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No presente artigo exponho os resultados obtidos a partir do
levantamento quantitativo realizado com objetivo de ter um panorama
parcial do que é divulgado na imprensa quando o assunto é Arqueologia.
Foram selecionados 933 textos que abordavam questões relativas a essa
ciência, publicados no jornal Folha de S. Paulo, ao longo dos anos de 2000
a 2010, que apareceram na ferramenta de busca da versão digital do jornal
impresso. Esses textos foram comparados quantitativamente às licenças
para a realização de pesquisas arqueológicas emitidas pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, levantadas por Wichers
(2010) e Zanettini (2009).
Palavras chave: Arqueologia, Jornalismo, Análise do Discurso.

ABSTRACT

In this article I present the results obtained from the quantitative
survey in order to have a partial picture of what is reported in the press
when it comes to archeology. 933 texts were selected that addressed issues
related to this science, published in the newspaper “Folha de São Paulo”,
(from 2000 to 2010, which appeared in the search engine of the digital
version of the printed newspaper. These texts were compared quantitatively
to the licenses to carry out archaeological research issued by the Institute
for National Artistic and Historical Heritage, IPHAN raised by Wichers (2010)
and Zanettini (2009).
Keywords: Archaeology, Journalism, Discourse Analysis.

INTRODUÇÃO

14

A implantação da Portaria 230 do IPHAN, em 17 de dezembro de
2002, passou a exigir que o licenciamento ambiental contemplasse também
a pesquisa arqueológica. A medida acabou impulsionando um grande
crescimento no que diz respeito a essas pesquisas no Brasil; gerou a criação
de empresas especialistas na realização dos licenciamentos de obras; as
Universidades também passaram a se adequar para poderem realizar os
OLFHQFLDPHQWRVDGHPDQGDSRUSURÀVVLRQDLVDUTXHyORJRVDXPHQWRXIRUDP
FULDGRVFXUVRVGHJUDGXDomRHP$UTXHRORJLDHQÀPD$UTXHRORJLDQR%UDVLO
ampliou sua atuação, as pesquisas ganharam espaço dentro e fora das
8QLYHUVLGDGHVFRQÀJXUDQGRVHXPPHUFDGRGHDWXDomRGHWUDEDOKR
A Portaria também estabeleceu medidas que visam a um retorno à
sociedade dos resultados obtidos nas pesquisas, tornando a Arqueologia
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mais evidente, chegando à população em forma de palestras, cartilhas
escolares, cursos diversos, visitas guiadas aos sítios, museus criados com a
cultura material proveniente de pesquisas realizadas para licenciamentos,
dentre muitas outras ações que ajudaram a disseminar essa ciência, o que
H[LJLXRHQYROYLPHQWRGHSURÀVVLRQDLVGHGLYHUVDViUHDV
Assim, tendo a citada portaria como parâmetro, Zanettini (2009) e
Wichers (2010) sistematizaram os dados a respeito da emissão de portarias
para a realização das pesquisas arqueológicas no Brasil, dos quais apresento,
QRJUiÀFRRVGH=DQHWWLQL  

Portarias de pesquisa emitidas para o território brasileiro
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*UiÀFR1~PHURGHOLFHQoDVGHSHVTXLVDH[SHGLGDVSHOR,3+$1SDUDDUTXHyORJRVHPWHUULWyULREUDVLOHL
UR MDQHLURGHDGH]HPEURGH )RQWH'LiULR2ÀFLDOGD8QLmR FLWDGRHP=$1(77,1, 

¹ “Matérias” são textos jornalísticos
de diferentes gêneros, como notícia,
QRWDUHSRUWDJHPHQWUHRXWURV7UDWD
se de um “termo genérico usado para
qualquer texto que se produz para
MRUQDOµ )2/+$ 
$WtWXORGHFRQIHUrQFLDSHGLDR%DQFR
de Dados da Folha de S. Paulo para
orçar a mesma pesquisa, procurando
no arquivo as mesmas palavras,
resultando num custo de R$ 2129,20,
SHODV  SiJLQDV RX PDWpULDV
localizadas. Fazendo manualmente a
mesma pesquisa encontrei um total
de 933.

15

No período examinado por Zanettini, foram emitidas 3422 portarias de
pesquisa arqueológica para o território nacional, englobando portarias de
autorização, permissão, prorrogação e renovação, além de portarias voltadas
j SXEOLFDomR GH QRUPDV H RULHQWDo}HV &RPR PRVWUD R JUiÀFR H[LVWH XP
aumento relativamente constante no decorrer dos anos no que tange à
emissão das portarias de pesquisa, sobretudo, no biênio 2007/2008, com um
crescimento de 34%. De acordo com o trabalho citado, grande parte dessas
portarias (98%) está associada ao licenciamento de empreendimentos,
FRQÀJXUDQGRXPQRYRFDPSRGHDWXDomRGD$UTXHRORJLDRGD$UTXHRORJLD
Preventiva.
Partindo do princípio de que o número de pesquisas realizadas no Brasil
cresceu de forma tão evidente, o número de textos publicados nos meios de
comunicação de massa, os quais, a partir de agora, chamarei também por
“matérias”¹ , sobre Arqueologia, poderiam ter acompanhado essa tendência,
mesmo que o espaço físico destinado às matérias que tratam de ciência seja
RPHVPR3DUDYHULÀFDUWDOSRVVLELOLGDGHÀ]XPOHYDQWDPHQWRGDVPDWpULDV
que fazem referência à Arqueologia, publicadas no jornal Folha de S. Paulo.
3ULPHLUDPHQWH SDUD GHÀQLU XP WH[WR FRPR ´XPD PDWpULD GH
$UTXHRORJLDµSDUWLXVHGRFRQFHLWRIRUPXODGRSRU)XQDULVHJXQGRRTXDO
“a Arqueologia estuda, diretamente, a totalidade material apropriada pelas
sociedades humanas, como parte de uma cultura total, material e imaterial,
sem limitações de caráter cronológico” (FUNARI, 2003, 15).
Em segundo lugar, a escolha da Folha se deu porque é um jornal com
sede em São Paulo, estado com o maior número de pesquisas arqueológicas
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¹ Dados obtidos da Associação
Nacional de Jornais. Disponível em
KWWSZZZDQMRUJEUDLQGXVWULD
MRUQDOLVWLFDMRUQDLVQREUDVLO
PDLRUHVMRUQDLVGREUDVLO $FHVVR HP
05/04/2011.

4

A pesquisa foi realizada por meio do

site www.folha.uol.com.br, entre 08/
2010 e 02/2011.

5

Tal separação foi realizada com o

auxílio do arqueólogo Flávio Calippo.

 

Muitos textos encontrados
tinham
como
assunto
a
Arqueologia, mas não eram sobre
pesquisas arqueológicas, mas sim
sobre cinema, televisão, turismo,
exposições, entre outros.
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realizadas em seu território, de acordo com Wichers (2010), mas também é
um jornal de circulação nacional, podendo, inclusive, noticiar as pesquisas
DUTXHROyJLFDVUHDOL]DGDVHPWRGRWHUULWyULREUDVLOHLUR$OpPGLVVRWUDWDVHGD
maior publicação diária do tipo impresso do Brasil em tiragem, com 295.558
exemplares por dia, em média³.
O levantamento começou no ano de 2000, dois anos antes da vigência
da Portaria 230 e ano em que o Brasil completou 500 anos do descobrimento,
IDWR TXH SRGHULD LQÁXHQFLDU R Q~PHUR GH PDWpULDV KLVWyULFDV H RX
arqueológicas. Foram 11 anos pesquisados, visando também à comparação
com os levantamentos de portarias de autorização e permissão emitidas para
pesquisas arqueológicas realizados por Wichers (2010) e Zanettini (2009),
os quais contemplaram os anos de 2003 a 2009. Terminei o levantamento
em 2010, ano em que pude acompanhar o que estava sendo pesquisado e
comparar com o que estava sendo publicado.
Foram selecionados textos de todos os gêneros jornalísticos que
apareceram na ferramenta de busca da versão digital do jornal4 , quando
procuradas as palavras Arqueologia, Arqueológico, Arqueólogo, Escavação
(e variações de gênero e número), para designar a área do conhecimento
RX TXDOLÀFDU R VtWLR GH SHVTXLVD RX RV REMHWRV SHVTXLVDGRV (OHV IRUDP
SULPHLUDPHQWH FODVVLÀFDGRV SRU RULJHP  %UDVLO RX PXQGR 6HSDUDGDV DV
PDWpULDVTXHVHUHIHULDPDR%UDVLOHVVDVIRUDPFODVVLÀFDGDVFRPRSDVVtYHLV
de comparação com as portarias de autorização e permissão emitidas para
pesquisas pelo IPHAN, as quais foram divididas em pesquisas de Arqueologia
preventiva e pesquisas acadêmicas. Na Tabela 1, a seguir, apresento um
DSDQKDGRJHUDOGHVVHOHYDQWDPHQWR
Tabela 1 – Matérias sobre Arqueologia de 2000 a 2010 na Folha de S.
Paulo

$ SULPHLUD DÀUPDomR TXH SRGHPRV ID]HU REVHUYDQGR D 7DEHOD  p
que, exceto no ano 2000, o número de matérias que tratam de assuntos
relacionados à Arqueologia no mundo sempre foi superior àquelas relativas
ao Brasil, assim como sugerem Amorim e Massarani a sobre a “predominância
de pesquisas provenientes do exterior nos jornais” (AMORIM & MASSARANI,
 PHVPRGHSRLVGHTXDQGRVXSRQKRRQ~PHURGHSXEOLFDo}HV
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MiGHYHULDFRPHoDUDUHÁHWLURFUHVFLPHQWRQRQ~PHURGDVSHVTXLVDVSRLVD
portaria 230 foi instituída em dezembro de 2002.
Porém, no ano 2000, o curioso é que não só que o número de matérias
sobre a Arqueologia no mundo foi menor que aquelas sobre o Brasil, mas
WDPEpP TXH GH PRGR JHUDO R DVVXQWR $UTXHRORJLD IH]VH PDLV SUHVHQWH
QRWRWDOGHWH[WRVSXEOLFDGRVFRPSDUDGRFRPRVGHPDLVDQRV *UiÀFR 
Tais fatos podem ser explicados pelo grande número de matérias relativas às
comemorações dos 500 anos do Brasil, o que, possivelmente, desencadeou
também várias discussões sobre essa ciência, como na matéria “Encontro
DQDOLVDD$UTXHRORJLDQR%UDVLOµ3RGHPRVYLVXDOL]DUHVVHTXDGURQRVJUiÀFRV
HDVHJXLU

*UiÀFR  Ano 2000, comparativo de matérias *UiÀFR  Ano 2000, comparativo de matérias publicadas na
SXEOLFDGDVQD)ROKDGH63DXOR%UDVLO[0XQGR Folha de S. Paulo por assunto.

1R*UiÀFRPDLVGHGDVPDWpULDVSXEOLFDGDVIRUDPUHODWLYDVjV
comemorações dos 500 anos do Brasil e 9% sobre discussões cujo tema era
Arqueologia.
Com o objetivo de se comparar numericamente as matérias publicadas
na Folha com o número de portaria emitidas, reproduzo a Tabela 2,
VLVWHPDWL]DGDSRU:LFKHUV  
Tabela23RUWDULDVGHSHVTXLVDHPLWLGDVSDUDRWHUULWyULREUDVLOHLUR

$GDSWDGRGH:,&+(56

A segunda coluna corresponde a todas as portarias de pesquisa
HPLWLGDVSHOR,3+$1HSXEOLFDGDVQR'LiULR2ÀFLDOGD8QLmRHQWUHMDQHLURGH
2003 e dezembro de 2009, totalizando 3.422. Todavia, esse total corresponde
a portarias de autorização, permissão, prorrogação e renovação, além de
portarias voltadas à publicação de normas e orientações. Por isso, os números
contidos na terceira coluna são aqueles que considero relevantes para a
comparação direta com as matérias publicadas na Folha, pois correspondem
apenas às portarias de autorização e permissão (2888 portarias), e, à
realização de pesquisas arqueológicas propriamente ditas, tendo muito
mais chance de gerar matérias jornalísticas.
Além disso, voltando à coluna “comparáveis com portarias de
autorização e permissão emitidas para pesquisas arqueológicas” da
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7DEHOD  H FRPSDUDQGRD SRUWDQWR FRP D WHUFHLUD FROXQD GD 7DEHOD 
o crescimento relativamente constante observado na segunda, a partir
de 2004, não foi constatado na primeira. Na Tabela 1 também é possível
notar a inconstância no número de publicações de matérias cujo assunto
são pesquisas arqueológicas no Brasil. Mas, como sugere Zanettini (2009),
é possível enxergar um leve crescimento a partir de 2004 – não da ordem
GH  DR DQR PDV HP WRUQR GH  7DPEpP QmR p SRVVtYHO QRWDU
crescimento algum das matérias publicadas no biênio 2007/2008, período
no qual Zanettini observou um pico de crescimento na emissão das portarias.
O autor também sugeriu, no início de 2009, que o total de portarias de
autorização e permissão emitidas deveria
ultrapassar em 2009 o montante atingido em 2008. Em 2010, talvez
venhamos a assistir a um novo boom, sobretudo, se levarmos em conta
que apenas 50% das verbas alocadas para o PAC do Governo federal
IRUDPHIHWLYDPHQWHXWLOL]DGDVDWpRPRPHQWR =$1(77,1, 

'HIDWRDRREVHUYDUPRVDVFROXQDVHPODUDQMDGR*UiÀFRDVHJXLUp
possível notar que há uma tendência de crescimento no número de matérias
publicadas sobre Arqueologia. Mesmo que, em 2007, esse número tenha
FDtGRPXLWRHPUHODomRDRJUiÀFRWHQGHDVHUDVFHQGHQWHDSDUWLUGH
2007.

*UiÀFR Matérias publicadas na Folha de S. Paulo, ano a ano, de 2000 a 2010.

(QWUHWDQWR R Q~PHUR GH PDWpULDV SXEOLFDGDV FKHJD D VHU tQÀPR
perante o número de pesquisas realizadas, quando comparados os mesmos
anos dos dois levantamentos, e não acompanha, portanto, o crescimento
GDVSHVTXLVDVUHDOL]DGDVQR%UDVLOTXHÀFDIDFLOPHQWHREVHUYiYHOTXDQGR
QR *UiÀFR  D VHJXLU FRORFDPRV R Q~PHUR GH SRUWDULDV GH DXWRUL]DomR
e permissão (3ª coluna da tabela 2) e o número de matérias publicadas
comparáveis com portarias de autorização e permissão (somatória da 5ª e
FROXQDGDWDEHOD ODGRDODGR
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*UiÀFR0DWpULDVSXEOLFDGDVQD)ROKDGHDH3RUWDULDVHPLWLGDVGHDXWRUL]DomRHSHUPLVVmRSHOR,3+$1
entre 2003 e 2009.
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Outra discussão presente na Arqueologia brasileira é a questão da
FLHQWLÀFLGDGHRXQmRGD$UTXHRORJLDSUHYHQWLYD2XVHMDRTXDQWRGRTXH
é exigido por lei é realizado já que, supostamente, o tempo concedido para
a consumação das pesquisas de Arqueologia preventiva não seria o ideal,
pois haveria a questão da pressão pela necessidade da realização da obra.
Ao contrário, as pesquisas acadêmicas teriam o tempo compatível com a
necessidade, já que não sofrem as pressões das construções. Não quero
aqui me prolongar em relação a essa discussão, pois esses temas fogem
do escopo da minha pesquisa. Faço essa menção apenas para, em primeiro
lugar, chamar a atenção ao fato de que por meio dos números que recolhi
na Folha, não há a possibilidade de chegar a conclusão alguma a respeito
de quais projetos têm maior visibilidade na imprensa, se os de Arqueologia
preventiva ou os de Arqueologia acadêmica e, em segundo lugar, porque
TXLV YHULÀFDU VH DV PDWpULDV VHJXLDP D WHQGrQFLD VXJHULGD SRU =DQHWWLQL
(2009), de acordo com o qual a maioria das portarias de autorização e
permissão emitidas entre janeiro de 2003 e dezembro de 2009 seria voltada
ao atendimento de demandas geradas pelo licenciamento ambiental.
9HMDPRVR*UiÀFR

*UiÀFR Matérias publicadas na Folha de S. Paulo comparáveis com portarias de autorização e permissão emitidas
para pesquisas arqueológicas

1R SHUtRGR DQDOLVDGR RV DQRV      H 
possuem maior número de matérias publicadas a respeito da Arqueologia
acadêmica. Já nos anos de 2001, 2004, 2007, 2009 e 2010, há mais matérias
relativas às pesquisas de Arqueologia preventiva. Aparentemente não há
uma explicação para esses números, apenas podemos observar que o ano
2000 é o que tem o maior número de textos publicados sobre pesquisas
acadêmicas em todo o período analisado, matérias talvez impulsionadas
pelas comemorações dos 500 anos do Brasil – apesar desse número ser
TXDVH LJXDO DRV REWLGRV QRV DQRV GH  H  QRV DQRV GH  H
2008, há um declínio nos textos publicados sobre pesquisas de Arqueologia
preventiva; em 2009 e 2010, o número de matérias publicadas sobre pesquisas
de Arqueologia preventiva é muito maior que o número daquelas sobre
SHVTXLVDVDFDGrPLFDV7DOYH]DTXLKDMDGHIDWRXPUHÁH[RGRFUHVFLPHQWR
das portarias emitidas, já que, de acordo com Zanettini (2009), atualmente
as pesquisas de Arqueologia preventiva respondem por 98% das portarias
de autorização e permissão emitidas pelo IPHAN.
7DPEpPpLQWHUHVVDQWHQRWDUTXHDOJXPDVGHVVDVPDWpULDVFODVVLÀFDGDV
como relativas a pesquisas de Arqueologia preventiva possuem como
principal entrevistado um arqueólogo pertencente a alguma Universidade.
Ou seja, são matérias que tratam efetivamente de pesquisas realizadas
para o licenciamento de obras, porém quem foi contratado para fazer esse
trabalho foi uma Universidade, geralmente pública, como podemos observar
QR*UiÀFR
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*UiÀFR Matérias publicadas na Folha de São Paulo relativas às pesquisas de Arqueologia Preventiva sob o
aspecto de quem é o principal autor da pesquisa e a instituição a qual ele pertence, de 2000 a 2010.

7

A Análise do Discurso de
linha
francesa
será
usada
posteriormente em alguns dos
textos desse levantamento com
objetivo de entender o discurso,
compreendido como o lugar onde
se dão “efeitos de sentidos entre
ORFXWRUHVµ 25/$1', D  
pois “é pelo discurso que melhor
se compreende a relação entre
linguagem/pensamento/mundo,
porque o discurso é uma das
instâncias materiais (concretas)
GHVVD UHODomRµ 25/$1', E
12).
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1R *UiÀFR DFLPD D FDWHJRULD ¶,QGHWHUPLQDGR· p UHODWLYD DRV WH[WRV
nos quais não foi possível determinar com exatidão se os pesquisadores
citados representavam uma empresa ou uma Universidade. Pensando
apenas naquelas matérias em que foi possível determinar a que tipo de
instituição os entrevistados pertenciam, é possível dizer que o número de
pessoas pertencentes ao meio acadêmico que aparecem em matérias que
tratam de pesquisas de Arqueologia de contrato é bastante representativo
(30%). Ou seja, é plausível especular que esse dado tenha origem em três
DVSHFWRVSULPHLURDVDVVHVVRULDVGHFRPXQLFDomRGDVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQR
provavelmente tiveram uma atuação no sentido de divulgar as pesquisas
realizadas, mesmo se tratando de pesquisas de Arqueologia preventiva;
6HJXQGR RV SURÀVVLRQDLV HQYROYLGRV QDV SHVTXLVDV SRVVLYHOPHQWH Mi
VmR ¶IRQWHV· DQWHULRUPHQWH FRQVXOWDGDV SDUD D HODERUDomR GR GLVFXUVR
jornalístico. As fontes são locais ou pessoas que o jornalista busca para
obter informações e construir seu texto. No caso das pessoas, são aquelas
que, geralmente, o jornalista acostumado a cobrir um determinado tema, no
caso ciência, costuma procurar para saber se há algum fato relevante para
se tornar notícia, ou seja, há um relacionamento um pouco mais estreito
entre jornalista e fonte. É o caso do professor do Museu de Arqueologia e
Etnologia da Universidade de São Paulo, Eduardo Góes Neves, comumente
procurado para falar de Arqueologia amazônica, seja em relação às suas
pesquisas acadêmicas, às suas pesquisas de Arqueologia de contrato ou,
até, para dar sua opinião a respeito de outras pesquisas realizadas na
região, situações constatadas em diversas matérias desse universo aqui
OHYDQWDGR $ )ROKD FODVVLÀFD VXDV IRQWHV VHJXQGR VXD FRQÀDELOLGDGH TXH
YDLGR´7LSR]HURµ²DPDLVFRQÀiYHODWpR´7LSRµ²DPHQRVFRQÀiYHO
$ IRQWH ´7LSR XPµ p FODVVLÀFDGD SHOD )ROKD FRPR ´ D PDLV FRQÀiYHO QRV
FDVRV HP TXH D IRQWH p XPD SHVVRD   WHP KLVWyULFR GH FRQÀDELOLGDGH
(...). Fala com conhecimento de causa (...) e não tem interesses imediatos na
VXDGLYXOJDomRµ )2/+$ $FUHGLWRTXHpQHVWDFDWHJRULDTXHVH
encaixam os arqueólogos pertencentes a instituições de ensino que foram
fontes para matérias que tratam de projetos de Arqueologia preventiva. A
TXHVWmRGDFRQÀDELOLGDGHWDPEpPSRGHWHUUHODomRFRPRWHUFHLURDVSHFWR
TXHVXJLURSDUDMXVWLÀFDUDSUHVHQoDGHPXLWDVPDWpULDVVREUH$UTXHRORJLD
de contrato encontradas nesse levantamento que foram feitas a partir de
entrevistas com arqueólogos pertencentes a alguma Universidade, pois
pensando sob a ótica da Análise do Discurso7pFRHUHQWHDÀUPDUTXHSRGH
haver um traço de relação de força, já que uma pesquisa de arqueologia
SUHYHQWLYDUHDOL]DGDSRUXPD8QLYHUVLGDGHWHPPDLV¶SHVR·TXDQGRUHSyUWHU
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EXVFDOHJLWLPDUGDUFUHGLELOLGDGHDVHXGLVFXUVRHGHVVDPDQHLUDDÀUPDUD
suposta característica do discurso jornalístico como transmissor imparcial
da verdade. As relações de força podem ser encontradas nas citações entre
aspas também presentes no texto jornalístico, que, de acordo com o Manual
de Redação da Folha, seriam “responsáveis pela credibilidade da notícia”.
Elas dariam a referida credibilidade ao discurso, pois viriam de pessoas
autorizadas a falar sobre determinado assunto. Para Maingueneau (1997),
o fato de um primeiro locutor se abrigar em um outro discurso seria uma
PDQHLUDGH´VXJHULURTXHVHSHQVDVHPQHFHVVLWDUUHVSRQVDELOL]DUVHSRU
LVVRµ 0$,1*8(1($8    H DOpP GLVVR R ORFXWRU FLWDGR DSDUHFH
como a “autoridade que protege a asserção”.
Voltando, ainda à Tabela 1, proponho fazer também um recorte e uma
UHÁH[mR HP UHODomR DR Q~PHUR GH PDWpULDV SXEOLFDGDV GH DFRUGR FRP R
estado da federação onde as pesquisas arqueológicas foram realizadas, o
TXHSURFXURVLVWHPDWL]DUQD7DEHODDVHJXLU

7DEHOD Matérias publicadas comparáveis com portarias de autorização e permis
são emitidas para pesquisa, ano a ano, por estado da federação.

Cabe dizer que a categoria “vários” corresponde a matérias nas quais
vários estados foram citados, como por exemplo, aquelas que se referem ao
licenciamento das áreas da Rodovia Transnordestina, que passa por diversos
estados do nordeste brasileiro.
De maneira geral, para o período analisado, como já foi apontado em
outro momento, o estado de São Paulo é a unidade da federação que mais
obteve matérias publicadas a respeito de pesquisas arqueológicas realizadas
HPVHXWHUULWyULR  VHJXLGRGH$PD]RQDVH3LDXt  HFRPPDWpULDV
RVHVWDGRVGR3DUiH0LQDV*HUDLV3HOR0DSDDVHJXLUÀFDHYLGHQWHTXH
DV iUHDV GDV UHJL}HV 6XGHVWH H 1RUWH GR SDtV GHVWDFDPVH HP UHODomR DR
número de matérias publicadas, sendo que, mesmo que timidamente, é
possível também notar estados com matérias publicadas na região Nordeste
e Sul. Há estados da federação que não tiveram nenhuma matéria publicada.
São eles Maranhão, Tocantins, Goiás, Rio Grande do Norte e Espírito Santo,
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mesmo que, de acordo com Wichers (2010), tenham sido realizadas pesquisas
arqueológicas entre 2003 e 2009 em seu território. Já no caso do estado de
Roraima, Wichers não constatou pesquisas realizadas no período e, assim,
LVVRWDPEpPDFDERXVHUHÁHWLQGRQROHYDQWDPHQWRGRVWH[WRVSXEOLFDGRVQD
Folha.

0DSD – distribuição das matérias publicadas na Folha de
S. Paulo sobre Arqueologia no Brasil (2000 a 2010).

Mapa 2 – distribuição das pesquisas arqueológicas no
território brasileiro (2003 a 2009). (WICHERS, 2010, p 204)

No Mapa 2, Wichers (2010) separou as portarias de autorização e
permissão emitidas para pesquisas arqueológicas por estado da federação.
A autora demonstra que há concentração de portarias de autorização e
permissão emitidas para pesquisas nos estados de Mato Grosso, Goiás, Bahia,
Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A partir desses
dados, podemos sugerir que o número de pesquisas realizadas em um estado
QmRUHÁHWHQDSXEOLFDomRGHPDWpULDVYHLFXODGDVQDFolha, isso porque os
únicos estados que tiveram o número de textos publicados coerente – não
numericamente ou proporcionalmente, apenas tendencialmente – com o
número de autorizações para pesquisas emitidas foram São Paulo – cabe
novamente dizer que o fato do jornal ser paulista, apesar de ter circulação
QDFLRQDOSRGHWHULQÁXHQFLDGRHVVHGDGR²H0LQDV*HUDLV
Restringido minha análise aos estados que mais obtiveram publicações
no período, observo que na região Norte, de acordo com Wichers (2010), o
PDLRUQ~PHURGHSRUWDULDVGHDXWRUL]DomRHSHUPLVVmRHPLWLGDVÀFRXFRP
o estado do Pará (84). Já o maior número de matérias para a região Norte
foi sobre pesquisas realizadas no estado do Amazonas (15), apenas uma a
mais que as que mencionam o Pará (14). Se olharmos para os números de
matérias publicadas nos dois estados (total de 29), veremos que a maioria
delas não é gerada por pesquisas de Arqueologia preventiva (sete matérias,
correspondendo a 24,2% do total), mas sim por pesquisas acadêmicas (22
matérias, correspondendo a 75,8% do total). O número maior das matérias
sobre pesquisas acadêmicas poderia ter sua raiz na maioria das portarias
de autorização e permissão emitidas para ambos estados ser de fato
para pesquisas acadêmicas. Isso porque eles são ocupados pela Floresta
Amazônica, a região do País com maior quantidade de áreas protegidas,
tendo mais de um terço de seu território enquadrado em um regime de
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proteção8 ; assim, suponho que o número de obras na região seria limitado.
Outro ponto que daria visibilidade às pesquisas de cunho acadêmico é
o fato de que há grande número de pesquisas na área é realizada pelo
Museu Paraense Emílio Goeldi, instituição com a iniciativa de divulgar suas
pesquisas, o que pode ser constatado por meio da manutenção permanente
de seu Serviço de Comunicação, onde está inserida a Agência Museu Goeldi,
que presta serviços de assessoria de imprensa, entre outras atividades, o que
FRODERUDULDSDUDXPDPDLRUYLVLELOLGDGHHVHUHÁHWHLQFOXVLYHQRQ~PHURGH
PDWpULDVSXEOLFDGDVQD)ROKD2XWURIDWRUTXHMXVWLÀFDULDDSUHGRPLQkQFLD
GH SHVTXLVDV DFDGrPLFDV VHULD R LQWHUHVVH FLHQWtÀFR QD UHJLmR  3DUD
completar é importante ressaltar, ainda, que o interesse da Folha se mostrou
bastante grande quando o assunto é a ocupação da Floresta Amazônia, sua
antiguidade e o modo de organização das sociedades antigas (15 dentre as
29 matérias tratavam do tema).
2XWUD REVHUYDomR VREUH D UHJLmR p TXH :LFKHUV YHULÀFRX XP ´XP
aumento das portarias para o estado de Rondônia (...) nos anos de 2007
e 2008, (...) esse fenômeno está associado à implantação de grandes
empreendimentos hidrelétricos e infraestrutura correspondente” (Wichers,
   7DO IDWR S{GH WDPEpP VHU REVHUYDGR QR OHYDQWDPHQWR GDV
matérias, pois o estado obteve publicações apenas em 2009 e 2010, após o
início da realização das obras, e as sete matérias encontradas sobre Rondônia
tratam exatamente de sítios arqueológicos descobertos por ocasião da
construção das hidrelétricas citadas.
O Piauí foi um estado brasileiro que também se destacou com o
número de matérias publicadas sobre pesquisas arqueológicas em seu
território. Porém, Wichers constatou que na região Nordeste, foi a Bahia que
registrou o maior número de portarias de autorização e permissão emitidas
(200), embora no levantamento da Folha, apenas seis matérias publicadas
sobre a Bahia tenham aparecido. Olhando de forma detalhada as matérias
publicadas referentes ao Piauí, constatamos que todas as 15 são sobre
pesquisas de cunho acadêmico e a respeito do Parque Nacional da Serra da
Capivara.
Esse parque está localizado na região sudoeste do estado e possui como
atrativo cultural um grande conjunto formado por 912 sítios arqueológicos,
ID]HQGRFRPTXHD8QHVFRGHFODUDVVHR3DWULP{QLR&XOWXUDOGD+XPDQLGDGH
em 19919 . É na região da Serra da Capivara que existem as datações mais
antigas para a ocupação humana no continente americano (100 mil anos),
segundo a arqueóloga Niède Guidon, principal pesquisadora da área.
Cabe dizer que Niède Guidon se mostrou a principal entrevistada em
quase todas as matérias selecionadas e mais da metade delas discutiam a
antiguidade do homem americano, a partir de datações da Serra da Capivara.
Suponho que tanto a própria arqueóloga quanto o parque da Serra da
Capivara sejam o que há de mais conhecido no Brasil pela população quanto
o assunto é Arqueologia. Aqui, vale pontuar que, apesar de seu nome sugerir,
Niède Guidon é brasileira e natural de Jaú/SP10HHVVDLQIRUPDomRWRUQDVH
LPSRUWDQWHTXDQGRUHÁHWLPRVVREUHDVPDWpULDVDUHVSHLWRGH$UTXHRORJLD
publicadas na Folha sob a ótica da Análise do Discurso. Isso porque o fato de
Nièd Guidon ser brasileira e não se importar com a frequente atribuição a ela
da nacionalidade francesa, é um traço de relação de força que o jornal e/ou
a própria arqueóloga usariam para legitimar seus discursos, pois a cientista

Arqueologia Pública | Campinas | n° 5 | 2012

seria uma autoridade inquestionável em virtude de ser uma pesquisadora
estrangeira, ou seja, as pesquisas de um cientista estrangeiro teriam maior
valor que aquelas realizadas por um brasileiro. Também é possível que esta
dedicação da Folha em noticiar as pesquisas de Nièd Guidon, ainda que as
datações da cientista para os sítios dessa área sejam controvérsias no meio
FLHQWtÀFR VHMD XP UHÁH[R GD ´EXVFD SHOR DQWLJRµ QD PtGLD FRPR VXJHUH
:LFKHUV
Os resultados obtidos na Serra da Capivara (as datações) (...) ocupam,
frequentemente, espaços na mídia e em grandes exposições de
$UTXHRORJLD HYLGHQFLDQGR TXH D EXVFD SHOR ¶DQWLJR· DLQGD PDUFD DV
mentalidades expressas na Arqueologia musealizada brasileira (Wichers,
 

Mudando o foco dessa discussão para os estados de São Paulo e Minas
*HUDLVTXHDSDUHFHPFRPHSXEOLFDo}HVQDFolha, respectivamente, no
levantamento feito por Wichers, a região Sudeste, à qual esses dois estados
pertencem, é aquela com o maior número de pesquisas, com 1234 portarias
do IPHAN, “o que corresponde a quase metade das portarias de autorização
HSHUPLVVmRHPLWLGDVQRSHUtRGRSDUDR%UDVLOµ :,&+(56 XP
GDGRUHÁHWLGRQROHYDQWDPHQWRGDFolha.
3DUD R HVWDGR GH 6mR 3DXOR D DXWRUD FRQWDELOL]RX  SRUWDULDV GH
autorização e permissão emitidas para pesquisas no período de 2003 a 2009.
No levantamento de matérias publicadas na Folha, o estado também contou
FRPRPDLRUQ~PHUR  RXVHMDGHWRGDVDVPDWpULDVGRSHUtRGRGH
D:LFKHUVDÀUPDTXHRHVWDGRWDPEpPUHSUHVHQWD´SHORPHQRV
GDVSHVTXLVDVHIHWXDGDVQRWHUULWyULRQDFLRQDOµ :,&+(56 
Não que haja compatibilidade entre portarias de autorização e permissão
emitidas e matérias publicadas, mas podemos sugerir uma certa tendência.
É verdade também que, pelo fato de a Folha ter sede em São Paulo, é
possível que o número de matérias publicadas sobre as pesquisas realizadas
em solo paulista seja explicado pelo que se chama de “proximidade”, um
GRVFULWpULRVTXHRVMRUQDOLVWDVXWLOL]DPSDUDGHFLGLURTXHpRXQmRQRWtFLD
´TXDQWR PDLRU D SUR[LPLGDGH JHRJUiÀFD HQWUH R IDWR JHUDGRU GD QRWtFLD
HROHLWRUPDLVLPSRUWDQWHHODpµ )2/+$ ²HPERUDDFolha não
divulgue se a tiragem de seus exemplares é maior no estado de São Paulo, é
possível deduzir que o maior número de leitores desse jornal de circulação
nacional seja paulista.
$SHVDU GLVVR R TXH p LQWHUHVVDQWH QRWDU p TXH FHUFD GH  GDV
matérias selecionadas para São Paulo foram geradas a partir de pesquisas
SDUDROLFHQFLDPHQWRGHREUDVÀFDQGRDVDFDGrPLFDVFRPFHUFDGH
:LFKHUVQmRGLYLGLXDVSRUWDULDVTXHOHYDQWRXSRUÀQDOLGDGHDFDGrPLFDRX
licenciamento de obras, porém ela sugeriu que
D FRQÀJXUDomR FRQWHPSRUkQHD GD UHDOLGDGH DUTXHROyJLFD EUDVLOHLUD
está fortemente imbricada aos processos de crescimento econômico.
Dessa forma, os estados que apresentam maior dinâmica econômica,
acompanhada de um maior lastro no cumprimento da legislação, foram
RVPDLVSHVTXLVDGRVHQWUHH :,&+(56 
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Já o estado de Minas Gerais, o segundo da região Sudeste em emissão
de portarias, possui 14 matérias publicadas no período. Dessas, a maioria (13)
se refere a pesquisas acadêmicas, dentre as quais apenas uma não tem como
assunto as pesquisas realizadas em Lagoa Santa. No local foi encontrado o
HVTXHOHWR/X]LDTXHDFDERXÀFDQGRIDPRVRFRPRDEUDVLOHLUDPDLVDQWLJD
GDSUpKLVWyULD$RVVDGDSURYRFRXGLVFXVV}HVDUHVSHLWRGHFRPRHTXDQGR
ocorreu o povoamento da América, fazendo com que o assunto “homens
de Lagoa Santa” e Luzia tivessem grande destaque na imprensa nacional e
internacional.

CONCLUSÃO
Comparando o levantamento das portarias de pesquisas arqueológicas
emitidas pelo IPHAN de 2003 a 2009, realizado por Zanettini (2009) e Wichers
(2010), com o levantamento das matérias que fazem referência à Arqueologia,
publicadas no jornal Folha de S. Paulo, entre 2000 e 2010, podemos concluir
que as matérias encontradas na Folha no período acompanham apenas
WHQGHQFLDOPHQWHDVSHVTXLVDVUHDOL]DGDVQR%UDVLO,VVRSRUTXHVHYHULÀFRX
tal tendência somente em aspectos concernentes ao pico de crescimento
na emissão das portarias no biênio 2007/2008 e a tendência de aumento
na publicação de matérias a partir de 2007. Também concluímos que a falta
GHSHVTXLVDVUHDOL]DGDVQRHVWDGRGH5RUDLPDUHÁHWLXVHQDIDOWDPDWpULDV
publicadas sobre esse estado; que as obras de hidroelétricas no estado de
Rondônia geraram a publicação de matérias; e que há coerência em relação
ao número de pesquisas realizadas no estado de São Paulo e o número de
matérias publicadas.
Porém, o número de matérias publicadas no período sobre pesquisas
realizadas no mundo ainda é esmagadoramente maior se comparado às
matérias que abordam as pesquisas feitas no Brasil, o que poderia ser
explicado, talvez, pela publicação de matérias provenientes de agências
LQWHUQDFLRQDLVGHQRWtFLDVFRPRD7KRPVRQ5HXWHUV$JHQFH)UDQFH3UHVVH
entre outras. A única exceção pôde ser observada no ano 2000 (82 matérias
sobre Arqueologia no Brasil e 48 no mundo), porém esse número foi
EDVWDQWHLQÁXHQFLDGRSRUWH[WRVUHODWLYRVjVFRPHPRUDo}HVGRVDQRV
do Brasil (22), que também pode ter dirigido as pautas a matérias com temas
correlacionados.
Além disso, quantitativamente, o número de textos publicados na Folha
de S. Paulo não vem acompanhando o grande crescimento das pesquisas
HP $UTXHRORJLD UHDOL]DGDV QR %UDVLO ² ÀFD PXLWR ORQJH DOLiV e SUHFLVR
FRQVLGHUDUTXHD)ROKDMiWHPXPHVSDoRSUpGHWHUPLQDGRSDUDDVPDWpULDV
da editoria de ciência; porém, acredito que não há uma regra para a ocupação
desse espaço, ou seja, se o jornalista se deparar mais constantemente com
interessantes sugestões de pauta sobre as pesquisas arqueológicas, se
houver uma postura proativa pela qual o assunto Arqueologia possa chegar
até o jornalista da redação, o mesmo espaço disponível será mais vezes
ocupado por matérias sobre Arqueologia.
Em relação à divisão entre pesquisas acadêmicas e de Arqueologia
SUHYHQWLYD IRL SRVVtYHO YHULÀFDU TXH RUD Ki PDLV PDWpULDV TXH WUDWDP GH
pesquisas relacionadas ao licenciamento de obras, ora há mais matérias
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sobre pesquisas acadêmicas. Aqui não se pode notar uma tendência de
crescimento das publicações a respeito das pesquisas de Arqueologia
preventiva após a entrada em vigor da portaria 230 do IPHAN, em 2002. Mas
pSUHFLVRGL]HUTXHQRV~OWLPRVGRLVDQRVQRWDVHTXHRQ~PHURGHWH[WRV
sobre pesquisas de Arqueologia preventiva acabou sendo, em 2009, o triplo
e, em 2010, o dobro do número de textos sobre pesquisas acadêmicas. Talvez,
DTXLREVHUYHVHRLQtFLRGDWHQGrQFLDGDVPDWpULDVDFRPSDQKDUHPRWLSR
de pesquisa, já que os projetos de Arqueologia preventiva correspondem
hoje à grande parte dos estudos arqueológicos realizados no país.
Podemos fazer especulações para tentar explicar o porquê de o número
de publicações na Folha de S. Paulo não ter acompanhado o crescimento
das pesquisas, tendencialmente falando – insisto no “tendencialmente”, pois
jamais o número de matérias publicadas irá se equiparar com o número
de portarias de autorização e permissão emitidas. Ouso dizer que, talvez, o
Q~PHURGHWH[WRVUHÁLWDDIDOWDGHLQWHUHVVHSHODGLYXOJDomRSRUSDUWHGRV
DUTXHyORJRVPDVWDPEpPSRGHVHUUHÁH[RGDIDOWDGHFRQKHFLPHQWRGHVVH
universo (Arqueologia, pesquisas acadêmicas e preventivas, onde obter
fontes) por parte dos jornalistas, que acabam se interessando pelas mesmas
SHVTXLVDVFLHQWtÀFDVFRPRDTXHODVUHDOL]DGDVQD6HUUDGD&DSLYDUD/DJRD
Santa ou Floresta Amazônica, tendo sempre os mesmos arqueólogos como
fontes, ou se preocupam apenas em formular matérias que possam retratar
o caráter “antigo” e grandes descobertas. Assim como Zanettini observou
em 1991, o que ainda pode ser aplicável às matérias selecionadas neste
OHYDQWDPHQWR´DFRPSDQKRRVQRWLFLiULRVHPQRVVRVSULQFLSDLVSHULyGLFRVH
o que vejo? Que a múmia mais antiga do mundo já foi descoberta centenas
de vezes, que a imprensa escrita devota pouco espaço às descobertas feitas
HPWHUULWyULRQDFLRQDOµ =$1(77,1, 
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