da cadeia operatória começariam na mente do indivíduo, sendo 

primeiramente idealizar o artefato, assim partindo para a busca da matéria-prima e 

então executando as retiradas necessárias até o acabamento final. A evolução da 

técnica estaria sempre indo em direção ao aumento da eficácia, chamado pelo autor 

por funcionalidade melhor  (NISINGA, 2014, p. 39). 
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As técnicas percebidas durante a segunda etapa de análise foram: 1) picoteamento, 

segundo Prous (1986/1990) e Lamming-Emperaire (1967) é uma técnica executada com a 

ajuda de um cinzel (instrumento de corte manual que possui uma lâmina em uma de suas 

extremidades). Seria uma forma de retirar pequenos fragmentos da rocha através de 

marteladas. Essa técnica se aplica a rochas de difícil manuseio para lascamento, ela é aplicada 

antes do polimento; 2) polimento, executada através de esfregação direta com a rocha, usando 

substâncias naturais como água e a adição de areia (NISINGA, 2014). Apresentamos no 

gráfico 2, uma comparação entre o tipo de matéria-prima e o polimento aplicado aos artefatos. 

 

 

Gráfico 2: Gráfico comparativo entre tipo de matéria-prima e tipo de polimento. 

 

Cada peça foi analisada individualmente, foram registradas as dimensões 

(comprimento, altura e largura), sempre com a maior medida (cm). As peças não 

acompanham um padrão de dimensões, registrando tamanhos diversos. 

Na análise realizada, destacamos a parte proximal, que consiste na parte onde fica o 

talão, em artefatos polidos é a parte que nos indica uma possibilidade de encabamento 

(SOUZA, 2008). Trabalhamos com quatro possibilidades morfológicas na parte proximal: 1) 

Não identificado; 2) Sulco; 3) Estrangulamento e 4) Ombro. Todas as morfologias foram 

percebidas, na maior parte dos artefatos foram identificadas morfologias de sulco ou não 

identificada. Parte distal, consiste na parte ativa dos artefatos polidos, geralmente partes 

cortantes como o gume (SOUZA, 2008). Na parte distal também trabalhamos com quatro 

possibilidades morfológicas: 1) Não identificado; 2) Gume; 3) Plano e 4) Convexo. Foram 
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percebidas as quatros possibilidades, porém, foram registrados na maioria dos artefatos o 

gume. 

A última parte da análise consistiu em verificar o estado de preservação dos 

artefatos. Poucos artefatos encontram-se em inteira preservação, foram percebidas 

fragmentações recentes e artefatos fragmentados. Abaixo apresentamos no gráfico 3, uma 

comparação entre o tipo de polimento e o estado de conservação. 

 

 

Gráfico 3: Gráfico comparativo entre tipo de polimento e estado de preservação. 

 

Abaixo apresentamos fotos individuais de ambas as faces das peças apreendidas e 

agrupadas sobre o nome de coleção José Moreira. Trata-se de um regitro detalhado e único 

sobre tal coleção. 
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COLEÇÃO JOSÉ MOREIRA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 -  Peça 1 – Coleção José Moreira 

Foto Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 3 - Peça 1 - Coleção José Moreira 
Foto Igor Andryanws (DARQ/UNIR). 

 

Figura 5: Peça 2 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 

 

 

Figura 4: Peça 2 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 

 

Figura 6: Peça 3 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

 

Figura 7: Peça 3 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
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Figura 12: Peça 4 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 13: Peça 4 - Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 

 

Figura 8: Peça 6 - Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 10: Peça 5 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 9: Peça 6 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 11: Peça 5 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
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Figura 18: Peça 7 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 

 

Figura 17: Peça 8 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 

 

Figura 16: Peça 8 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 15: Peça 9 – Coleção José Moreira Foto: 

Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 14: Peça 9 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 19: Peça 7 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
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Figura 21: Peça 11 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 23: Peça 10 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 20: Peça 11 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 22: Peça 10 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
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Figura 25: Peça 13 – Coleção José Moreira Foto: 

Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 24: Peça 13 – Coleção José Moreira Foto: 

Igor Andryanws  (DARQ/UNIR) 

 

 

Figura 26: Peça 12 – Coleção José Moreira Foto: 

Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 27: Peça 12 – Coleção José Moreira Foto: 

Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
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Figura 28: Peça 15 – Coleção José Moreira  

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 

 

Figura 29: Peça 15 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 

 

Figura 30: Peça 14 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 31: Peça 14 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
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Figura 33: Peça 18 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 34: Peça 17 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 35: Peça 16 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 32: Peça 18 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
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Figura 39: Peça 19 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 

 

Figura 37: Peça 20 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 

 

Figura 36: Peça 21 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 

 

 

Figura 38: Peça 19– Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
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Figura 40: Peça 22 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 41: Peça 22 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 44: Peça 24 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 42: Peça 23 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
 

Figura 43: Peça 23 – Coleção José Moreira 

Foto: Igor Andryanws (DARQ/UNIR) 
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CAPÍTULO 4: DISCUTINDO A AÇÃO DO ARQUEÓLOGO COMO 

IMPACTO SÓCIO-CULTURAL 

 

 

As atividades arqueológicas são de fundamental importância para o conhecimento das 

origens e do desenvolvimento das sociedades humanas, suas raízes sociais, políticas, 

econômicas, históricas, culturais, cuja importância para a humanidade ultrapassa o interesse 

meramente nacional.  

Os sítios e artefatos arqueológicos são bens culturais insubstituíveis, possuindo valor 

documental único para o estudo do modo de vida das sociedades pretéritas, 

independentemente do Estado onde estejam localizados, o que os tornam de interesse 

universal (VIEIRA, 2011). 

Segundo Schaan (2007), mesmo que a Arqueologia hoje trabalhe também com as 

sociedades contemporâneas, no geral a sociedade atribui maior valor aos artefatos 

arqueológicos pela sua antiguidade, demonstrando que existe influência social e histórica da 

noção de patrimônio arqueológico.  

A proteção, preservação e políticas públicas geridas a respeito do patrimônio 

arqueológico, dependem principalmente do valor atribuído por profissionais responsáveis por 

essa gestão, incluímos aqui os arqueólogos. O arqueólogo tem que se preocupar, também, 

com a forma como ele transmite esses valores para a sociedade, que transmita a importância 

histórica e social de maneira que deixe claro que o patrimônio não possuí valor 

comercial/monetário. 

Hoje as visões mais sensitivas para a relação de objeto e comunidades tradicionais nos 

permite uma leitura mais perceptiva. É primordial, antes de qualquer ação ou programa de 

educação patrimonial, que o arqueólogo entenda que essas comunidades possuem outro tipo 

de relação com o material arqueológico, os objetos ganham outro significado, reconhecer 

essas relações e entendê-las, seria um primeiro passo para um melhor gerenciamento e 

preservação do patrimônio. 

É comum na Amazônia comunidades estarem assentadas sobre sítios arqueológicos, 

sendo que alguns arqueólogos documentaram diferentes graus de relações entre comunidade e 

artefato nesta região (BEZERRA 2011, 2013, 2014; LIMA & MORAES, 2013; SCHAAN 

2007). E em fevereiro de 2014 pude vivenciar na prática tais relações, observando como uma 

comunidade quilombola localizada no Vale do Guaporé/RO reutilizava uma urna funerária 
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arqueológica como ninho de galinhas. Os moradores tem a necessidade de tocar os objetos, 

para apagar “não apenas o espaço, mas também o tempo” (CLASSEN, 2005: 277). Abaixo 

imagens da urna funerária. 

 

 

Figura 45: Urna Funerária - Comunidade Stº Antônio, Guaporé/RO 

Foto: Alyne Mayra 

 

Figura 46: Urna Funerária utilizada como ninho de galinha. Comunidade Stº Antônio, Guaporé/RO 

Foto: Alyne Mayra 
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Bezerra fala da importância de mapearmos essas relações: 

 

 

“As metáforas sensoriais elaboradas por membros das comunidades com as quais 

tenho convivido na Amazônia nos dão a medida da importância de mapear as 

relações sensíveis que eles estabelecem com suas paisagens. Imagens como “o poço 

tem sentimento”, “os restos mortais da igreja”, “o cabelo do mar”, “a água morta” ou 

“escutar a terra” e “mexer no olho do poço para brotar água”, entre outras, 

demonstram o reconhecimento do ãnima nas coisas e a relação com o domínio dos 

sentidos” (BEZERRA, 2013, p. 112). 

 

 

A relação do contato com as peças nos revelam muito mais que apenas um toque, 

mostra-nos também que o arqueólogo precisa enxergar além do objeto em si, mas também as 

inter-relações existentes no tato com esses materiais. Essas comunidades possuem relações 

essenciais com a terra, o reconhecimento tátil da terra e as coisas que nelas estão contidas 

fazem parte de suas práticas (BEZERRA, 2013). 

Ao tocarmos uma peça arqueológica temos que ter em mente que ela pode nos revelar 

bem mais do que o que nos é oferecido, pelo fato de uma peça arqueológica, além de vestígio 

material, é também uma representação do imaterial, do saber fazer. Ela traz consigo uma 

carga, uma relação intrínseca com outras culturas. 

O gesto de tocar o objeto arqueológico para comunidades tradicionais agrega-se ao seu 

universo de conhecimento. Para o arqueólogo estes fragmentos são parte de um todo 

representado por um objeto. Esses elementos possuem relações interligadas, compondo 

experiências e sentidos no mesmo campo semântico (BEZERRA, 2013). 

Segundo Bezerra (2013) o arqueólogo automaticamente possui um sensor tátil, esse 

sistema ativa-se a todo instante sendo parte integrante do processo de identificação, análise e 

classificação dos variados e distintos materiais. Porém, essas comunidades são impedidas 

mesmo por alguns arqueólogos e pela legislação da prática sensorial, uma vez que essa 

experiência restrinja-se apenas aos arqueólogos e o toque só o é permitido para um não 

arqueólogo, a partir de uma autorização. 

Nesse sentido, Lúcio Ferreira (2013) arqueólogo que há muito tempo vem discutindo 

sobre a descolonização das práticas arqueológicas, ressalta:  
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Não se trata, portanto, de educação patrimonial, ao modo como ela vem sendo 

majoritariamente feita no Brasil (FERREIRA, 2010a; FERREIRA e SANCHES, 

2011). Na etnografia arqueológica, o primeiro a educar-se é o arqueólogo. Procura-

se, pois, contrabalançar o desnível de poder entre a arqueologia e as comunidades. 

Não é o arqueólogo que educa, unilateralmente, a comunidade, mas, sim, é ele quem 
aprende com ela: no trabalho etnográfico, ele dialoga sobre os anseios identitários da 

comunidade; descobre (descobrir na dupla acepção de inventariar e inventar) a 

pluralidade de significados que as comunidades atribuem aos artefatos e sítios 

arqueológicos (FERREIRA, 2013, p. 95). 

 

 

 

O saber de comunidades tradicionais tem muito mais a nos dizer do que a própria 

ciência em questão. Afinal, é a partir delas que construímos hipóteses, teorias, delas quem 

herdamos tradições e culturas, me arrisco a dizer que o saber dessas comunidades é ciência 

experenciada e vivida. É a ciência em sua essência!  

O arqueólogo tem que ter o cuidado para não protagonizar, colonizar ou até mesmo 

tomar para si construções de significados e saberes que tem como primordial a coletividade. 

Sugar desses indivíduos o máximo e tornar o discurso coletivo, individual. O domínio dessa 

ciência construtiva e colaborativa não pode estar no poder de uma classe que procura aprender 

e conhecer. Não estamos dizendo que o arqueólogo não possa fazer uso desse conhecimento e 

desse saber, mas compreenda, que a ordem do discurso científico não se sobressaia sobre o 

discurso dos que detêm os “saberes”. É necessário que a arqueologia e comunidades 

dialoguem e caminhem juntas, sem hierarquias. 

A participação no cotidiano de comunidades tradicionais, alvo de pesquisas 

arqueológicas, é uma importante maneira de socializar o conhecimento produzido na 

academia. Possibilita que moradores dessas comunidades contem as suas diferentes 

percepções sobre o patrimônio arqueológico e também, sobre o ambiente em que habitam. A 

ativa participação nos processos de formação do registro arqueológico local, é ao mesmo 

tempo um importante papel ativo na construção sobre a história e o passado do lugar. Deste 

modo, as diferentes vozes e discursos sobre o passado arqueológico da região, contribuem 

para a construção do conhecimento arqueológico (LIMA & MORAES, 2013).  

Sendo assim, acrescentamos aqui o turismo arqueológico como uma maneira de 

democratização nas práxis arqueológicas, socialização do conhecimento produzido através de 

sítios arqueológicos, apropriação do patrimônio arqueológico e uma preservação mútua para o 

mesmo. Destacamos, que o turismo arqueológico proposto, se difere da maneira em que o 

turismo realizado em cidades históricas e culturais vem ocorrendo no Brasil, um turismo 

político e meramente econômico (BEZERRA, 2012). 
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Considerações Finais 

 

 

O tráfico e a comercialização de peças arqueológicas tem se mantido forte e crescente, 

alimentando ainda mais coleções particulares e egos de colecionadores. A procura pelo 

exótico e exclusivo tem movimentado uma rede de comércio para atravessadores, máfias e 

colecionadores, e tem contribuído para a pobreza de comunidades tradicionais, bem como 

para a desvalorização cultural e patrimonial das mesmas. 

É notável que atualmente com a falta de investimentos, políticas públicas e uma 

legislação que puna severamente essas práticas, esse quadro não mude de imediato. Essas 

ações precisam ser combatidas e as medidas para esse combate discutidas entre profissionais 

de arqueologia e instituições responsáveis pela gestão do patrimônio.  

A comercialização ilegal de peças arqueológicas na Amazônia, como a observada na 

Coleção José Moreira, tem ocorrido de diversas formas: em vitrines em lojas de artesanatos, 

sites de compra e venda, transações clandestinas e até mesmo como uma forma de 

subsistência para comunidades com ofertas de empregos baixíssimas. Não obstante, esse 

comércio tem gerado danos a sítios arqueológicos. Durante a pesquisa para este trabalho 

percebemos que escavações ilegais realizadas por facilitadores da rede de comércio, tem 

destruído diversos sítios arqueológicos e prejudicado pesquisas arqueológicas 

(GIOVANNETTI & PÁEZ 2009; SCHAAN 2007; BEZERRA & NAJJAR 2009; LIMA et al. 

2013). 

Também percebemos, durante o processo de pesquisa e desenvolvimento deste, que a 

comercialização dessas peças e como consequência a destruição de sítios arqueológicos, tem 

sido prejudicial para o andamento científico arqueológico. Um material fora de contexto não 

permite um estudo mais aprofundado do mesmo. Perdem-se informações importantes para o 

desenvolvimento da pesquisa e análises, assim como perde-se, também, as diferentes 

percepções e (re)significações atribuidas para esses artefatos. 

Como descrito no capítulo 3, a coleção José Moreira é composta somente por artefatos 

líticos polidos, compõem a coleção algumas lâminas de machados (peças:1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 

11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 21) e outras peças que não foi possível definir forma ou função 

(peças: 6, 8, 10 16, 17, 20, 22, 23 e 24). Não sabemos, por exemplo, se estas peças possuíam 

funcionalidades específicas (corte de árvore, por exemplo) ou se eram peças confeccionadas 
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para rituais. A possibilidade de uma análise mais aprofundada dessas peças seria possível se 

pudéssemos analisar o material preservado em contexto arqueológico. A obtenção de 

informações mais detalhadas e precisas sobre o contexto em que estavam inseridas, nos 

auxiliariam também, com discussões socioculturais locais e regionais, visto que, do ponto de 

vista arqueológico é sabido que essa área é conhecida pela quantidade de artefatos polidos 

encontrados durante pesquisas arqueológicas (ZIMPEL NETO 2009; MILLER 1987; CRUZ 

2008). 

Entendemos que combater o colecionismo particular e ilegal será um trabalho árduo. 

Colecionadores não são movidos só pelo exótico, mas também pela “emoção” de se ter algo 

exclusivo em seu domínio. E acredito que a sensação de ser o único a ter posse de peças 

exclusivas gera o sentimento de poder. Alimentando o desejo ao objeto, apoderando-se de 

histórias e excluindo a possibilidade dessas histórias serem reproduzidas por quem a memória 

pertence de fato. 

Desta forma, reiteramos a proposta sugerida no capítulo 4, um turismo arqueológico 

com a participação ativa entre gestores do patrimônio, profissionais em arqueologia e 

comunidade. Entendemos que a gestão do patrimônio arqueológico não está além dos limites 

da academia, pelo contrário, ela se integra ao “fazer arqueológico” e nos ajuda a ter uma 

melhor reflexão sobre o uso do passado como (re)construção do mesmo e a relação com o 

público. Acreditamos que o turismo arqueológico, nos propícia um viés que vai além do 

econômico e sociocultural, nos desafia e nos possibilita caminhos para um gestão 

compartilhada do conhecimento produzido pela Arqueologia em comunidades (BEZERRA, 

2012). 
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Anexo 1 

Convenção da UNESCO (1970) 

Promulga a Convenção sobre as Medidas a serem Adotadas para Proibir e impedir a 

Importação, Exportação e Transportação e Transferência de Propriedade Ilícitas dos Bens 

Culturais. 

ARTIGO 1   

Para os fins da presente Convenção, a expressão "bens culturais" significa quaisquer 

bens que, por motivos religiosos ou profanos, tenham sido expressamente designados por 

cada Estado como de importância para a arqueologia, a pré-história, a historia, a literatura, a 

arte ou a ciência, e que pertençam às seguintes categorias: 

a) as coleções e exemplares raros de zoologia, botânica, mineralogia e anatomia, e 

objeto de interesse paleontológico; 

b) os bens relacionados com a história, inclusive a história da ciência e da tecnologia, 

com a história militar e social, com a vida dos grandes estadistas, pensadores, cientistas e 

artistas nacionais e com os acontecimentos de importância nacional; 

c) o produto de escavação arqueológicas (tanto as autorizadas quanto as clandestinas) ou 

de descobertas arqueológicas; 

d) elementos procedentes do desmembramento de monumentos artísticos ou históricos e 

de lugares de interesse arqueológico; 

e) antiguidade de mais de cem anos, tais como inscrições, moedas e selos gravados; 

f) objetos de interesse etnológico; 

g) os bens de interesse artístico, tais como: 

i) quadros, pinturas e desenhos feitos inteiramente a mão sobre qualquer suporte e em 

qualquer material (com exclusão dos desenhos industriais e dos artigos manufaturados 

decorados a mão); 

ii) produções originais de arte estatuária e de escultura em qualquer material; 

iii) gravuras, estampas e litografias originais; 

iv) conjuntos e montagens artísticas em qualquer material; 

h) manuscritos raros e incunabulos, livros, documentos e publicações antigos de 

interesse especial (histórico, artístico, científico, literário, etc), isolados ou em coleções; 

i) selos postais, fiscais ou análogos, isoladas ou em coleções; 

j) arquivos, inclusive os fonográficos, fotográficos e cinematográficos; 

k) peças de mobília de mais de cem anos e instrumentos musicais antigos.   
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Anexo 2 

Ficha de Análise 

 

A) Matéria-prima 

0. Não identificado 

1. Quartzo diorito 

2. Diorito gabbro 

 

B) Dimensão (cm e sempre a maior medida) 

Comprimento 

  Altura 

  Espessura 

 

C) Polimento 

0. Não identificado 

1. Fino 

2. Médio 

3. Grosso 

 

D) Tecnologia (alterações visíveis) 

0. Não identificado 

1. Polimento 

2. Picoteamento e polimento 

3. Perfuração 

 

E) Parte proximal 

0. Não identificado 

1. Sulco 

2. Estrangulamento 

3. Ombro 

 

F) Parte distal 

0. Não identificado 

1. Gume 

2. Plano 

3. convexo 

 

G) Estado de preservação 

0. Não identificado 

1. Inteiro 

2. Com fragmentações recentes 

3. Fragmentado 
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Anexo 3 

Dados da análise 

Peça Numérica Matéria prima 

Dimensões 

Comprimento/altura/espessura Polimento Tecnologia Parte Prox. Parte Dist. Estado de Pres. Obs. 

1 1 10,28 cm 2,34 cm 4,07 cm 1 2 3 1 1 

 2 2 20,90 cm 2,40 cm 13,60 cm 2 2 1 1 2 

 3 1 9,04 cm 2,32 cm 6,37 cm 3 2 1 1 1 Desgaste 

4 1 16,80 cm 4,54 cm 6,32 cm 3 2 0 1 3 

 5 2 10,05 cm 3,52 cm 6,40 cm 1 e 3 2 1 1 2 e 3 
 6 1 6,21 cm 7,29 cm 7,30 cm 1 2 0 0 1 

 7 2 16,82 cm 4,80 cm 6,30 cm 1 1 2 1 2 Desgaste 

8 1 12,14 cm 6,90 cm 6,89 cm 2 2 0 2 3 Desgaste 

9 1 6,70 cm 2,95 cm 4,55 cm 2 2 3 1 2 e 3 Desgaste 

10 1 21,15 cm 4,34 cm 4,39 cm 2 2 0 3 3 
 11 2 10,30 cm 3,39 cm 5,72 cm 2 2 3 1 3 

 12 2 10,06 cm 2,82 cm 5,46 cm 1 2 1 1 1 Desgaste 

13 1 17,10 cm 2,88 cm 8,03 cm 1 2 1 1 2 e 3 

 14 2 9,01 cm 2,76 cm 4,10 cm 1 2 2 1 2 

 15 1 10,41 cm 2,30 cm 6,36 cm 1 2 1 1 3 Desgaste 

16 1 5,62 cm 7,30 cm 7,30 cm 3 2 0 0 1 

 17 1 9,24 cm 6,01 cm 6,10 cm 2 2 0 2 2 e 3 Desgaste 

18 1 9,81 cm 2,56 cm 6,60 cm 2 2 1 1 2 Desgaste 

19 1 11,30 cm 2,60 cm 5,22 cm 2 2 2 1 2 e 3 Desgaste 

20 1 19,31 cm 5,22 cm 5,12 cm 2 2 0 2 2 

 21 2 16,90 cm 4,71 cm 5,90 cm 1 2 2 1 3 

 22 1 36,92 cm 5,51 cm 6,00 cm 2 2 0 1 1 Desgaste 

23 2 38,62 cm 5,54 cm 7,90 cm 3 2 0 2 2 e 3 Desgaste 

24 1 0 0 0 1 2 1 1 3 Desgaste 
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