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REVITALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO ITINERANTE: “ARQUEOLOGIA: O QUE É? COMO SE FAZ?”, 
EM CONJUNTO COM PROJETO DE PESQUISA HISTÓRICO - ARQUEOLÓGICO. João Batista de 
Almeida Sobrinho, Aline Ramos Francisco, Leonardo Napp, Sílvia M. Copé, Lizete Dias de Oliveira (Departamento 

de História, MUAE, IFCH, UFRGS). 
O projeto “Povoamento dos Campos de Cima da Serra: Bom Jesus e São José dos Ausentes”, da Dra. Lizete de Oliveira Dias está 
vinculado ao Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia. Este é primeiro projeto de pesquisa arqueológica realizado em 
parceria com o museu. A pesquisa envolve levantamento bibliográfico e pesquisas no Arquivo Público e Arquivo Histórico do 
Rio Grande do Sul (AHRS), e estão previstas para ainda este ano pesquisas de campo (prospecção, e posterior escavação 
arqueológica) no município de Bom Jesus. Assim, o museu pretende iniciar um trabalho de educação patrimonial com a 
comunidade daquela região. Como estarão sendo realizados trabalhos de pesquisa arqueológica durante um longo tempo, 
pretendemos envolver a comunidade e chamar a atenção da mesma para o que a pesquisa pode proporcionar em termos de 
memória, patrimônio e educação para a própria comunidade. Desta forma, pretendemos começar o trabalho de divulgação do 
conhecimento e preservação do patrimônio histórico e arqueológico levando para Bom Jesus a exposição itinerante “Arqueologia: 
o que é, com se faz”. Essa exposição trata em termos gerais e elucidativos do conjunto patrimonial arqueológico da humanidade, 
apresentando os diversos padrões de assentamento e cultura material que povos pré-históricos de diversas regiões do planeta 
produziram. Além disso, a exposição esclarece também acerca do trabalho do arqueólogo, as técnicas utilizadas em campo e em 
laboratório. Este último ponto é importante na medida em que haverá pesquisas arqueológicas de campo, a exposição servirá 
como ponto de apoio para o esclarecimento quanto a arqueologia em relação ao público. Através desta iniciativa se pode cobrar 
uma postura preservacionista de todos em relação ao patrimônio arqueológico.(PROREXT). 
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