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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente relatório é fruto do projeto previamente intitulado “A interferência 

humana atual nos sítios arqueológicos RS-36: José, RS-417: Fazenda José 

Lerchmann e José Pedro Lagemann, do município de Rio Grande/RS”, ao qual 

atribui-se, como principal objetivo, avaliar as consequências da presença humana 

atual no sítio1 arqueológico Fazenda José Lerchmann, no município de Rio 

Grande/RS. 

Inicialmente, o intuito era o de observar as perturbações causadas por 

ações antrópicas no sítio. Perturbações estas que se deram como extremamente 

visíveis durante todo o curso do trabalho, desde a elaboração do projeto até os 

trabalhos posteriores. A fim de realizar as pesquisas, foram realizadas prospecções 

de superfície no local. 

No decorrer das semanas que se seguiram da elaboração do projeto, no 

entanto, novos questionamentos vieram à tona, acerca do uso e consequente 

ressignificação do espaço do sítio arqueológico pela comunidade em seu entorno. 

Podemos pensar, no primeiro momento, que as relações estabelecidas atualmente 

entre a comunidade e o sítio não são as mais adequadas, especialmente em vista 

da quantidade de dejetos que são deixados para trás; pensa-se que a relação que 

se dá entre comunidade e sítio (comunidade e patrimônio) deva ser uma relação 

mais inclinada para o sentido protetivo, mas até que ponto esta “proteção” do 

patrimônio arqueológico pode ser levada adiante antes que se torne uma barreira 

entre o dito patrimônio e a comunidade que supostamente deveria estar vinculada a 

ele? 

De fato, deve sim haver este relacionamento entre o sítio arqueológico e a 

comunidade, mas como questionou Cortella, “como proteger e cuidar sem apego?” 

(CORTELLA, 2017, p.77). Claramente, o filósofo se refere aqui ao meio ambiente, 

não a sítios arqueológicos, mas seu raciocínio torna-se prudente ao que o 

aplicamos ao patrimônio arqueológico, visto que se se não há identificação — se 

não há este apego — ao sítio arqueológico, logo, como poderemos protegê-lo e 

cuidá-lo? 

Podemos considerar o sítio arqueológico como um lugar vivo, não somente 

devido ao fato de ser um sítio a céu aberto e abrigar vasta gama de animais, mas 

por estar em constante estado de transformação por aqueles que dele se utilizam, 

seja para passeios, piqueniques, ou simplesmente como uma extensão da área por 

onde deixam transitar os animais como cães, cavalos e vacas. Ações como estas de 

fato afetam o sítio, no entanto deve-se pensar de que forma, e se as consequências 

                                                
1
 Houve durante a construção do projeto um pequeno equívoco em relação ao nome do sítio a ser 

prospectado. No Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, o mesmo sítio possui pelo menos três 
registros com três denominações diferentes que causaram confusão quando da construção do 
projeto. 
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destas ações são realmente negativas. Se comparado com outros tipos de 

“interferências”, podemos dizer que até mesmo o simples ato de andar sobre as 

dunas durante o trabalho arqueológico gera consequências. Renfrew e Bahn 

perceberam o mesmo e tomaram nota: 

 

A própria escavação implica em destruição. O entendimento 

dos trabalhadores futuros sobre um sítio pode nunca ser mais 

do que o nosso próprio, porque já teremos destruído a 

evidência e registrado apenas as partes desta que 

consideramos importantes e tivemos a energia para publicar 

devidamente (RENFREW, BAHN, 2004, p.547). 

Estes novos questionamentos nos levaram a considerar outras 

possibilidades para o problema inicialmente apresentado, e optou-se por 

reestruturá-lo de acordo com o novo viés teórico apresentado. O presente relatório é 

fruto deste reestruturamento, elaborado de forma a apresentar, respectivamente, as 

características e histórico geral da área prospectada, a metodologia utilizada, os 

resultados da pesquisa, e por fim considerações adicionais e sugestões feitas pela 

equipe executora. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE PESQUISA  

 

O sítio está localizado no distrito do Povo Novo, no município de Rio Grande. 

Encontra-se a cerca de 290 km de Porto Alegre por meio da BR-116. À direita da 

BR-392, no sentido Rio Grande/Pelotas, na estrada que liga Povo Novo a Ilha da 

Torotama, localidade denominada Banhado Silveira, distante 56 km do centro da 

cidade de Rio Grande e distando 31,3 km da cidade de Pelotas – RS (ANEXO 1). 

Por estar situado sobre um cordão de dunas, o sítio está sujeito a constantes 

transformações, tanto causadas por fenômenos naturais como erosão eólica e a 

erosão pluvial, quanto por fenômenos antrópico, como a retirada de areia, o 

descarte de materiais de construção, e a constante circulação de animais 

domésticos. O local também abriga certa quantidade de espécies nativas, tanto 

animal quanto vegetal, as quais também são responsáveis por parte das 

transformações que ocorrem no sítio. 

 Ao se referir a sítios arqueológicos como o Lagemann, Pestana esclarece 

que: 

 

Por estar sobre plataforma sedimentar, a maioria dos sítios 

são erodidos sobre dunas, o processo de erosão é causado 

pela ação eólica, animal e antrópica. Nas dunas parcialmente 

erodidas é possível observar a estratigrafia original do sítio, 

com espessuras que oscilam entre 10,0 a 80,0cm. O material 

proveniente destas camadas é depositado na base da duna 

(PESTANA, 2011). 
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 A exemplo de algumas das espécies faunísticas nativas que podem ser 

encontradas no local podemos citar o tuco-tuco e a coruja-buraqueira, os quais 

também são responsáveis por perturbações que ocorrem tanto na superfície quanto 

na subsuperfície do solo do sítio (ANEXO 2). No que concerne a vegetação do sítio, 

esta é composta principalmente por gramíneas e juncáceas, com presença de 

pequenos capões de árvores tanto nativas quanto não nativas da região. 

Vale ressaltar, também, que o sítio se localiza em área rural privada sob a 

responsabilidade do Sr. Jorge Luiz de Senna Legemann e/ou do Sr. José Pedro 

Legemann. E existem, na área ao redor do sítio, diversas propriedades onde são 

desempenhadas atividades agrícolas. Não existe atualmente, no entanto, ocupação 

humana considerada fixa dentro das delimitações do sítio arqueológico. 

 

3. HISTÓRIA GERAL DA ÁREA 

A região possui grande quantidade de material cerâmico e lítico lascado da 

tradição Tupiguarani, de acordo com o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

(CNSA). Foram realizadas coletas totais em 2002 (CARLE, 2002). Material colonial, 

como boleadeiras, também podem ser encontrados na superfície do sítio. 

O município de Rio Grande foi habitado por diferentes grupos indígenas de 

tradição Vieira (RIBEIRO, 2001), Tapes e Minuanos (Queiroz, 1987), e Schmidt 

(2000) diz que índios chanás povoaram esta região.  

Com relação à presença de colonizadores europeus, o processo de 

colonização começou no final do século XVI e início do século XVII,  quando se 

iniciam as investidas para a escravização dos indígenas que habitavam o  Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. 

Em 1585 começa a guerra contra os carijós autóctones e 

livres de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A partir de 

1600 começam as "descidas" (escravização) sistemáticas dos 

índios desse sertão. Em 1602 Nicolau Barreto, em 1607 

Belchior Dias, em 1611 Fernão Paes de Barros "descem" 

carijó (Schmitz, 2006). 

Em 1737, com a chegada da esquadra de  guerra comandada pelo Brigadeiro 

José da Silva Paes, os Portugueses iniciaram a colonização da região, com a 

construção de uma fortificação militar localizada nas proximidades da atual praça 

Sete de Setembro — o forte Jesus, Maria e José. A partir daí a presença de 

colonizadores europeus se tornou permanente, apesar de alternada entre 

portugueses e espanhóis. 

Já no que concerne a ocupação humana atual na área do sítio, embora esta 

não seja uma ocupação fixa, temos como forte indicativo o material contemporâneo 

deixado tanto por aqueles que com certa frequência visitam o local, quanto pelas 
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pessoas pertencentes à comunidade nas redondezas do sítio, assim como as 

marcas da passagem do gado e de cavalos, oriundos das propriedades vizinhas. 

A apropriação do sítio nem sempre é benéfica à arqueologia. Em 2010, o 

Ministério Público Federal converteu um procedimento administrativo em inquérito 

civil, como forma de averiguar se havia existência de atividade caracterizada como 

crime ambiental2 e crime ao patrimônio arqueológico (RIO GRANDE, 2010). Areia 

que constituía parte do sítio estava sendo retirada para a construção do pavimento 

da BR-392, que liga o município de Rio Grande ao de Pelotas. O relatório da Análise 

Preliminar de Deslocamento de Sedimentos Arenosos teceu as seguintes 

observações: 

O complexo encontra-se em forte processo de erosão devido 

a ações antrópicas regulares [...] desde várias décadas. Essas 

ações de degradação ampliam e multiplicam os fenômenos de 

erosão natural [...], desestabilizando ainda mais o complexo, o 

que provoca uma rápida e forte dinâmica de deslocamento de 

dunas e de criação de novas dunas (ANÁLISE..., 20--). 

O processo de degradação do sítio, como constatado durante o trabalho de 

prospecção, ainda é grande na atualidade. Podemos considerar como um dos 

fatores que mais contribui para que isto continue acontecendo a constante atividade 

antrópica na área, seja esta a da comunidade ou dos próprios arqueólogos. 

Portanto, ações educativas que promovam o envolvimento entre a comunidade e o 

patrimônio continue sendo uma das saídas mais apropriadas visando a diminuição 

dos impactos causados. 

 

4. METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Foi preparado um cronograma de atividades para os trabalhos que seriam 

realizados, onde se estabeleceu um período de quatro semanas que seriam 

utilizadas para as visitas ao local, coleta, fichamento e leitura de material 

bibliográfico, assim como a produção e finalização do presente relatório. As 

atividades foram realizadas tal qual planejado, mesmo em vista correções a respeito 

da base teórica sobre a qual este relatório está fundamentado (APÊNDICE 1). 

Partimos da busca de material bibliográfico a respeito do sítio, assim como a 

respeito da região onde este se situa. Como explicado, os métodos de prospecção 

de superfície voltados para a arqueologia servem como um reconhecimento do 

território com vistas a compreender as sociedades que fazem parte do local a ser 

prospectado. É essencial para que possamos entender desde a distribuição humana 

no território até formas de adaptação e exploração de recursos naturais, além da 

interação entre grupos humanos distintos (GARCÍA SANJUÁN, 2005). 

                                                
2
 As dunas são protegidas legalmente, sendo definidas como Áreas de Preservação Permanente - 

APP e de competência administrativa e fiscalização compartilhadas entre as esferas federal, estadual 
e municipal (NEMA, 2008). 
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Considerando isto, a prospecção arqueológica de superfície foi utilizada como forma 

de realizarmos um reconhecimento da área delimitada. A partir deste processo de 

reconhecimento, foi possível observar claramente o estado de constante mudança 

em que o sítio se encontra, estas causadas principalmente pela ação humana. 

Nesse sentido, buscamos analisar inicialmente o impacto que essa ação 

(interferência) humana ocasionaria no sítio arqueológico. 

Utilizamo-nos da técnica de prospecção pedestre, que envolve percorrer a 

área de modo a observar e estabelecer um registro sobre a área a ser prospectada 

(DAVID, 2006), com o auxílio de aparelhos de GPS para facilitar a própria 

delimitação da área assim como marcar os pontos de interferência que julgamos ser 

pertinentes, que foram em seguida fotografados de modo a ter um registro do que 

estava sendo observado. 

Com o surgimento de novos questionamentos, e outros pontos teóricos a 

serem considerados, concluímos que a área originalmente prospectada e 

apresentada no projeto se daria por insuficiente para dar continuidade às pesquisas. 

Portanto, para a obtenção de melhores resultados, expandiu-se a área a ser 

prospectada (ANEXO 3). 

Esta metodologia, portanto, apesar de rasa, se torna pertinente tendo em 

vista o cunho muito mais teórico do que prático deste trabalho. 

 

5. RESULTADOS DA PESQUISA NA ÁREA 

 

Era tido como principal objetivo, inicialmente, avaliar os impactos da ação do 

ser humano atual na área do sítio, através da prospecção arqueológica de 

superfície. Apesar deste intento, houve falhas em considerar o elemento humano 

como um todo, o que acabou transformando sua presença em algo estritamente 

objetivo e material, retirando das materialidades que até então eram vistas como 

intrusas e destrutivas ao sítio, descartando completamente o seus significados, além 

é claro da própria concepção de sítio e patrimônio arqueológico. 

Pois levando em consideração que o patrimônio arqueológico é de fato 

patrimônio de todos, ou seja, da comunidade que o cerca e que neste se vê 

representada, não podemos justamente construir muralhas ao redor do sítio a fim de 

impedir que esta comunidade aproprie-se e usufrua daquilo que deveria lhes 

pertencer. O elemento que falta é, realmente, um conhecimento e uma 

sensibilização por parte destas pessoas em relação ao espaço que ocupam e qual a 

importância que elas fazem dele. 

É muito comum, como visto durante a elaboração e subsequente aplicação 

do projeto, encontrarmos ao longo do sítio vestígios da presença humana, como 

fogueiras, assim como outros vestígios — dejetos do cotidiano humano, na verdade 

— como latas de cerveja, maços de cigarro, garrafas pet e embalagens plásticas 

(ANEXO 4). O que nos indica um forte processo de sociabilidade ocorrendo no sítio 

arqueológico, e percebemos então que o sítio não é apenas um mero lugar repleto 

de materiais líticos e cerâmicos espalhados. Percebemos que o sítio não é um 

ponto estagnado no tempo, preso ao passado e aos povos que antes ali existiram; 
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mas que o sítio está vivo, ele possui dinâmicas, não apenas naturais, 

geomorfológicas, mas também humanas. 

A presença humana registrada — marcas de motocicleta e outros veículos, 

rastros de animais domésticos, além dos itens já citados acima — nos mostram um 

lado que vai muito além da objetividade que se considera parte inerente da maior 

parte das ciências. O contato — a relação — com o sítio para as pessoas que ali 

transitam pode não ser exatamente aquilo que nós entendemos como uma correta 

relação “sítio arqueológico–comunidade”, mas este outro contato, este sobre o qual 

não costumamos pensar, é fortemente demarcado por processo de sociabilidade e o 

sítio, portanto, se torna um espaço mediador destes processos. 

Optamos então, tendo todas estas considerações em mente, em dar outro 

rumo para este trabalho. Não mais considerando as atividades desempenhadas 

pela comunidade dentro da área do sítio somente como algo danoso, mas sim 

analisando estes elementos em sua totalidade; não só o que é feito e o que é 

deixado para trás e como isto abala negativamente o sistema do sítio, mas os 

“como” e os “porquês” e o “para quem” também. Pois não se pode falar em 

patrimônio sem levantar estas questões tão fundamentais. Sem tirar o simbólico do 

material, nem o material do simbólico. Sem tirar a comunidade do sítio, ou o sítio da 

comunidade. 

Para tanto, para que haja resultados satisfatórios, uma das principais 

necessidades a serem atendidas é a de conscientizar a comunidade no entorno do 

sítio; educar sobre o sítio, sobre a história da qual também faz parte, pois é preciso 

sobretudo conhecimento para que haja vínculo, para que estas pessoas se sintam 

pertencentes a este espaço de outra forma mais significativa benéfica a ambas as 

partes, e não mais somente como um local para fazer piqueniques, passear, ou 

deixar seus animais. Mostrar a elas que o sítio deve ser preservado não apenas 

pelo seu valor histórico, ou pelos materiais ali encontrados, mas também pelas 

relações já existentes entre a comunidade e o sítio. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É certo afirmar que algo deve ser feito sob pena de que ocorra a depredação 

total do sítio e a perda de um patrimônio histórico. A história dos povos que nos 

antecederam está ali guardada para futuro estudo, e corre o risco de se perder. Se 

providências não forem tomadas no sentido de preservar o sítio ficaremos com uma 

lacuna desta história. 

Este tema de estudo não se esgota no presente trabalho. É necessário que o 

meio acadêmico forneça dados que convençam a sociedade da necessidade de 

preservar lugares que guardam fontes de sua história. Estes dados somente são 

fornecidos com estudos detalhados de todos os aspectos relacionados ao sítio e 

seu entorno. 

Como afirmou Horta, trabalhos como esse: 
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Trata-se de um processo permanente e sistemático de 

trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como 

fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e 

coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as 

evidências e manifestações da cultura, em todos os seus 

múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho de 

Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um 

processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de 

sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto 

destes bens, e propiciando a geração e produção de novos 

conhecimentos num processo contínuo de criação cultural 

(HORTA, 2008, p.6).  

 

Mesmo após este breve estudo, continuamos a nos questionar acerca de o 

que deve ainda ser feito, e quais as políticas mais adequadas a serem empregadas 

para que haja não somente a proteção do sítio, mas que se incite na comunidade o 

desejo de contribuir para que o mesmo seja feito. 

Podemos tirar algumas lições que a nosso ver são de suma importância e 

que nos possibilitam tentar compreender melhor os problemas, quando tomamos, 

por exemplo, aquilo que já foi feito, e com êxito, em outros sítios cujas condições 

poderiam ser consideradas vulneráveis e/ou similares ao sítio por nós estudado. A 

principal delas é a de que deve haver envolvimento entre a comunidade e o 

patrimônio arqueológico, pois, com o envolvimento de toda a comunidade e 

entidades públicas ligadas a esta e ao setor, abre-se um caminho que tem se 

demonstrado eficaz na proteção de sítio em outros locais do país como podemos 

ver em Bandeira (2013). 

É fato que a comunidade e o sítio continuarão a coexistir, e o processo de 

degradação permanecerá ativo se providências não forem tomadas. Devemos 

ressaltar, contudo, que densas análises devem ser realizadas no que concerne às 

referidas “degradações”, pois nem toda atividade antrópica realizada dentro do sítio 

causa de fato danos irreversíveis e muitas vezes o próprio trabalho arqueológico 

tem a capacidade de ser mais nocivo ao sítio que o simples ato de caminhar sobre 

as dunas ou sentar-se à beira de uma fogueira. Deve-se ponderar devidamente 

acerca destas questões antes que quaisquer ações sejam tomadas, para que se 

cumpram com eficácia as políticas concebidas para a proteção do sítio e integração 

da comunidade ao mesmo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 
Figura 1. Distância entre o sítio e o centro do município de Rio Grande, RS. Fonte: Google Maps. 

 
Figura 2. Distância entre o sítio e o município de Pelotas, RS. Fonte: Google Maps. 
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Figura 3. Distância entre o sítio e Porto Alegre, RS. Fonte: Google Maps. 
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ANEXO 2 

 

 
Figura 4. Ninhos de corujas-buraqueiras. Fonte: Autoria própria. 
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ANEXO 3 

 

 
Figura 5. Imagens da área de pesquisa delimitada na linha verde. Fonte: Google Earth. 
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ANEXO 4 

 

 
Figura 6. Fotografia de lata de cerveja comparada a uma régua de 30cm. Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 7. Fotografia de uma fogueira recente. A mesma se encontra próxima à lata de cerveja. A régua possui 

30cm. Fonte: Autoria própria. 
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