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A presente comunicação objetiva delinear algumas reflexões sobre as múltiplas ações e 
responsabilidades atribuídas aos arqueólogos, particularmente na elaboração e execução de programas 
de educação patrimonial. Tais reflexões emergiram no bojo das experiências vivenciadas pela equipe 
do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana da UFJF nas ações de educação patrimonial e no 
contexto em que estas se inserem. Atualmente vivemos um panorama de fragmentação de saberes e 
demarcação de fronteiras das áreas do conhecimento que perpassam pela esfera econômica de 
distribuição dos recursos públicos e valorização da ciência pela dinâmica do capital mercantil. Neste 
cenário, a arqueologia e a educação são consideradas áreas distintas do saber, com objetivos bem 
definidos e estabelecidos, em que a essencialização da arqueologia reside na pesquisa científica e o 
caráter da educação é a práxis e ações institucionalizadas de transmissão do conhecimento. Neste 
palco, as duas áreas ficam polarizadas em extremos, sendo necessário um esforço para o equilíbrio das 
partes. Ainda é muito presente o monólogo em que vive o arqueólogo que encarna diferentes 
personagens em suas atividades no âmbito institucional acadêmico. Há um movimento significativo de 
profissionais da arqueologia que adotam processos educacionais e aportes pedagógicos para a difusão 
dos resultados alcançados em suas investigações, ressaltando a importância do patrimônio 
arqueológico e a necessidade de preservação e conservação. A despeito das louváveis iniciativas que 
intentam a dialogicidade e interdisciplinaridade, os programas de educação patrimonial ainda se 
pautam na perspectiva de estímulo-resposta, alcançando poucos resultados entre os sujeitos alvos da 
ação. No outro extremo, temos a educação que canaliza muito de suas iniciativas na escola que 
também reproduz o sistema de estímulo-resposta, sem contar a massificação do conhecimento sobre as 
pesquisas arqueológicas realizadas no contexto nacional, as pré-noções e perspectivas reducionistas 
que desembocam em práticas repletas de equívocos e senso comum.  
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