
 

ARQUEOLOGIA E PATRIMÔNIO CULTURAL NA ENGENHARIA  

DE OLIVEIRA, A. P. D. P. L. 1 ;  
 
Palavras-chaves: Arqueologia de Contrato, Educação Patrimonial, Engenharia Civil.  
 
Com a criação do Laboratório de Arqueologia no Departamento de Transportes da Faculdade de 
Engenharia da UFJF, apresentamos a proposta de implantação da Disciplina optativa “Arqueologia e 
Patrimônio Cultural na Engenharia”. Desde a inauguração da primeira turma no segundo semestre de 
2005, a disciplina vem ganhando em credibilidade e interesse juntos aos alunos de Engenharia Civil, 
Arquitetura, História e Geografia, o que de certa forma nos motivou a relatar esta experiência na 
esperança de que a iniciativa seja acolhida por outras instituições no Brasil. Partimos do princípio de 
que uma efetiva conscientização por parte dos Engenheiros e outros profissionais sobre a importância 
do patrimônio arqueológico perpassa pelo conhecimento de suas especificidades e principalmente pelo 
caráter irreversível de sua destruição. Muitos são atraídos pela curiosidade e pelo aspecto fantástico 
que o tema suscita. Não são raros os casos em que Arqueologia, Paleontologia e Geologia são 
amalgamadas em um só campo do saber. Tempo e espaço são, assim, categorias fundamentais e o 
ponto de partida se dá com a conceituação, exposição dos objetivos e campos específicos de atuação 
de cada profissional. Num segundo momento abordamos a Arqueologia propriamente dita com seus 
métodos e técnicas, definições de sítios e artefatos entre outros. Do histórico da Arqueologia Brasileira 
e os desdobramentos dos estudos regionais e locais, partimos para uma conceituação patrimonial e 
para a legislação pertinente. São apresentados exemplos de casos concretos e discutidas as 
conseqüências de se desconsiderar as leis. Visitas técnicas a sítios impactados por obras de engenharia 
na região, bem como participação nas atividades laboratoriais de análise de materiais oriundos desses 
sítios, complementam o programa de Arqueologia. Como trabalho final é solicitado a grupos de 3 a 6 
alunos o levantamento pari passo de todas as etapas de um grande empreendimento de Engenharia, 
desde a solicitação das licenças até o momento de implantação final da obra. Nesse processo, em que o 
aluno apresenta seu trabalho e o professor insere os possíveis impactos gerados pela obra e as medidas 
mitigatórias e compensatórias decorrentes, a antinomia Arqueólogo / Engenheiro se dissolve e as 
possibilidades de trabalho conjunto se estabelecem em um profícuo diálogo interdisciplinar.  
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