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Resumo 

O artigo desenvolveu reflexões sobre as potencialidades que determinados sítios 

arqueológicos apresentam no tocante a serem transformados em espaço musealizados. 

Tomando como referência três tipos se sítios remanescentes da sociedade mineira 

colonial (século XVIII) são propostas medidas para viabilizar a musealização. 

Também são levantados problemas e medidas passíveis de prevê-los ou solucioná-los 

para caso dos sítios arqueológicos que são incluídos na categoria de museus abertos à 

visitação e utilizados como locais de pesquisa e divulgação. 
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I 

O presente trabalho pretende apresentar algumas reflexões sobre a transformação de 

sítios arqueológicos em espaços musealizados, bem como evidenciar os impactos 

negativos que podem ocorrer com o patrimônio arqueológico neles contido. 

Com relação ao primeiro aspecto, trata-se de reconhecer as potencialidades das quais 

determinados sítios arqueológicos são portadores para serem transformados em locais 

de pesquisa, preservação e comunicação/exposição. Quanto ao segundo aspecto é 

necessário avaliar preventivamente os pontos negativos e adotar medidas que impeçam 

a degradação do patrimônio histórico/cultural exposto. Medidas de proteção devem ser 

antecipadas para que não aconteçam perdas irreparáveis. 

Nossas reflexões estão voltadas para aquela categoria de sítios arqueológicos, que são 

remanescentes do processo histórico desencadeado a partir de finais do século XVII, o 

qual deu início à colonização das Minas Gerais. Tais sítios pertencem ao domínio da 

chamada Arqueologia Histórica ou Colonial. 

A região onde se desenvolveu o que se convencionou chamar de ciclo do ouro é 

extremamente rica em vestígios arqueológicos remanescentes de antigas áreas de 

mineração; de fazendas voltadas para atividades agro-pastoris; de segmentos de 

sistemas viários; de quilombos, etc. Além dessas evidências que se destacam no meio 

rural, nos meios urbanos também podem ser identificados sítios arqueológicos 

importantes, que apontam para a pujança do intenso processo de urbanização 

desenvolvido por aquela sociedade. É o caso do Morro da Queimada, atualmente 

integrado ao contexto urbano da cidade de Ouro Preto. 

A justificativa para as preocupações contidas neste trabalho pode ser expressa através de 

vários argumentos, dos quais apresentamos alguns. 

Em primeiro lugar está a necessidade de preservação de tais sítios arqueológicos, 

muitos dos quais têm sido destruídos por fatores diversos. A transformação dos mesmos 

em espaços institucionais poderia dar a eles uma visibilidade capaz de sensibilizar a 

população e as autoridades para a necessidade de preservá-los. 

Evidentemente não se trata de imaginar que uma decisão levaria automaticamente a um 

resultado esperado. Trata-se de reconhecer que a musealização de um sítio arqueológico 
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seria o ponto de partida para a implementação de medidas mais eficazes para sua 

proteção. 

Em segundo lugar as possibilidades evidenciadas pela denominada Lei Robin Hood 

podem sensibilizar autoridades municipais no sentido das mesmas implementarem 

políticas mais eficazes de defesa patrimonial. Cumpre-se ressaltar, entretanto, que 

também neste caso a tarefa de sensibilização não é fácil, e os resultados em geral não 

têm sido os mais animadores. 

A referida lei contempla a possibilidade de que políticas culturais (incluindo a 

preservação do patrimônio) efetivamente implementadas possam ampliar os recursos, 

provenientes do ICMS, destinados ao município. A grande questão é fazer acreditar que 

primeiro é necessário investir (proteger) para depois ter o direito de receber os 

dividendos. Tendencialmente os gastos com outras rubricas acabam sempre se 

sobrepondo àqueles destinados à preservação do patrimônio. 

Em terceiro lugar, sendo o espaço musealizado um local de preservação implementa-se 

o preceito constitucional de que o patrimônio arqueológico, dentre outros bens culturais, 

deve ser protegido conforme o que estabelecem outros diplomas legais como: 

− a Lei Federal 3924/61; 

− a Portaria SPHAN de 07/88; 

− a Resolução CONAMA 001/86; 

− a Portaria IPHAN de 17/12/2004. 

Ainda com relação a este aspecto, deve ser acrescido o fato de que um sítio-museu é um 

espaço de produção e divulgação (comunicação) de conhecimento, o que o integra ao 

processo educacional, no sentido mais amplo; e o coloca na condição de mecanismo à 

disposição do exercício da cidadania. Também neste caso a questão remete ao preceito 

constitucional relacionado à obrigatoriedade de proteção dos elementos que integraram 

o processo de formação da sociedade brasileira. 

Dentre outros aspectos, esses acima referidos podem ser citados como justificativas para 

o interesse na musealização de determinados sítios arqueológicos. Dar a um sítio 

arqueológico o caráter de museu (ou musealizar um sítio arqueológico) pressupõe uma 
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determinada concepção sobre a natureza deste tipo de instituição. O que pode ser feito 

através da identificação de alguns de seus atributos básicos relacionados à sua estrutura 

e dinâmica. Aqui, é importante ressaltar que nossa abordagem/caracterização dos 

museus muitas das vezes está tratando de uma visão idealizada dos mesmos, e não da 

tendência geral/real. 

Inicialmente cumpre-se reconhecer um museu enquanto local de preservação de 

patrimônio, qualquer que seja a natureza deste. Independente de serem 

temáticos/específicos ou de acervo/conteúdo diversificado, a essas instituições cabe a 

preservação do patrimônio nelas depositado. Não por acaso uma das origens atribuída 

ao termo – museu – está ligada a importantes personagens e às caprichosas tramas da 

mitologia grega. Zeus, filho de Cronos (o Tempo), uniu-se à Mnemósina (a Memória); 

união da qual nasceram as nove Musas, uma das quais, Clio, representa a História1. 

Disso decorre a concepção de que um museu é também um lugar de memória, 

qualquer que seja a conotação que se dê a esse termo2. 

É evidente que, em se tratando de lugares de memória, os museus acabam por ter uma 

dinâmica voltada para esta sua natureza. Significa dizer que memória e preservação 

caminham lado a lado, determinando tanto a dinâmica técnica dos museus, quanto a 

possibilidade dos mesmos se constituírem em mecanismos identitários, em função de 

seus acervos e de suas inserções na sociedade/comunidade. 

A partir do fato de que as instituições em questão são locais onde acervos estão 

depositados é necessário constatar/destacar a segunda característica que define sua 

existência operacional: a pesquisa. Enquanto locais onde se processam atividades de 

pesquisa os museus se caracterizam pela produção de conhecimento; o que amplia sua 

relevância do ponto de vista do compromisso social. 

É inegável que ao longo da História o conhecimento produzido através de atividades 

desenvolvidas pela ciência tem permitido uma intervenção cada vez mais eficaz na 

realidade; o que por um lado justifica e por outro reforça a validade de tais ações. 

                                                           
1 Ver BRANDÃO, Junito de S. Mitologia Grega. Petrópolis: Vozes, 1988. 
2 Ver PEIXOTO, Ana M. C. “Imagem como fonte na pesquisa em História da Educação” in 
FIGUEIREDO, Betânia G. e VIDAL, Diana G. Museus: dos gabinetes de curiosidades à Museologia. p. 
207. 
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No caso em questão trata-se de reconhecer a relevância dos museus enquanto centros de 

pesquisa/produção de conhecimento, e evidentemente de repasse/transmissão do 

conhecimento produzido. Este é outro aspecto que deve ser devidamente considerado, 

em se tratando de uma concepção de museu adequada às necessidades contemporâneas, 

e principalmente quando contemplada a possibilidade de musealização de sítios 

arqueológicos. 

Enquanto centros de pesquisas produtores de conhecimento, uma instituição 

museológica deve, preferencialmente, abrigar laboratórios, biblioteca, equipes de 

pesquisadores e demais elementos de infra-estrutura que permitam seu funcionamento. 

Os museus ligados às instituições universitárias tendencialmente parecem se enquadrar 

com mais facilidade no modelo acima proposto. O que não significa dizer que, 

operacionalmente, eles podem ser tomados como casos exemplares. 

A concepção de museu enquanto local de produção de conhecimento não é nova, o que 

se percebe através do processo de implantação dos museus de História Natural ao longo 

do século XIX. Desenvolvida no contexto do imperialismo europeu, tal concepção veio 

satisfazer as demandas específicas colocadas por aquele movimento expansionista, o 

que permitiu a consolidação de instituições onde as atividades museológicas se 

articulavam com a pesquisa/produção de conhecimento. 

Do ponto de vista conceitual, uma caracterização contemporânea de museus não pode 

prescindir também de seus aspectos voltados para divulgação/comunicação e educação. 

Os meios comumente utilizados para divulgação de acervos museológicos, no mais das 

vezes, restringem-se à montagem de exposições (temporárias ou permanentes), à 

produção de publicações de diferentes tipos como catálogos, revistas temáticas, folders, 

cartilhas, etc., e, excepcionalmente, a produção de vídeos completa a lista.  

O importante na utilização de tais recursos não é necessariamente sua diversidade mas o 

impacto que podem gerar do ponto de vista do processo pedagógico, entendido 

enquanto mecanismo de interferência na própria realidade, uma vez que “a ação 

museológica (...) deve conduzir a uma produção de conhecimento e à construção de uma 

nova prática social”3. Nesta perspectiva é que deve ser entendida a natureza do sítio 

                                                           
3 Ver SANTOS, Maria Célia T. M. Anais do II Seminário Sobre Museus-Casas. p. 23. 
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arqueológico e suas potencialidades enquanto realidade possível de ser musealizada. É o 

que trataremos em seguida. 

 

II 

Abordar um sítio arqueológico do ponto de vista dos resultados que podem ser atingidos 

com sua transformação em museu exige a consideração inicial de alguns aspectos 

genéricos, já que podem ser aplicados em praticamente todos os sítios que apresentem 

minimamente condições de musealização. Tais aspectos referem-se à dimensão visual, à 

contextual/ambiental referida à noção de espaço/tempo, e finalmente à realização de 

pesquisas.  

No que diz respeito à dimensão visual, é evidente que um sítio arqueológico enquanto 

museu, tem seu ponto de partida no impacto visual que pode provocar no visitante. 

Ressalte-se o fato de que raramente um visitante é um pesquisador que pode estar 

sensibilizado por questões que ultrapassam o esse universo.  

Ao leigo, ainda que interessado em aspectos culturais/científicos, a primeira impressão 

do sítio é gerada pela percepção visual. Não por acaso em todo o mundo os mais 

expressivos sítios-museus são visualmente impactantes. 

Mas essa dimensão não pode ser considerada a única e nem suficiente para gerar o 

efeito pedagógico possível. São necessárias informações que possam ser associadas pelo 

visitante ao que está visualmente acessível. Daí a relevância da pesquisa.  

A dimensão contextual/ambiental configura-se como um dos aspectos mais relevantes 

em toda a questão. Um sítio arqueológico, pela sua natureza, é um conjunto de vestígios 

que não se encontram por acaso num espaço determinado. Todos os vestígios são 

relacionados e é por isso que formam um contexto arqueológico. E ainda que 

apreendida por partes é a totalidade do sítio que deve ser atingida. 

O fato de um sítio arqueológico constituir um contexto4 evidencia o aspecto diferencial 

positivo que ele apresenta diante de uma exposição montada em um recinto fechado. 

Neste caso, o que geralmente ocorre é que o contexto é parcialmente reproduzido, ou 

apenas sugerido através de recursos visuais.  
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Associado diretamente ao contexto arqueológico, definido pelo sítio, está a inserção do 

mesmo no ambiente. Também neste caso á inegável o fato de que um sítio arqueológico 

supera o ambiente artificial reproduzido em ambiente fechado.  

A relevância na apreensão do ambiente e da inserção do sítio no mesmo, remete, 

tendencialmente, à própria dinâmica do sítio. À guisa de exemplo, cabe citar as antigas 

unidades de mineração do período colonial cuja implantação e funcionamento 

geralmente se davam em situações de relevos movimentados que acabavam por 

condicionar todo o desenvolvimento da atividade extrativa. 

Ainda diretamente articulada ao contexto/ambiente deve ser citada a categoria espaço-

tempo. A administração do espaço em qualquer núcleo de atividade humana (divisão 

espacial do trabalho, por exemplo) remete a padrões culturais identificados através de 

vestígios em sítios arqueológicos. E logicamente o ciclo de atividades desenvolvidas 

que deixaram vestígios estão referidas à questão da temporalidade; seja o ciclo das 

atividades ou o próprio suceder histórico. Também com relação a este aspecto, a 

presença no interior de um sítio arqueológico é mais elucidativa que qualquer tipo de 

reprodução artificial em ambiente fechado. 

Um último aspecto ainda relacionado às potencialidades do sítio arqueológico diz 

respeito a ser ele um local de pesquisa independente de ser musealizado ou não.  

Ao se tornar objeto de visitação, enquanto objeto de análise, juntam-se a realização da 

pesquisa e a possibilidade de que o visitante possa assistir o desenvolvimento da 

mesma. Trata-se não só de ter acesso a um conhecimento elaborado mas presenciar o 

ato do qual ele é produzido.  

Isto adquire maior relevância quando se considera a transmissão não só de saber 

científico mas de um fazer ciência no contexto remanescente daquele que se pretende 

elucidar. É, sem dúvida alguma, um dos mais eficazes mecanismos de sensibilização 

para divulgação. 

O ponto seguinte de nossa abordagem diz respeito a como transformar um sítio 

arqueológico em museu, conforme a concepção inicialmente elaborada. Antes de mais 

nada é necessário reconhecer a diversidade de (tipos de) sítios arqueológicos e a 

necessidade de considerar suas especificidades. 

                                                                                                                                                                          
4 Ver BATE, Luiz Felipe. El proceso de investigación em la Arqueologia. Cap. 3. 



 8

A musealização de qualquer contexto arqueológico exige um conhecimento bastante 

objetivo das condições em que o mesmo se formou, como se desenvolveu e, como 

acabou por se tornar um conjunto de vestígios. Evidentemente para se atingir este 

conhecimento é necessário o desenvolvimento de um projeto de pesquisa onde se 

colocam como objetivos a serem atingidos as questões mais gerais acima enunciadas. 

Por sua vez, cada uma das questões gerais remetem a um conjunto de questões 

especificas que tratam inevitavelmente da dinâmica do sítio quando este ainda estava 

“vivo”.  

Uma antiga fazenda, uma área de mineração ou um núcleo urbano são portadores de 

historicidade na medida em que ao longo do tempo foram locais onde diferentes 

atividades foram desenvolvidas por coletividades humanas, e das quais apenas os 

vestígios sobreviveram. 

A partir do conhecimento produzido pelas pesquisas estarão dadas as condições para a 

elaboração de um roteiro que deverá levar em conta as condições do sítio arqueológico e 

sua trajetória histórica. 

A articulação entre as duas variáveis é que deverá orientar a montagem do roteiro em 

função dos objetivos a serem atingidos pelo público visitante. Logicamente um roteiro 

desta natureza deverá ter sempre presente as condições dos vestígios e os riscos a que 

serão submetidos.  

Eventualmente, alguma estrutura arqueológica poderá ser revitalizada em função dos 

interesses museológicos ou de outra finalidade prática. Processos de revitalização 

poderão ser desenvolvidos em função da necessidade de recuperar aspectos da dinâmica 

(funcionamento) de algum tipo de unidade/atividade produtiva. Cumpre-se ressaltar 

finalmente que qualquer processo de revitalização deverá levar em conta as 

especificidades do sítio no que diz respeito a seus elementos estruturais e à natureza das 

atividades que ali foram desenvolvidas no passado. Vejamos alguns exemplos. 

 

III 

Próximo a Belo Horizonte existe um sitio arqueológico denominado Forte de 

Brumadinho, localizado no município de mesmo nome. 



 9

Trata-se de um conjunto de vestígios remanescentes de uma grande unidade de 

mineração do período colonial. A identificação cronológica é possível pelas 

características dos vestígios e pela localização/implantação regional. 

Uma das modalidades de unidade produtiva que se desenvolveu nas Minas Gerais em 

função da atividade minerária utilizava-se do que denominamos “sistemas hidráulicos”. 

Tais sistemas eram constituídos por um conjunto de elementos diferentes, mas 

articulados, funcionando através de utilização da água para viabilização de certo número 

de tarefas. Compondo um sistema hidráulico havia canais, barragens de derivação, 

bicames, mundéus, áreas de lavra (catas) e montes de rejeitos. Isto apenas no que diz 

respeito à atividade básica extrativa. 

Mas o conjunto não se encerrava aí já que eram necessárias habitações para os 

envolvidos nas atividades, locais para guarda de instrumentos/ferramentas e uma 

edificação, geralmente fortificada, para a segurança do produto obtido com a prática 

minerária. No caso do Forte de Brumadinho todos estes elementos estão presentes o que 

torna o sítio um exemplar raro contemplando todos os elementos e todas as fases da 

atividade extrativa. 

Grosso modo o esquema de funcionamento pode ser esquematicamente assim descrito: 

a água de um córrego era desviada por uma barragem e jogada em um canal que a 

transportava até a área da lavra. Projetando-se o jato d’ água de certa altura e com o uso 

de alavancas, os escravos faziam o desmonte da encosta produzindo uma lama que 

através de uma drenagem natural era carreada para o pé da encosta, onde havia grandes 

tanques de decantação – os mundéus. 

Nos mundéus a lama aurífera ficava em processo de decantação, para que as partículas 

de ouro se depositassem na parte mais baixa do tanque. 

Uma particularidade técnica dos mundéus, e que funciona como indicador arqueológico, 

era o sistema de escoamento através de uma abertura vertical que cortava uma das 

paredes de cima até embaixo (no piso). Esta abertura era vedada com tábuas horizontais 

que ao serem retiradas, uma a uma, permitiam o escoamento gradativo da lama aurífera 

de cima para baixo. A lama, liberada aos poucos, corria por um canal (geralmente 

calçado com pedras) forrado com couros de boi, e em cujos pelos ficavam presas as 

partículas de ouro. A etapa seguinte era bater os couros, em local adequado, e com o uso 
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de bateias, realizavam a apuração final. O ouro obtido estava pronto para ser fundido e 

ficar definitivamente limpo das impurezas. 

O Forte de Brumadinho enquanto sítio arqueológico ainda preserva a maior parte dos 

elementos que compunham o sistema hidráulico. Além deles existem outras evidências 

de todo o processo de assentamento indicando moradias e uma unidade administrativa 

fortificada que deu origem à denominação do local.  

A musealização deste sítio, após todo um processo de pesquisa, permitirá que os 

visitantes tenham acesso a todas as informações relativas á atividade minerária colonial 

chegando inclusive à compreensão de aspectos relacionados à organização do trabalho 

coletivo (escravo); e a inserção daquela unidade produtiva no contexto ambiental e 

regional. É necessário ressaltar que tal acesso no contexto do sítio permite visualizar a 

dinâmica do processo extrativo, o que não seria viável através de textos, e apenas 

parcialmente através de recursos visuais. Neste caso tais recursos teriam apenas uma 

função complementar ou acessória. 

O segundo sítio a que vamos nos referir está localizado no entorno da cidade de Ouro 

Preto e remete tanto às atividades minerárias quanto ao processo de reação à política 

fiscal da Coroa Portuguesa que, em 1720, se expressou através do movimento que 

culminou na execução de Felipe dos Santos por ordem do Conde de Assumar, então 

governador das Minas.  

A área, que naquele momento estava na periferia de Vila Rica, era também o local onde 

se realizava intensa atividade minerária; e onde se destacava um grande minerador 

chamado Paschoal da Silva Guimarães. Grande proprietário de escravos, Paschoal da 

Silva, ao que tudo indica, teria sido o líder do maior  movimento insurrecional contra as 

instalações das Casa de Fundição ordenada em 1719. 

Após uma seqüência de assuadas caracterizadas por grandes doses de violência, 

Assumar debelou o motim, retomou o controle da área e desencadeou a repressão. Não 

conseguindo elementos que permitiam punir diretamente Paschoal da Silva, o Conde de 

Assumar resolveu atingi-lo em seus interesses de grande minerador, ordenando que 

fosse ateado fogo nas casas do morro denominado do Ouro Podre (ou de Paschoal da 

Silva), já que dali havia partido os grupos que promoviam as assuadas. 
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Ocupado por construções de pedra com cobertura vegetal, o incêndio se alastrou por 

todo o morro, tendo sido possível ver o fogo de Vila Rica. Desde então o morro passou 

a ser chamado de Morro da Queimada. 

A área que atualmente ainda se encontra preservada do ponto de vista arqueológico é 

bastante reduzida com relação à original. Ao longo do tempo foi se processando uma 

expansão urbana descontrolada que ocupou grande parte do Morro e destruiu a maior 

parte dos vestígios. Entretanto os vestígios remanescentes ainda constituem um acervo a 

ser preservado e, se possível, musealizado. 

Do conjunto restante ainda é possível resgatar áreas que expressam contextos 

arqueológicos bem expressivos. Vestígios de atividade minerária ainda se encontram 

razoavelmente preservados na área que ainda não sofreu os efeitos da expansão urbana. 

Associados aos vestígios da atividade minerária existem restos de moradias cuja 

escavação permitiria reconstruir traços do cotidiano da população que ali esteve nos 

idos de 1720. 

O Morro da Queimada é um exemplar raro de um sítio o qual, ainda que parcialmente, 

permitiria fazer a arqueologia de uma rebelião na principal área ultramarina do Império 

Colonial Português, naquele momento. Lamentavelmente o processo de degradação ao 

qual o sítio foi submetido não parece dar mostras de estar efetivamente paralisado. 

O terceiro sítio ao qual vamos nos remeter é o Quilombo do Ambrósio, localizado na 

região oeste do Estado de Minas Gerais. 

Destruído em 1746, após ter provocado um desgaste na ordem social escravista, e 

preocupação nas autoridades coloniais, o sítio arqueológico ainda preserva testemunhos 

valiosos apesar do processo de degradação ambiental que seu entorno vem sofrendo 

principalmente nos últimos anos.  

Do antigo quilombo o vestígio visível mais expressivo é um fosso que circundava o 

núcleo de ocupação onde estavam instaladas as moradias. Em formato de uma ferradura 

o fosso delimita uma área em torno de 1,5 hectares e onde se encontram os vestígios 

convencionais de um assentamento daquele tipo: restos de habitação, vestígios 

alimentares, objetos de uso cotidiano etc. 
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O ambiente no entorno do sítio ainda preserva informações da época ou ligados à 

existência do quilombo. É o caso do Morro do Espia, do Córrego do Quilombo e do 

Córrego do Ambrósio. 

Um projeto de musealização do sítio Quilombo do Ambrósio poderia se tornar uma 

referência para outros casos se fosse desenvolvido dentro dos parâmetros que foram 

referidos anteriormente. Para que um projeto de tal natureza possa ser viabilizado com a 

densidade exigida pela natureza do sítio é necessário que uma pesquisa arqueológica 

ampliada seja feita, inclusive para viabilizar a exposição de vestígios in situ, o que 

certamente seria de grande impacto. 

Pesquisas envolvendo sítios arqueológicos originários dos quilombos da sociedade 

escravista, no momento atual, remetem a um contexto onde estão sendo debatidas 

questões como as comunidades remanescentes de quilombos e seus direitos à 

propriedade da terra, ou políticas afirmativas através da adoção de cotas em 

universidades públicas. Por si só tais questões já seriam suficientes para justificar 

projetos de musealização de sítios como o Quilombo do Ambrósio. 

Pelo exposto pretendemos ter evidenciado, ainda que de forma sucinta, a validade da 

musealização de determinados tipos de sítios arqueológicos. Os sítios acima referidos, 

cada um à sua maneira, são exemplares do seu contexto referenciado à questão da 

identidade histórica da população, ou de parte dela, de Minas Gerais. 

O Forte de Brumadinho e o Morro da Queimada remetem ao processo extrativo que deu 

origem à colonização da sociedade mineira. Indo além, o Morro da Queimada remete a 

vestígios de um conflito colonial através do qual exposições da Coroa Portuguesa eram 

contestadas. Não se trata de admitir qualquer traço de ação anticolonial mas de 

reconhecer um caráter de oposição à colônia – metrópole, pelo menos no tocante a 

imposições fiscais. O que é suficiente para ser pensado em termos de alteridade, ainda 

que se tratando de uma realidade colonial. 

Finalmente, o caso do Quilombo do Ambrósio remete diretamente à realidade das 

populações afro-descendentes. E neste caso é evidente a natureza política da questão e 

sua inserção no contexto de constituição de identidade. 
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Nos três casos a preservação, a pesquisa e a divulgação/comunicação dos sítios 

arqueológicos se colocam como estratégias válidas e necessárias no processo de 

exercício da cidadania.  

Como não poderia deixar de ser, as possibilidades acima apresentadas deparam-se com 

obstáculos/limites os quais devem ser identificados para a implementação de quaisquer 

dos projetos. Ademais, são limites que apresentam uma natureza genérica pois podem 

ser identificados em todos os casos similares. É o que será abordado no próximo, e 

último item.  

 

IV 

 

O primeiro impacto que incide sobre um sítio arqueológico aberto à visitação pública é, 

sem dúvida, o risco de destruição/descontextualização de vestígios arqueológicos. Esta 

constatação fica mais evidente quando tomamos algum sítio específico como exemplo. 

Cabe aqui o Forte de Brumadinho.  

Localizado em região próxima a Belo Horizonte e de fácil acesso, este sítio tem sido 

alvo de um rápido e intenso processo de degradação provocada por turistas alternativos 

e praticantes de trail que nos fins de semana acampam na área de ocorrência dos 

vestígios.  

Tais visitantes, que procuram o sítio por causa de suas belezas naturais e arqueológicas, 

têm promovido o corte da vegetação dentro da área fortificada o que altera as condições 

ambientais e acelera a degradação dos blocos de pedra. Partes dos vestígios edificados 

são derrubados em busca de possíveis tesouros que supostamente teriam sido 

escondidos em épocas passadas. Os praticantes de trail têm destruído as muralhas ao 

utilizarem-na como pista, o que provoca a queda dos blocos.  

O lixo trazido do meio urbano pelos visitantes tem sido espalhado por toda a região do 

sítio, ou à vezes é concentrado em algum ponto dos vestígios arqueológicos, que é 

utilizado como depósito. É o caso por exemplo de um depósito de água, construído com 

trabalho de cantaria ao lado da entrada da fortaleza. Este tanque vem sendo utilizado 
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como depósito, provocando na base da muralha uma concentração de produtos 

químicos, de origem industrial, o que certamente está atingindo sua integridade. 

É importante e trágico constatar que, de forma contraditória, a destruição do sítio vem 

sendo promovida por aqueles que apreciam visitá-lo e estarem nele instalados.  

A partir da constatação dos fatos acima referidos, é que se coloca a medida básica para 

proteção de sítios a serem musealizados. É necessária uma análise sistemática e rigorosa 

no sentido de prever e prevenir os impactos advindos da visitação sistemática em 

quaisquer partes do sítio. O estabelecimento de roteiros de visitação deverá prever a 

implementação de elementos infra-estruturais de proteção tanto para os vestígios 

arqueológicos quanto para os visitantes. E no caso se serem implantados tais elementos 

(como cercas, escadas, guarda-corpos etc) isto deverá ser feito a partir de uma avaliação 

do impacto nos vestígios arqueológicos e no contexto visual do sítio. A utilização de 

materiais e cores discretas tendem a evitar impactos agressivos na paisagem. 

Em qualquer circunstância as visitas devem contar com guias institucionais para evitar 

riscos como registro de nomes e datas nos vestígios arqueológicos ou ainda o hábito de 

levar “lembranças” do local visitado. Em muitos sítios os vestígios arqueológicos 

podem ser encontrados à flor da terra o que favorece tais práticas. 

A partir das transformações de um sítio arqueológico em espaço musealizado é 

necessário um rigoroso monitoramento dos impactos que o mesmo estará sofrendo ao 

longo do tempo para que medidas corretivas possam ser adotadas em tempo hábil. Em 

alguns sítios arqueológicos europeus o número de visitantes foi drasticamente reduzido 

ou até mesmo interrompido em função das alterações ambientais detectadas e o impacto 

negativo identificado nos vestígios arqueológicos. 

Finalizando cumpre-se registrar que tais medidas (preventivas e de prevenção) 

enquadram-se na política de preservação do patrimônio arqueológico prevista nos vários 

diplomas legais referidos no início deste trabalho. Qual é a eficácia de tais diplomas e o 

respeito que se tem por eles é uma outra história.  
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