~NSTITUTO SOCIOAMBIENTAL
Data
I
I __
Dédalo,

S. Paulo, 28: 15-37, 1990.

Cod.

;2,Z

-P "Q fJ>

\0 ~

A RECUPERAÇÃO DO PASSADO:
UMA EXPOSIÇÃO SOBRE OS VESTiGIOS
DA OCUPAÇÃO HUMANA
NO BAIXO V ALE DO RIBEIRA
Maria Cristina Mineiro Scatamacchia*
Suely Cerávolo*
Luiza A. Bravo
Elaine Veloso Hirata*

SCATAMACCHIA, M. C. M.; CERÃVOLO, S.; BRAVO. L. A. & HIRATA, E. V.
A recuperação do passado: uma exposição sobre os vestígios da ocupação humana no baixo vale do Ribeira. Dédalo, S. Paulo, 28: 15-37, 1990.

RESUMO: Este artigo apresenta o conteúdo da exposição sobre a ocupação pré-colonial no baixo vale do Ribeira, que inaugurou
o Museu de Iguape, como parte do programa de salvamento estabelecido para a área.
UNITERMOS: Arqueologia divulgação. Preservação do patrimônio. Museu regional.

No programa de salvamento que estamos desenvolvendo ao longo
do Mar Pequeno, entre lguape e lcapara, apontamos a importância
do Museu Regional como veículo para a divulgação e conscientização da
população em relação à preservação do patrimônio arqueológico local
(Scatamacchia et alii, 1988). O projeto museológico para a divulgação
da pesquisa científica apóia-se, no seu aspecto museográfico, em diversos recursos de comunicação, que visam atingir e sensibilizar um público
em geral, leigo, buscando intermediar, com esses recursos, o repertório
científico e o da população, através de associações cognitivas.
O conjunto de ações planejadas deste projeto parte da consideração
(*) Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo.
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de que o Museu atua como transmissor de informações e, como tal,
expande o seu potencial educativo. Tais ações objetivam a redefinição do
conceito de Museu - repositório de coisas, preferivelmente velhas e desvinculadas da prática presente -, para a de museu-agente, ativo na
sociedade.
Estas propostas, como parte do projeto de pesquisa que está sendo
realizado na região, foram concretizadas através de uma exposição, realizada graças ao trabalho de cooperação entre o Museu de Arqueologia
e Etnologia da Universidade de São· Paulo e a Prefeitura de Iguape,
com o auxílio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo.
Esta exposição tem, portanto, como objetivos principais a divulgação das pesquisas arqueológicas que estão sendo desenvolvidas no Baixo
Vale do Ribeira, conscientizando a população da sua importância para a
reconstituição da história local, e possibilitando a utilização do acervo
museológico como recurso didático pelas escolas do município.
Realizamos uma pesquisa junto à comunidade que será a usuária
direta das atividades do museu para a obtenção de um diagnóstico sobre
a visão existente a respeito deste tipo de instituição, dó conhecimento
sobre os vestígios arqueológicos e dos primitivos habitantes da região.
O resultado mostrou um total desconhecimento e desinteresse em relação a estas questões. Este quadro situacional, levou-nos ao estudo de
estratégias de comunicação, entre elas o uso de uma linguagem simplificada e concisa para mostrar que aqueles vestígios são produtos das
atividades de homens que, como eles, exploraram e se adaptaram ao
mesmo ambiente. Esta é uma tarefa difícil de ser realizada em regiões
onde a formação da população atual não teve nenhum vínculo com o
antigo povoamento indígena. Na região de Iguape, a memória popular
sobre o passado que possui alguma ligação com a história do município chega até a época da escravidão. Qualquer indagação sobre a existência de vestígios indígenas na região é negada como se fosse algo pejorativo. Como a maioria dos vestígios arqueológicos da ocupação précolonial é desprovida de monumentalidade, sendo resultante de comunidades indígenas exterminadas durante o período da colonização do
país, eles permanecem desvinculados de significação para a população.
Mesmo os vestígios mais conhecidos, como os sambaquis, cuja estrutura
não pode ser ignorada na paisagem, raramente são vistos como resultado
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de uma ocupação passada com um valor histórico a ser preservado e
continuain sendo destruídos por várias razões, principalmente por interesses econômicos. Desse modo, para a montagem da exposição foram
procurados recursos para despertar a comunidade para o significado
destes vestígios, assim como informar sobre o que os arqueólogos podem
conseguir a partir <lestes elementos que têm sido ignorados e destruídos.
O objetivo deste trabalho é apresentar não apenas o conteúdo da
exposição que foi elaborada, mas também algumas considerações entre
a arqueologia e a museologia, as reflexões sobre as estratégias de comunicação e as etapas desenvolvidas para a sua execução. Esse processo
concretizou a reestruturação do Museu de Iguape no intuito de viabilizar
as propostas acima mencionadas e possibilitar sua utilização como suporte para a pesquisa arqueológica na região.
·

O Museu de lguape: a nova proposta
O prédio onde está instalado o Museu de Iguape localiza-se na área
central urbana, em rua (Rua das Neves, 45) diretamente extensiva à
Praça da Basílica próximo à Igreja matriz, ao comércio, ao mercado,
ou seja, em uma área de fluxo diário e constante da população local
e passagem obrigatória dos turistas. Apesar disto, o museu tem sobrevivido e assinalado precariamente o seu papel no contexto sócio-cultural
da cidade e da região.
Sem ter uma arquitetura monumental, o edifício - um sobrado
construído aproximadamente em 1635 - faz parte de um conjunto arquitetônico colonial tombado pelo CONDEPHAA T .1 Abrigou inicialmente a Casa de Fundição do ouro que, quando desativada, teve ao
longo dos anos diversas funções: cadeia, câmara, quartel. Isto significa
que ele passou por mudanças estruturais e reformas internas e externas,
tendo atualmente 174, 11 m2 de área construída.
Das características arquitetônicas originais podem ser vistos, navaranda e pátio interno, vestígios das paredes construídas com "pedra de
cal", 2 e o estilo das janelas e portas da fachada principal (fig. 1).
(1) Resolução de 6/2/75.
{2) Argamassa composta por material retirado do sambaqui e óleo de baleia.
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O museu de lguape começou a existir desde 1969, a partir da reunião de-várias peças, objetos antigos e exóticos, sem uma proposta ou
objetivo definidos. O propósito desta exposição e do projeto de reestruturação do Museu visa exatamente isto, caracterizar e definir precisamente a sua proposição. A definição deste aspecto implica o estabelecimento de uma linha de ação que, por sua vez, direciona tanto as atividades a serem desenvolvidas, como estabelece parâmetros para uma
política de ampliação do acervo.
Esta preocupação de uma definição por parte dos museus é uma
constante comentada em vários trabalhos. Colocamos aqui a posição
taxativa de Wash,burn ( 1975: 7) sobre a questão: "Those museums which
have clearly defined-their purpose have normally been able to organize
their resources to accomplish that purpose and to evaluate the extent
to which they have achieved it. Those museums which lack a clear purpose have often failed on both counts".
A definição geral de museu como uma instituição que coleta, preserva e expõe objetos, está longe de atender às necessidades de uma
proposta específica. Se a proposição não é objetiva, fica difícil medir a
eficácia da exposição e das atividades desenvolvidaspela instituição.
O perfil de um museu regional deve ser elaborado a partir das potencialidades da região, acentuando-as e valorizando-as de modo que
seus aspectos significativos espelhem a sua realidade e riqueza ambiental e cultural.
Iguape é uma região onde o registro da ocupação humana data de
um período muito anterior à chegada do europeu. Foi também um dos
mais antigos marcos da colonização com um papel de destaque na História do Brasil. Portanto, torna-se relevante que estas marcas, documentos do passado, sejam valorizadas e apresentadas como uma das principais contribuições da região para o quadro histórico brasileiro.
Com o programa de reestruturação vinculado ao apoio e divulgação
da pesquisa arqueológica da região, o Museu de Iguape foi caracterizado
por nós como arqueológico e histórico, tendo como proposta preservar,
pesquisar e expor a cultura material resultante do modo de vida dos
homens que ocuparam a região, desta forma conscientizando para a
importância da preservação do patrimônio arqueológico, que constitui
uma das riquezas do local.
A exposição foi pensada para atender a esta proposta concreta:
18
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transmitir a história dos grupos que ocuparam a região em tempos antigos. Ela estaria dentro do terceiro item na classificação de W ashburn
(1975: 16) como: "Instructional value whose purpose is to increase our
knowledge as change our beliefs".
Assim, após uma visita a uma exposição deste tipo, onde existe o
diálogo entre o visitante e o objeto, o resultado pode ser medido com a
avaliação de aquisição de informação e da mudança de atitude frente aos
aspectos apresentados.
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A exposição: proposta museológica
O projeto museográfico buscou a harmonia entre os diferentes componentes tanto na escolha dos materiais, como das cores ou formas, uma
vez que são meios para a representação de uma ordem visual que auxilia
na transmissão das mensagens para o público.
Respondendo à preocupação de preservação da arquitetura do edifício, os suportes expositivos foram planejados de modo a não afetarem
as paredes, assim, a composição de blocos de madeira com chapas de
vidro temperado, que formam os painéis, permitem o uso das duas faces,
equacionando a relação entre o espaço expositivo (50 m2) e leveza daqueles, além de serem os elementos definidores do circuito da exposição (fig. 2).
O planejamento deste suporte resultou num elemento de grande
versatilidade, pois ele pode conter tanto painéis gráficos e fotográficos
como o que nós denominamos de "minivitrines", para os objetos de pequeno porte. A solução adotada, além de permitir um uso amplo, pode
acompanhar facilmente a dinâmica da proposta expositiva para o museu (fig. 3).
Para aumentar o nível de segurança do edifício, o sistema elétrico
foi reformado e tomado aparente, ao mesmo tempo em que se optou
pelo uso de trilhos e spots que permitem uma iluminação flexível e de
fácil manutenção.
Esta exposição tem como objêtivo básico mostrar como era a adaptação do homem na região antes 'da chegada do europeu, através da
análise dos vestígios deixados. A ocupação passada escâ sendo mostrada
dentro do panorama atual do nosso conhecimento sobre a região.
20
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Fig, 2. Vista dos painéis expositivos.
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Quando mencionamos o "panorama atual", é nossa intenção colocar que as informações apresentadas não são conclusivas, podendo ser
modificadas ou apenas complementadas com o desenvolvimento das
pesquisas que estão sendo efetuadas. Essa área que estamos abordando
não foi ainda estudada na sua totalidade e, se temos condição de traçar
em linhas gerais a ocupação com base nos sítios que foram pesquisados,
temos consciência de que este quadro não expressa completamente a
realidade passada, faltando ainda a identificação de vários tipos de vestígios. Na realidade, estamos apresentando apenas os tipos de sítios que
foram melhor estudados, sambaquis e aldeias de horticultores ceramistas, sobre os quais possuímos um grau de conhecimento suficiente para
transmitir, de forma sintética, para a população. Ou seja, neste momento
estamos enfocando apenas o modo de vida dos antigos · habitantes do
baixo vale.
A idéia principal é transmitir, para a comunidade, o esquema básico de ocupação, sem considerar outras formas adaptativas que poderão
futuramente ser agregadas ao atual núcleo. Desejamos mais uma vez
afirmar que não se trata de uma exposição fechada, fixa, mas de uma
apresentação de caráter dinâmico que deve ser alterado com a ampliação
das informações, ou no . caso de se enfocar algum aspecto particular.
Os antigos habitantes da costa foram descritos pelos principais cronistas do século XVI, que comentaram a sua forma de viver, seus usos e
costumes, apontando a localização das principais aldeias. Essas crônicas
não fazem referências especificamente à região de Iguape, mas sobre os
limites próximos, sendo concordantes na identificação dos seus ocupantes. De Cananéia para o sul estavam os carijós, sendo que os tupiniquins
que ocupavam a região de Santos viviam em conflito com os tupinambâs
que se estendiam de Angra dos Reis para o norte. A identificação étnica
dos ocupantes da região intermediária destes dois pontos, o baixo vale
do Ribeira, poderá ser feita no futuro, como conclusão das pesquisas
que estamos realizando.
A partir do levantamento bibliográfico realizado, pudemos constatar a existência de várias publicações que mencionam os vestígios arqueológicos da região, mas tratam-se de referências pontuais ou abordagens esporádicas e estão relacionadas na sua maioria com a discussão
sobre a formação ou análise dos sambaquis (Lõfgren, 1983; Ab'Saber,
1953). Dos trabalhos mais antigos. devemos salientar os de R. Krone

(1902, 1911, 1913, 1914) que. além de mostrar o grande conhecimento
deste cientista sobre a região, evidenciam um interesse além dos sambaquis, comentando a presença de urnas e outras evidências que serviram
de ponto de partida para o nosso trabalho.
Os trabalhos sistemáticos na região são recentes, tanto no que se
refere aos sambaquis, cujo cadastramento vem sendo realizado pelo antigo Instituto de Pré-História da USP3 (Garcia, 1974; Uchôa e Garcia,
1979) como em relação aos sítios cerâmicos, cujo levantamento está
sendo feito com projeto de pesquisa realizado pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP (Scatamacchia, 1983, 1985).
Com esta exposição, pretendemos apresentar uma amostra da ocupação que foi estudada e que está sendo apresentada através de painéis
gráficos, textos e objetos que foram fabricados e utilizados nas diferentes
formas de adaptação. O circuito de visitação seguiu um caráter cronológico procurando mostrar ao visitante o processo que pode ser inferido
a partir dos objetos e suas possíveis alterações através do tempo.
Apresentamos, a seguir, a seqüência dos painéis que resumem a
ocupação do Vale do Ribeira.
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Painel I - Museu de lguape
AQUI ESTÃO PRESERVADOS OBJETOS QUE CONTAM COMO ERA
A VIDA DOS HOMENS QUE HABITAVAM O VALE DO RIBEIRA EM
DIFERENTES ÉPOCAS.
ESTES OBJETOS E OS OUTROS VESTÍGIOS DEIXADOS PELA
· ATUAÇÃO HUMANA CONSTITIJEM O PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
DA REGIÃO.

O objetivo do painel I e, não apenas servir de suporte para o nome do
Museu, como transmitir a idéia do que significa um museu, caracterizado não mais como um depósito de objetos "curiosos" e "exóticos",
mas um local onde estão preservados objetos que contam a história dos
(3) Agora integrado ao atual Museu de Arqueologia e Etnologia da USP.
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povos que os fabricaram e utilizaram. Torna-se necessário anunciar de
uma maneira sintética o que constitui o patrimônio arqueológico, parte
do patrimônio cultural de caráter mais abrangente.

estes indivíduos fizeram para se adaptar ao mesmo ambiente em que a
comunidade vive hoje.
Procuramos mostrar também a existência de dois tipos de fontes
para a reconstituição dos diferentes períodos históricos. Falamos de objetos e marcas deixadas pelo homem no ambiente como um tipo de documentação, a cultura material resgatada pelo arqueólogo, como também
na documentação textual deixada pelos cronistas do século XVI.

Painel II
HÃ 5.000 ANOS ESTA REGIÃO JÃ ERA OCUPADA POR HOMENS,
QUE DEIXARAM MARCAS E OBJETOS NOS LUGARES ONDE VIVERAM.
ESTES VESTÍGIOS QUE CONSTITUEM A CULTURA MATERIAL,
PODEM SER RECUPERADOS PELOS ARQUEÓLOGOS PARA RECONSTITUIR O SEU MODO DE VIDA.

PainelID
POR VOLTA DE 1.500 OS GRUPOS HUMANOS QUE VIVIAM NO
LITORAL ENTRARAM EM CONTATO COM OS PRIMEIROS EUROPEUS QUE CHEGARAM AO BRASIL.
ESTES EUROPEUS DEIXARAM DESENHOS E RELATOS ESCRITOS SOBRE ASPECTOS DA VIDA DESTES GRUPOS, QUE TAMBÉM
PODEM SER USADOS PELOS ARQUEÓLOGOS NO PROCESSO DE RECONSTITUIÇÃO HISTÓRICA.

Nos painéis II e III pensamos em mostrar a antigüidade da presença
humana na região. A datação mais antiga para a região é em torno de
5.000 anos, isto é, podemos dizer que nesta época a área já era habitada,
sem a afirmação de ser esta a data inicial da ocupação. Mesmo tendo em
vista as poucas datações existentes, achamos importante mencionar esta
data como um parâmetro para a compreensão da região dentro de um
contexto temporal mais amplo. Substituímos a palavra "indígena" por
"homem" dada a existência da barreira e do preconceito que existe pela
população frente ao elemento índio. Utilizando a palavra "homem" pensamos conseguir uma aproximação, chamando a atenção para o que

26

Painel IV
MAPA DO BAIXO VALE RIBEIRA CONTENDO A LOCALIZAÇÃO
DOS SAMBAQUIS E SÍTIOS CERÂMICOS.

A idéia não foi executar um mapa com precisão cartográfica, mas
transmitir de maneira esquemática e através de representações gráficas
alguns vestígios diagnósticos que identificam os sítios. A posição espacial dos vestígios da antiga ocupação vai possibilitar o reconhecimento
e valorização de certos lugares que deverão ser vistos com outros olhos e
passar a ser preservados de destruição. Como não se trata de uma localização precisa e pontual, não existe o risco de uma procura do local com
intuito predatório ou de saque material por pessoas de fora.

Painel V
OS SAMBAQUIS SÃO lffiSULTANTES DAS ATIVIDADES DOS
GRUPOS HUMANOS MAIS ANTIÓOS QUE OCUPARAM O LITORAL.
A PALAVRA SAMBAQUI SIGNIFICA EM TUPI "MONTE DE CONCHAS", TERMO QUE PERMANECE ATÉ HOJE, EMBORA NÃO TENHAM SIDO OS GRUPOS DE FALA TUPI OS SEUS CONSTRUTORES.

Aqui foi montado um corte com a composição de um sambaqui,
explicando o que representa esta evidência que, além de ser a mais
conhecida, é também a mais destruída. Nele mostramos que o sambaqui
não é composto apenas de conchas, mas que existem outras evidências
27
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culturais no seu interior, indicando como· se deu sua formação através
da superposição de camadas que formam extratos.

Painel VI
OS HOMENS QUE CONSTRUIRAM OS SAMBAQUIS ERAM COLETORES E PESCADORES.
ESTES GRUPOS FABRICAVAM ARTEFATOS DE PEDRA E OSSO
COM OS QUAIS EXPLORARAM O MEIO AMBIENTE PARA CONSEGUIR SUA SOBREVIV~NCIA.

Este painel exemplifica alguns aspectos do modo de vida dos grupos
pescadores e coletores, construtores dos sambaquis, através de alguns
vestígios deixados. Estes são constituídos por artefatos líticos (vitrine 1),
ósseos e refugo alimentar, representado aqui por restos de peixes e pequenos roedores, que foram encontrados entre as carapaças de moluscos, que constituíam a dieta básica destes grupos.
Seguindo o circuito indicado pa planta, no centro destes painéis
mencionados localiza-se a vitrine I - contendo artefatos líticos, lascados
e polidos, que representam tecnológica e morfologicamente instrumentos
produzidos pelos grupos caçadores e coletores para atender às suas diferentes necessidades.

Painel VII
ESTES GRUPOS FABRICARAM TAMBÉM ADORNOS DE OSSOS,
CONCHAS E DENTES.
OBJETOS DE PEDRA POLIDA EM FORMA DE ANIMAIS, DENOMINADOS ZOÔLITOS, FORAMENCONTRADOS NAS CAMADAS SUPERIORES DOS SAMBAQUIS, TENDO SIDO ENCONTRADO UM ANTROPOMORFO, CONHECIDO COMO ÍDOLO DE IGUAPE.
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complementada pela mostra de um dente de leão marinho com evid:nte
sinal de desgaste e por uma ilustração onde é ressaltada sua utiliza;ão.
Um outro tipo de artefato, de função não identificada, os cham.dos
zoólitos também são mencionados. Estas peças foram encontradasrias
camadas superiores dos sambaquis, sendo peças polidas, muito iern
elaboradas, na sua maioria em forma de animais.
O'exemplar localizado na vitrine II é uma cópia da peça de Pdra
polida de forma antropomorfa, popularmente conhecida como "ítolo
de lguape".
A proposta museológica, criando um elo entre o painel VII e esta
vitrine, buscou introduzir o ídolo num outro parâmetro informaivo,
uma vez que pouco se sabe sobre ele a não ser a já mencionada ~sociação às camadas superiores dos sambaquis mais recentes. A sua loalização é relativa, próxima ao Sambaqui do Morro Grande, situad, no
vargedo entre o Rio das Pedras e o Rio Comprido. Somente pesqlisas
futuras poderão esclarecer sobre o seu contexto de utilização.
A seqüência 'de painéis restantes, assim como a maquete e as P:ças
expostas, mostram um outro conjunto de evidências, deixado por gripos
com atividades diferentes daqueles que construíram os sambaquis.

PainelVID
OS GRUPOS HUMANOS QUE HABITARAM ESTA REGIÃO DEPOIS DOS CONSTRUTORES DOS SAMBAQUIS ERAM AGRICULT~S
INCIPIENTES, CHAMADOS HORTICULTORES, TENDO A MANDhCA
COMO A BASE DE SUA ALIMENTAÇÃO.
ESTES GRUPOS PERTENCEM À FAMILIA LINGUÍSTICA TJPIGARANI.
VIVIAM EM ALDEIAS COMPOSTAS POR HABITAÇÕES COIERTAS POR FOLHAS DE PALMEIRAS, ONDE TAMBÉM ENTERRA,AM
OS MORTOS EM GRANDES VASOS DE CERÂMICA.

Neste painel é feita referência sobre artefatos com conotação ornamental, como colares e pingentes de ossos ou dentes. Esta informação é
28
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Painel IX: Vestígios dos sítios cerâmicos
OS VESTlGIOS DAS ATIVIDADES DESTES GRUPOS SÃO MANCHAS ESCURAS, RESULTANTES DA DECOMPOSIÇÃO DAS CABANAS,
FOGUEIRAS, FRAGMENTOS CERÂMICOS E LlTICOS.

As informações básicas fornecidas por estes painéis são complementadas pela presença da maquete da aldeia, sendo que outros dados e
alguns aspectos particulares deverão ser detalhados futuramente como
resultado das pesquisas que estamos realizando neste tipo de sítio.
Como a foto do painel IX evidencia claramente, este tipo de sítio
não deixa marcas de estruturas aparentes. Desprovidos de monumentalidade, são os que estão sendo destruídos com freqüência.

Painel X
FABRICAVAM DIVERSAS FORMAS DE VASILHAS CERÂMICAS,
QUE FORAM UTILIZADAS EM VÁRIAS ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS.

Neste painel utilizamos uma reprodução encontrada na obra de
Hans Staden sobre a 'região de Ubatuba onde aparecem as vasilhas sendo
manipuladas, com formas semelhantes àquelas encontradas na região.
Estas peças têm sido encontradas na região, inteiras ou em fragmentos,
mas permanecem desprovidas de um significado funcional e cultural
para a população. A apresentação de uma ilustração objetiva faz a
ponte entre as peças, que são conhecidas atualmente isoladas, e o seu
antigo contexto de utilização, através da observação de uma cena onde
estes objetos aparecem dentro dà sua dinâmica.

Painel XI: Técnicas de decoração cerâmica
Neste painel estão expostos fragmentos cerâmicos e nomeadas algumas das diferentes técnicas decorativas encontradas na região. Acoplado ao painel uma caixa contém vários fragmentos para serem mani30
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pulados pelos visitantes com a indicação: "Toque e identifique".' Este
recurso .oferece um interesse e uma maior participação do visitante,
sendo que este abordagem está também de acordo com uma das pro,
postas do Serviço Educativo que o MAE vem desenvolvendo, onde as
peças são manipuladas pelos alunos que participam das visitas programadas. O intuito é o de desmistificar a noção de "peça de museu') e, ao
mesmo tempo, sensibilizar para o objeto e seu potencial de informação.

Painel XII
USAVAM UM ADORNO LABIAL FEITO DE PEDRA OU ,DE RESINA CHAMADO "TEMBETÃ".
"NO LÁBIO INFERlOR TEM UM GRANDE ORIFÍCIO, E ISSO
DESDE A INFÂNCIA. FAZEM, NOS MENINOS, COM UM PEDAÇO AGUÇADO DE CHIFRE DE VEADO, l]M PEQUENO FURO ATRA VÊS DOS
LÁBIOS. AI METEM UMA PEDRINHA OU PEDACINHO DE MADEIRA E
UNTAM-NO COM SEUS UNGUENTOS. O PEQUENO BURACO PERMANECE ENTÃO ABERTO, QUANDO OS MENINOS CRESCEM E SETORNAM CAPAZES DE TRAZER ARMAS, FAZEM-LHES MAIOR ESSE BURACO. ENFIA-SE ENTÃO NO MESMO UMA GRANDE PEDRA VERDE.
A EXTREMIDADE SUPERIOR, DELGADA, COLOCA-SE PARA DENTRO, NA BOCA, E A ESPESSURA PENDURA-SE EXTERNAMENTE.
COM O PESO DA PEDRA FICA-LHES SEMPRE O LÁBIO PENDENTE."
(Hans Staden, 1554-1555).

O painel XII apresenta o Tembetá que foi encontrado no sítio Mineração em Icapara, tendo ao lado a ilustração de um índio Tupinambá
usando este tipo de adorno.
A citação de Hans Staden sobre o ritual de iniciação e de passagem
fornece dados sobre aspectos da organização social deste grupo que deverão ser retomados em outros momentos.
A vitrine III, situada no centro destes painéis, serve de suporte para
uma grande tigela.
Fechando este circuito de painéis sobre os grupos horticultores que
( 4) Pudemos observar este recurso no museu existente no sítio Guayabo de Turrialba,

na Costa

Rica.
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habitaram a região, temos o painel XII, com a seqüência das etapas da
escavação de uma peça encontrada no sítio Mineração, Icapara, exposta
junto à caixa da areia (vitrine IV), onde também estão algumas das
peças que foram utilizadas como urnas funerárias.
Na seleção das peças procuramos apresentar as diferentes formas e
decorações que se encontram na região.
As informações sobre os vestígios materiais deixados pela ocupação
pré-colonial no baixo vale do Ribeira estão apresentadas em dois conjuntos delimitados espacialmente. Um terceiro conjunto foi planejado
para conter dados complementares, mas independentes da seqüência
anterior, permitindo uma maior rotatividade de material exposto.5
Neste espaço pretendemos introduzir exposições temáticas que
apresentem, com maiores detalhes, aspectos conceituais e tecnológicos.
Nesta exposição de abertura, ele foi usado para transmitir o significado
do trabalho do arqueólogo, as suas etapas de desenvolvimento para a
recuperação do registro das atividades passadas, assim como a necessidade de preservar registros para a nossa história futura.
Ê importante explicar estas etapas de trabalho e a necessidade de
uma coleta sistemática e com registros precisos, pois o objeto recolhido
só tem valor como documento dentro do seu contexto de utilização.
Estas idéias foram apresentadas em três painéis da seguinte maneira:

Painel XIV - As etapas do trabalho do arqueólogo
REGISTRO DAS MARCAS
ESCAVAÇÃO
COLETA DO MATERIAL

l

LAVAGEM

I<

LABORATÓRIO

ANÁLISE DO MATERIAL
INTERPRETAÇÃO

MUSEU

PUBLICAÇÃO

r------~-------,
Painel XIII
A ARQUEOLOGIA É A DISCIPLINA QUE ESTUDA A CULTURA
MATERIAL DEIXADA PELOS HOMENS, COM O OBJETIVO DE RECONSTITUIR A SUA HISTÓRIA.
A SUA PRÃTICA INTERESSA A TODOS, POIS RESULTA NO CONHECIMENTO DO PROCESSO CULTURAL HUMANO EM SUA CONTÍNUA RELAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE.
O ARQUEÓLOGO ESCAVA O SOLO PARA RECUPERAR OS ARTEFATOS E OUTRAS MARCAS DAS ATIVIDADES HUMANAS.
(5) Embora a exposição, como um todo, não tenha sido pensada para ser permanente, as informações sobre o povoamento básico terão um outro ritmo de alteração, pois estarão limitadas aos resultados da pesquisa na região.
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Painel XV - A preservação do patrimônio arqueológico
ENÓS?
QUAL O REGISTRO QUE FICARÃ DO NOSSO TEMPO?
SOMENTE PRESERVANDO O PATRIMÔNIO CULTURAL Ê QUE
PODEMOS GARANTIR A NOSSA HISTÓRIA.
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Esses painéis apresentam a informação básica necessária para o
entendimento. da ocupação passada, e o ponto de partida para outras
atividades que propiciarão reflexões sobre o seu significado. Na realidade, cada painel apresentado permite o desdobramento de uma série de
temas que deverão ser trabalhados paralelamente à exposição.

Desta forma, a interação da comunidade com o museu deverá acontecer em dois níveis: visitas isoladas, segundo a seqüência estabelecida
na exposição; visitas orientadas, como parte do programa educacional.
Achamos que as pesquisas realizadas na região devem reverter à
comunidade em questão, motivando a população a longo prazo:
- discutir e analisar a situação passada da região e a situação
atual, frente ao desenvolvimento histórico nacional;
- resgatar e preservar o seu patrimônio cultural com a valorização
e recuperação da arte e tecnologia tradicionais.

Perspectivas de uma atuação educacional
O planejamento de uma exposição traz, em si mesmo, enquanto
conceituação, formas de leitura dirigidas para o público não especializado. A disposição espacial dos objetos e a escolha dos recursos visuais
de apoio contêm uma proposta educativa implícita e explícita, ém vários
níveis.
Assim, o Serviço Educativo deve atuar a partir da proposta conceituai da exposição, explorando todo o potencial informativo e questionador deste conjunto através de um trabalho dirigido basicamente a
estudantes, professores e à comunidade em geral.
A formação e capacitação dos professores é de capital importância
neste processo. E essencial que através de cursos, palestras e material
didático de apoio sejam fornecidos os fundamentos da metodologia arqueológica e as maneiras de trabalhar tais procedimentos com as crianças e/ou adolescentes. Nesse sentido, o primeiro passo foi dado com o
curso de extensão universitária "O Museu como veículo de preservação
do patrimônio arqueológico" ministrado na cidade de Iguape para professores de 1? e 2? grau.
A longo prazo, pensa-se em um desdobramento da ação educativa
desenvolvida no museu através da organização de visitas aos sítios arqueológicos em fase de escavação. No próprio sítio seriam fornecidas as
informações acerca dos métodos de escavação, dos objetivos "desta" escavação e dos resultados obtidos até o momento.
Os arqueólogos da equipe deverão realizar periodicamente palestras
acerca do andamento do trabalho e das suas perspectivas a médio e longo
prazos. Enfim, a comunidade poderá, a partir destes eventos interagir
com a equipe, valorizar o museu (à medida que se dê conta do seu papel)
e auxiliar fundamentalmente no trabalho de preservação dos sítios.
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Considerações finais
Concluindo, gostaríamos de acrescentar que com esta exposição
esperamos estar inaugurando não apenas uma mostra de objetos mas
também, transmitindo idéias que possibilitem uma nova visão da comunidade em relação ao seu patrimônio cultural e ao papel do Museu.
A importância de se estudar o passado é algo difícil de passar para
o público, sem que fique urna noção abstrata. Precisamos transmitir a
idéia mais direta: que a história da humanidade é uma só e o processo
interessa a todos nós. Na verdade, o passado é um pouco como a memória coletiva de todos os homens, sendo que os nossos objetos representativos de novas situações pertencem à longa sucessão de acontecimentos
que são de todos os homens.
"Os homens não nascem com cultura. Adquirem-na de seus semelhantes. Há um sentido muito direto em que os artefatos manuseados
pelos arqueólogos são mais do que objetos materiais/ são verdadeiras
consubstanciações da humanidade."
Esta citação de Clark (1983: 17) sintetiza a ligação que buscamos
para motivar a comunidade e integrá-la ao problema.
Acre-ditamos que a divulgação das pesquisas à comunidade, principalmente àquela que vive na região estudada, deve apresentar não apenas o conteúdo dos trabalhos mas também a responsabilidade sobre esta
documentação para a elaboração da história local. A nossa proposta é
que o Museu regional seja agente desta transmissão, como guardião da
documentação material.
35

SCATAMACClHA, M. C. M.; CERÁVOLO, S.; BRAVO, L. A. & HIRATA, E. V. A recuperação do passado: uma exposição sobre os vestígios da ocupação humana no baixo vale do
Ribeira. Dédalo, S. Paulo, 28: 15-37, 1990.

SCATAMACCHIA, M. C. M.; CERÁVOLO, S.; BRAVO, L. A. & HIRATA, E. V. A recuperação do passado: uma exposição sobre os vestígios da ocupação humana no baixo vale do
Ribeira. Dédalo, S. Paulo, 28: 15-37, 1990.

Conhecer um museu é apreender as várias facetas de um povo, assimilando o que "está atrás" das peças expostas. Este conhecimento é que
vai despertar a vontade de preservar as informações existentes em uma
região, pois é desta maneira que se faz a memória cultural de um povo.
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