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Localizada no município de Presidente Figueiredo, no 

Amazonas, a Usina Hidrelétrica de Balbina foi construída nas 

águas do Rio Uatumã, com obras iniciadas em 1981 e concluídas 

em 1988, ano em que começou operar (THOMÉ, 1993). Entre 

1987 e 1988, executou-se o Programa de Pesquisa e Salvamento 

do Patrimônio Cultural e Arqueológico na Área do Reservatório 

da UHE Balbina (SAUHEB), dividido em três etapas, nas quais 

foram realizados levantamentos de dados de campo e análises 

laboratoriais de parte do material coletado (CAVALCANTE, 2018;  

ELETROBRAS, 2018).

 O material arqueológico é objeto do Plano de Ação 

Emergencial (PAE), conduzido pela Amazonas Geração e 

Transmissão de Energia S/A (Amazonas GT), que resultou na 

contratação da empresa para realização de transferência, 

curadoria e armazenagem. Todo o trabalho é regido pelo Termo 

de Referência – PMA 002/2018 da Amazonas GT (ELETROBRAS, 

2018). (Texto de Rhuan Carlos dos Santos Lopes/Unilab).
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O QUE É ARQUEOLOGIA?

Arqueologia é a ciência que estuda o passado por 

meio dos vestígios materiais que as pessoas e suas 

sociedades deixaram no ambiente em que habitavam, e 

tem como objetivo compreender seus modos de vida. E 

o arqueólogo é o profissional que estuda esses vestígios 

materiais encontrados nos sítios arqueológicos e como 

um detetive se preocupa com cada pista e detalhe que 

tenha sido deixado no ambiente, pois eles podem nos 

revelar como viviam nossos antepassados.
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COMO É O TRABALHO 
DO ARQUEÓLOGO?

O arqueólogo se preocupa com cada detalhe 

encontrado, pois o conjunto dos vestígios ajuda a 

reconstituir parte do passado de nossa sociedade e de 

outras que nos antecederam. Em geral, a pesquisa é 

realizada por um grupo de pesquisadores e envolve 

a leitura de livros, entrevistas com moradores das 

proximidades dos sítios arqueológicos, localização dos 

sítios, escavações, coleta de material e análise de dados. 

Nas escavações, o arqueólogo remove cuidadosamente 

o solo com o objetivo de coletar os vestígios materiais 

e registrar o modo como são encontrados no sítio 

arqueológico.

Em geral, as camadas mais profundas são as mais 

antigas, enquanto que as que se encontram mais próximas 

da superfície foram deixadas em épocas mais recentes. A 

última etapa é realizada no laboratório, quando o material 

coletado é lavado, organizado, analisado e depois 

guardado em instituições de pesquisa como museus e 

universidades. Depois o pesquisador avalia o conjunto 

de dados e elabora interpretações que serão divulgadas 

à sociedade e ajudarão a construir o conhecimento 

arqueológico sobre a região estudada.
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O QUE SÃO SÍTIOS 
ARQUEOLÓGICOS?

São os locais onde se encontram materiais das sociedades que produziram, 
usaram objetos, e modificaram a paisagem. São classificados de acordo com o 
tipo de vestígio arqueológico encontrado. Destacam-se:

Sítios Cerâmicos: locais onde se encontram vestígios de objetos feitos de 
argila (cerâmica) com diferentes técnicas de fabricação, formas, decorações e 
funções. Vasilhas foram utilizadas tanto no dia-a-dia para guardar e cozinhar 
alimentos como para rituais e sepultamentos.

Sítios Líticos: locais onde são encontrados objetos feitos de pedra lascada ou 
polida. Esses artefatos estão relacionados à caça (pontas de flecha), ao preparo 
de alimentos (lascas utilizadas como facas), instrumentos de trabalho (lâminas 
de machado, batedores, furadores) e enfeites, entre outros.

Sítios Lito-cerâmicos: locais onde são encontrados tanto os objetos feitos de 
pedra quanto de cerâmica.

Sítios de Terra Preta: possuem terra de coloração escura 
e bastante fértil surgida do acúmulo e decomposição de 
restos orgânicos, isto é, o lixo descartado pelas sociedades 
passadas. Nela são encontrados fragmentos de antigos 
utensílios cerâmicos e de pedra, resultado de centenas de 
anos de ocupação.

Sítios Sambaquis: são formados pelo acúmulo de 
conchas de moluscos, ostras e mexilhões, feitos por 
populações que se alimentavam desses seres aquáticos. 
Neles também podem ser encontrados outros vestígios 
arqueológicos como pedra e cerâmica, além de estruturas 
de habitação, funerárias, etc. Esses “morros” artificiais são 
encontrados em quase todo o litoral brasileiro e próximos 
a grandes rios.

Sítios de Arte Rupestre: são locais onde são encontradas 
pinturas e gravuras feitas em paredões de rochas, cavernas 
e pedrais. Esses “desenhos” foram feitos por pessoas que 
viveram nas proximidades desses locais e retrataram suas 
atividades cotidianas (caça, danças, lutas, animais, relações 
sexuais), bem como referências mitológicas e crenças da 
época.

Sítios Históricos: são entendidos como os lugares em 
que já há registros materiais do processo de ocupação 
europeia e dos diferentes povos envolvidos, tais como 
indígenas e africanos. Possuem vários tipos, tais como 
igrejas, fortificações militares, quilombos, aldeamentos 
missionários. São encontrados também restos de louças... 
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DEPOIS DAS ESCAVAÇÕES,  
O QUE SE FAZ COM O  
MATERIAL ARQUEOLÓGICO?

Ao termino dos trabalhos de campo, em que são realizadas 

as escavações, todos os vestígios arqueológicos coletados 

são levados a um laboratório de pesquisa. É nesse momento 

que esses materiais são cuidadosamente lavados, contados, 

separados e analisados. Vale ressaltar, que esta etapa também é 

extremamente importante, pois é a ocasião em que geralmente 

conseguimos visualizar mais minunciosamente os detalhes 

dos objetos como decoração, técnicas de sua confecção, e os 

materiais utilizados para a sua fabricação. Depois, de todo esse 

processo de curadoria os materiais arqueológicos são levados a 

uma Reserva Técnica, local onde são acondicionados de maneira 

adequada.

Podemos também, neste momento, inferir 

questões sobre as funções dos vestígios 

encontrados. Caso o material analisado seja um 

esqueleto bem conservado, é possível responder 

diversas perguntas sobre a vida daquela pessoa, 

por exemplo: é uma mulher ou homem? O que 

comia? Seus ossos apresentam marcas de traumas 

ou doenças? Qual foi a causa da morte e com que 

idade morreu? Como podemos ver, é nesta etapa 

que conseguimos fazer perguntas importantes para 

levar adiante a pesquisa arqueológica. 
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PORQUE É IMPORTANTE 
PRESERVAR OS MATERIAIS 
ARQUEOLÓGICOS?

Os vestígios arqueológicos são fontes importantes 

de informação sobre a história indígena do Brasil e 

a destruição dos sítios significa perda irreparável do 

conhecimento sobre grande parte de nosso passado, 

afinal não somos os primeiros habitantes de nossa região. 

Há milhares de anos essas terras vêm sendo habitadas por 

populações indígenas, que foram sucedidas em algumas 

regiões por portugueses, africanos e brasileiros, entre 

outros.  Os sítios, bem como todo o material de origem 

arqueológica, são considerados patrimônio cultural e 

protegidos pela lei 3.924 de 1961.  

A preservação dessa herança cultural, que recebemos 

de nossos antepassados e modificamos em nosso dia-a-

dia, é fundamental para compreendermos a sociedade 

em que vivemos e o modo pelo qual ela se formou ao 

longo do tempo. Isso nos permite o exercício de nossa 

cidadania, transformação de nossa realidade, respeito às 

diferenças culturais e construção de um legado destinado 

às gerações futuras.

É importante então que sejamos capazes de reconhecer 

e valorizar as mais diferentes formas de patrimônio 

cultural, pois por meio dele é que os indivíduos se 

reconhecem e partilham sua história, o que contribui com 

o sentimento de respeito e cidadania diante dos bens 

culturais e da memória de nosso país. Assim, todas as 

formas de expressão do ser humano podem e devem ser 

consideradas Patrimônio Cultural.
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SE ENCONTRARMOS UM  
SÍTIO ARQUEOLÓGICO,  
O QUE DEVEMOS FAZER?

Qualquer pessoa pode encontrar vestígios 

arqueológicos, mas o seu estudo exige o trabalho do 

arqueólogo, pois a escavação de um sítio arqueológico 

sem o devido conhecimento dos métodos apropriados 

pode destruir dados importantes sobre as sociedades que 

os produziram. A comunidade local é fundamental para 

a proteção desse patrimônio. Por isso, se você encontrar 

objetos arqueológicos como os citados anteriormente 

ou se souber que alguém está destruindo um sítio 

arqueológico, você pode e deve comunicar o Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

órgão federal responsável pelos bens culturais. Museus, 

Universidades, Prefeituras, Secretarias de Cultura, 

Governos Estaduais e demais órgãos do poder público 

também podem ser acionados para que o patrimônio 

arqueológico seja protegido.
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SUGESTÕES  
DE ATIVIDADES

1 Baú do Pirata

Descrição: 

Tentar sensibilizar, por meio do patrimônio pessoal, 

a afetividade pelo patrimônio público; aproximar e 

comprometer os membros do grupo entre si e com o 

assunto abordado.

Regras do jogo:

• No dia marcado, os participantes devem trazer seus 

objetos e depositá-los no “Baú do Pirata”.

• Os participantes formam um círculo e deixam o baú no 

centro.

• O primeiro participante coloca a máscara de pirata, se 

dirige à caixa, seleciona um “tesouro” e o toma para si.

• O dono do respectivo objeto deverá se manifestar, 

solicitando ao pirata que deixe o seu “tesouro” na caixa. 

Para isso, deverá usar argumentos que demonstrem a 

importância daquele objeto para ele, até convencer o 

“pirata” a devolvê-lo.

• A seguir esse participante passará a ser o novo “pirata”.

• A dinâmica só termina quando todos os participantes 

fizerem o papel de “pirata”.

Conclusão:

É importante que, após a dinâmica, seja feita uma 

avaliação coletiva da atividade. Cada participante deverá 

explicar seus sentimentos ao ser “pirata” e ao ser vítima 

dele.

Elaboração:

• Confeccione uma caixa para ser o “Baú do Pirata”.

• Elabore convites aos participantes, convidando-os para a 

dinâmica. Informe no convite o tipo de objeto que deverá 

ser trazido para a “brincadeira”.

• Confeccione uma máscara de pirata.
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2 Olhar de Detetive

Descrição:

Durante uma caminhada ou por meio de fotografias 

eleger para uma observação detalhada um bem ou espaço 

cultural local. Feita a escolha, solicitar aos alunos para que 

descrevam o espaço ou bem cultural observando cada 

detalhe e elemento. Promova, a partir dessa experiência, 

uma reflexão sobre a diferença entre o olhar e o ver e 

sobre a importância da observação detalhada para a 

compreensão e a descoberta de outras informações 

que o olhar superficial não permite. Batize esse olhar de 

observação com o nome de “Olhar de detetive”.

De prancheta, papel e lápis na mão, peça para que 

escrevam todas as coisas que mais chamaram a atenção, 

tanto as boas quanto as ruins. 

3 Quebra cabeça arqueológico

Aproveite algumas fotos ampliadas de materiais 

arqueológicos ou sobre o trabalho do arqueólogo ou 

de algum outro bem cultural das pessoas da região, 

cole-as sobre cartolina e, posteriormente, corte-as de 

forma irregular para fazer um quebra–cabeça. Misture as 

diversas partes e peça para armá-las. Também poderão ser 

utilizadas, cópias de fotografias antigas de monumentos, 

edifícios ou locais como: praças, mercados, cais, ruas, 

manifestações religiosas, expressões artísticas, pratos 

típicos da culinária local, esculturas, artesanato, arte 

popular, etc., que os participantes conheçam por estarem 

em contato no seu quotidiano, na sua casa, na sua rua ou 

no seu bairro.

Você pode sugerir algumas perguntas:

1) Como se apresenta?
2) Como é a sua construção?
3) Quantos andares têm?
4) Quantas salas ou habitações têm e como são?
5) Como os espaços estão distribuídos e organizados?
6) Quais as atividades realizadas neles?
7) Qual é o estado de conservação e limpeza ...:
... dos móveis das salas, janelas, portas e do telhado?
... das áreas externas e dos pátios (se tiver)?
... das salas de visita e dos quartos?
... dos banheiros?
... do jardim ou da área externa?
... da rua por aonde se chega a ele?
8) O que foi que lhe chamou mais a atenção?

Podem ser acrescentadas várias outras perguntas, de 
acordo com o bem escolhido. Uma vez completada a 
observação, reúna novamente os participantes e promova 
um debate entre eles.
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4 Isogravura 
Lugares de Memória e Patrimônios Técnica da Isogravura

Inspirada na xilogravura, a isogravura é uma técnica 

adaptada para se utilizar das possibilidades do carimbo 

(principalmente crianças). Tem como suporte o isopor em 

vez da madeira. Os alunos são orientados a realizar seus 

desenhos no isopor, pintar com o uso de um rolinho e 

tinta para tecido, formando uma espécie de carimbo e 

depois carimbam um pedaço de tecido.

Após a abordagem sobre as temáticas de arqueologia 

e patrimônio cultural em sala de aula, no primeiro 

momento, os alunos são estimulados a refletirem sobre 

sua cidade, imaginando o que conhecem e encontram em 

seu caminho durante o dia. A partir disso, buscam pensar 

sobre quais espaços são importantes para eles e para 

os moradores, elegendo assim os patrimônios culturais 

locais. Nesse exercício os alunos também podem pensar 

em um patrimônio individual. Em seguida, distribui-se 

papel A4 para que possam representar seus patrimônios, 

que posteriormente será passado para o isopor, usando a 

técnica da isogravura, mas em papel.
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