
São Paulo, 08 / 10 / 2014 
 
Posicionamento dos/das Discentes do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP ao IPHAN: não 
é essa a mudança que queremos 
  
Nós, discentes do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, vimos por meio desta manifestar nossa 
posição frente à forma através da qual vem sendo conduzida a constituição e implementação 
da Instrução Normativa 1/2014 do IPHAN. Reconhecemos a necessidade de que, quase três anos 
após a publicação da Portaria 419/2011, seja elaborado um documento que regulamente a atuação 
do IPHAN no licenciamento ambiental – e, por conseguinte, dos/as arqueólogos/as consultores. Que 
esta atividade compreende, hoje, 95% de todas as portarias e licenças emitidas já é fato amplamente 
conhecido, porém, queremos apelar contra uma separação entre os agentes envolvidos, uma vez que 
as atividades de consultoria influenciam diretamente a produção científica na Arqueologia como um 
todo. Ao contrário do pronunciamento da Sra. Jurema Machado na “Carta de Esclarecimento do IPHAN 
sobre Arqueologia Preventiva relativa ao licenciamento” publicada no último mês, entendemos que 
esta regulamentação está sendo feita de forma  pouco democrática e sem mecanismos oficiais 
satisfatórios que incorporem acadêmicos e profissionais na elaboração destas diretrizes. 
Vimos solicitar uma Audiência Pública junto ao IPHAN, e aos demais órgãos interessados, e aberta a 
acadêmicos e profissionais, para que se inicie um diálogo democrático, ensejando a divulgação de 
um cronograma de atividades que contemple os próximos passos adotados pelo instituto, e 
a construção de um calendário que inclua o recebimento, análise, devolução e formas de 
incorporação das críticas, sugestões e dúvidas apresentadas pela comunidade arqueológica. Um ano 
após o envio de dezessete propostas e sugestões da comunidade arqueológica, não recebemos 
nenhum retorno acerca das formas de incorporação: exigimos também a publicação das proposta 
enviadas em 2013. 
Sabemos da urgência da IN, e também queremos mudanças e adequações na atuação junto ao 
licenciamento ambiental, porém, o urgente não pode se sobrepor ao necessário. Nos amparamos 
na Carta de Laussane (ICOMOS, 1990) e na Carta de Nova Delhi (UNESCO, 1956), das quais o Brasil 
é signatário, que  recomendam a necessidade de proteção ao patrimônio acima do interesse 
econômico e incitam a promoção de fóruns públicos quando se tratar de interesse nacional, para 
solicitar e exigir a participação neste, que sem dúvidas é assunto de interesse nacional. As inúmeras 
manifestações e reuniões que foram feitas[1] e continuam a se fazer após a publicação da 
IN[2] indicam a preocupação de todo/as, enquanto arqueólogos/as e cidadãos/ãs, em integrar  o 
debate. Queremos deixar claro que não somos contra a elaboração de uma Instrução Normativa, mas 
somos contra esta instrução que se apresenta. 
 
Muitas são as sugestões e as dúvidas em relação ao documento da Instrução Normativa. Não é 
propósito desta carta esmiuçá-las – já enviamos um documento técnico a SAB com nossas 
considerações. No entanto, gostaríamos de  mencionar alguns pontos que consideramos relevantes: 

- A Lei 3.924/61 determina que o patrimônio arqueológico é um bem da União e, 
portanto, federal – assim como o é o próprio IPHAN. Nos preocupa a ausência de normas que 
incidam sobre o patrimônio municipal ou estadual: em primeiro lugar porque tal é uma 
questão de gestão, e não de propriedade. Todo bem arqueológico é federal, e deve ser objeto, 
portanto, de  proteção  do IPHAN, independente da esfera em que se dê o licenciamento. 

- Diversos procedimentos elencados na IN – preenchimento adequado da FCA e 
adequações previstas no TRE – dependem do bom funcionamento de um sistema automatizado 
de cadastro de sítios arqueológicos, digital e de fácil acesso. Tal ferramenta é anunciada pelo 
CNA há tempos, e nunca foi implementada. Ao contrário, nem o resultado das pesquisas dos 5% 
das portarias acadêmicas é incorporado ao banco de dados. Não achamos possível que a IN seja 
publicada antes do pleno funcionamento e atualização destes cadastros. Do mesmo modo, 
ressaltamos que, considerando a lei de acesso a informação (12.527/11, que garante a 
divulgação proativa de informações de interesse coletivo e geral), estes dados deveriam estar 
disponíveis não apenas para os arqueólogos e demais profissionais envolvidos no 
licenciamento ambiental, mas integralmente para a sociedade como um todo. 



- Concordamos com o argumento apresentado para justificar a revogação da Portaria 
230/2002, que trata da regulamentação da Arqueologia no EIA-RIMA: o IPHAN não pode se 
restringir a somente este tipo de licenciamento. Porém, discordamos da perspectiva generalista 
de não estabelecer as etapas adequadas para cada atividade e, ao invés disto, jogar a 
especificidade apenas para o “nível do empreendimento” (que, a nosso ver, é uma 
categorização nebulosa, do qual pouco se sabe os critérios). É necessário especificar as etapas 
para todos os tipos de licenciamento e publicizar os critérios de hierarquização dos 
empreendimentos. 

- Há uma série de questões específicas que dizem respeito à interface entre atuação do 
IPHAN, FUNAI e FCP, das quais não trata a Portaria 419/2011, que permanecem intocadas na 
IN. A fim de garantir o direito das comunidades afetadas no processo de licenciamento, e em 
respeito à Convenção 169 da OIT, é necessário especificar estes casos de sobreposição e 
atuação conjunta. 

  
Assim, esperamos que o IPHAN, através do MPF – com a competência que lhe cabe em mediar acordos 
e diálogos entre instâncias governamentais e civis – atenda à solicitação e incitação à democracia, 
deste que não é um anseio somente dos alunos do MAE, mas de todos os envolvidos direta e 
indiretamente no licenciamento ambiental. 
  
Atenciosamente, 
  
Discentes do Programa de Pós-Graduação e Arqueologia 
Museu de Arqueologia e Etnologia – Universidade de São Paulo 
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