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RESUMO 

 

Tanto para estudiosos quanto para leigos no assunto, a Arqueologia é 

fascinante. Suas várias especialidades e suas descobertas preenchem os 

olhos e a imaginação de admiradores. Embora não seja como se apresenta 

nas telas de cinema, a Arqueologia possui suas várias áreas que, para cada 

pesquisador, é uma aventura concreta do passado. O presente estudo aborda 

a especialidade da Arqueologia Subaquática desde a sua criação, na década 

de 1960, até os dias atuais em nosso país. Para tal, analisa-se a dissociação 

da Arqueologia da História, de técnica auxiliar para disciplina autônoma e seus 

primórdios no Brasil. Buscando-se também a história da atividade que 

possibilitou a presença do arqueólogo em meio aquático, o mergulho, no 

mundo e em nosso território, é analisada a história da Arqueologia Subaquática 

desde sua primeira pesquisa realizada por um arqueólogo-mergulhador e suas 

evoluções em métodos de pesquisa, até chegar, em 1993, em terras verde e 

amarela. Inclui-se a presença da Arqueologia Pública e o engajamento 

profissional atrelado ao tema. Por meio de debates historiográficos, é feito um 

aprofundamento nas leis que regem o patrimônio subaquático nacional e suas 

implicações na pesquisa arqueológica. Enfatiza-se o caso particular do Brasil, 

cuja legislação se opõe às prescrições internacionais de proteção aos sítios 

submersos. Através de pesquisas realizadas em meio eletrônico e na 

Plataforma Lattes, são analisadas a gama de produções científicas dos 

pioneiros da arqueologia em ambientes aquáticos em nosso país e seus 

orientandos, além de várias pesquisas apresentadas em eventos científicos, 

possibilitando a construção de um panorama da disciplina em nosso território. 

 

Palavras Chaves: Arqueologia, História do Mergulho, Arqueologia Subaquática, 

Patrimônio Cultural Subaquático.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

To both, scholars and layman, Archeology is fascinating. Although is very 
different from movies, Archeology can represent to scholars the adventure of 
the past. In this context, the aim of this study the Underwater Archeology since 
its inception in the 1960 until the present day in our country. I shall focus the 
dissociation of Archaeology from History, and explore its change from support 
to an autonomous discipline in Brazil. I shall also considere the history of diving, 
the activity that enabled the presence of the archaeologist in aquatic 
environment, in the world and in our country to, analyze the history of 
Underwater Archeology since its first research conducted by a diver-
archaeologist and its developments in research methods until, in 1993, its 
arrival in Brazilian lands. It includes the presence of Public Archaeology and the 
professional engagement tied to the subject. Through historiographical debates, 
I shall discuss the national laws governing the under water heritage and its 
implications for archaeological research. The study will emphasize the particular 
case of Brazil, where legislation is opposed to international requirements for 
protection of submerged sites. Through research conducted in the Lattes 
Platform and other electronic sources, I analyze a range of scientific 
productions by the pioneers of archeology in aquatic environments in our 
country and their students, as well as several papers presented at scientific 
events, allowing the construction of an over view of the discipline in Brazilian 
territory. 
 
  
 
Keywords: Archaeology, History of Diving, Underwater Archaeology, 
Underwater Cultural Heritage. 
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INTRODUÇÃO 

 

Provavelmente, muitas pessoas que lerão este trabalho tiveram seus 

primeiros contatos com a Arqueologia por meio de filmes, animações, séries, e 

sonharam que, no futuro, passariam por aventuras iguais ou até mais incríveis 

que as da tela da televisão. Meu interesse em relação com a Arqueologia se 

deu por esses pensamentos. Ao entrar na Universidade, pela falta de um 

bacharelado no estado em tal curso, optei por História. Dentro do bacharelado 

em História, meu objetivo era realizar uma investigação que envolvesse a área 

arqueológica. Sem sair da pesquisa historiográfica, esse trabalho aborda a 

Arqueologia Subaquática. 

Na busca de temas, me deparei com O Livro Amarelo: Manifesto Pró-

Patrimônio Cultural Subaquático Brasileiro, escrito pelo CEANS – Centro de 

Estudos em Arqueologia Náutica e Subaquática, no qual contextualizava a 

situação do patrimônio cultural subaquático no país e a importância de sua 

preservação. Mergulhando, figurativamente, no tema, busquei mais 

informações a respeito, cujo resultado foi esta monografia. 

A problemática proposta era buscar a origem da Arqueologia 

Subaquática no Brasil e como se deu seu desenvolvimento. As fontes utilizadas 

foram as leis que regem o patrimônio encontrado debaixo d’água no país, 

textos de convenções internacionais e a produção acadêmica desenvolvida 

desde seu início, muitos destes materiais disponíveis em meio online.  

A metodologia que conduziu essa pesquisa pautou-se na leitura da 

literatura desenvolvida por arqueólogos-mergulhadores, investigando na 

Plataforma Lattes o currículo e trajetória profissional desses. Através da 

Plataforma Lattes foram feitas tabelas dos orientandos dos professores das 

Universidades Federais de Sergipe, Piauí e Pernambuco, que ministram 

disciplinas relacionadas com a especialização da ciência arqueológica 

submersa no Brasil, propiciando uma análise de como se encontra a produção 

acadêmica atual. 
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As obras que ampararam essa pesquisa foram Arqueologia 

Subaquática, de George Flecther Bass1, O Mundo Silencioso, de Jacques 

Yves-Cousteau e Frédéric Dumas2, e Arqueologia Até Debaixo D’Água, de 

Gilson Rambelli3. Em Bass, são abordadas as primeiras experiências da 

utilização da metodologia arqueológica em ambientes aquáticos pelo próprio 

autor, além da defesa da Arqueologia Subaquática como parte da ciência 

arqueológica. Essa obra foi importante para a construção da história em 

contexto mundial da Arqueologia Subaquática. 

 Cousteau e Dumas, de forma divertida discorrem sobre a criação do 

Aqualung e os desafios que se propuseram a percorrer para testar o 

equipamento, auxiliando na elaboração da história do mergulho neste trabalho. 

Já em Rambelli, é feito um panorama nacional dessa especialização, 

abordando leis, a história do mergulho no Brasil, os métodos de prospecção e 

investigação submersas, que serviu como um guia para a investigação da 

presença da Arqueologia Subaquática no país. 

O trabalho divide-se em três capítulos. O capítulo 1, intitulado A 

Arqueologia na História e a História na Arqueologia, discorre-se sobre como a 

Arqueologia se tornou uma disciplina autônoma da História e suas abordagens 

de estudo, e expõe-se como a ciência arqueológica chegou em terras verde e 

amarela, de forma a contextualizar a inserção da Arqueologia Subaquática no 

país. 

No segundo capítulo, Sob as Profundezas, é contemplada a história do 

mergulho e sua importância para o desenvolvimento da Arqueologia 

Subaquática e a história desta. Também visa o caso dos caçadores de 

tesouros em relação aos sítios submersos e a participação da Arqueologia 

Pública na defesa desse patrimônio. 

No terceiro capítulo, O Mundo Imerso nas Terras Verde e Amarelo, é 

abordado a história do mergulho no Brasil, e é feito um debate historiográfico 

                                                           
1
 BASS, George Fletcher. Arqueologia Subaquática. Lisboa: Editorial Verbo, 1971, 13º 

volume da coleção História Mundi. 
2
 COUSTEAU, Jacques-Yves; DUMAS, Frédéric. O Mundo Silencioso. Trad. Virgínia Lefèvre. 

São Paulo/Rio de Janeiro: Editora Mérito S.A., 1955. 
3
 RAMBELLI, Gilson. Arqueologia Até Debaixo D’Água. São Paulo; Maranta, 2002. 
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utilizando-se a legislação que administra o patrimônio subaquático nacional, 

além da revisão bibliográfica das produções científicas sobre o tema. 

Esta monografia procura aprofundar análises feitas anteriormente 

sobre as leis do patrimônio subaquático brasileiro, visto que, várias pesquisas 

que trabalham com a legislação as abordam somente superficialmente e que, 

algumas delas por terem sido aprovadas, seja como lei ou como projeto de lei, 

posteriormente às pesquisas, ficam ausentes das discussões nessas 

produções.  

Percebendo a falta de um panorama das produções acadêmicas 

voltadas para a Arqueologia Subaquática, cujas menções em determinados 

trabalhos abordam somente os produtores pioneiros nesta área, este trabalho 

de conclusão de curso também busca elencar todos os profissionais e 

trabalhos produzidos acerca dessa temática no Brasil, evidenciando o 

crescimento do número de envolvidos e a expansão dessa especialidade 

arqueológica no país. 

Espera-se que esta pesquisa possa adicionar aos estudos sobre a 

Arqueologia Subaquática informações novas e que passe a importância e 

seriedade do trabalho que os profissionais dessa ciência arqueológica vêm 

desenvolvendo durante décadas, tanto na expansão dessa especialidade, 

quanto na proteção desse patrimônio. 
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1. A Arqueologia na História e a História da Arqueologia 

 

O passado é, por definição, um dado que nada 

mais modificará. Mas o conhecimento do 

passado é uma coisa em progresso, que 

incessantemente se transforma e aperfeiçoa".  

Marc Bloch, Apologia da História  

 

O primeiro contato de muitas pessoas com a Arqueologia, 

provavelmente, por meio de filmes, séries, jogos e animações. Os mais antigos 

se lembrarão do personagem criado por George Lucas, o professor Henry 

Walton Indiana Jones Jr., o tranquilo professor que, nas horas vagas, 

transformava-se no valente e atrevido aventureiro, eternizado por Harrison 

Ford. Os mais jovens terão como primeira referência, possivelmente, os games 

Tomb Raider, criado pelas plataformas PC/PlayStation/Seturn em 1996, 

protagonizado por Lara Croft, filha de um famoso arqueólogo, que segue seus 

passos na busca de diferentes artefatos, em diferentes lugares do mundo e em 

lugares mitológicos4. 

Nas séries, não tão conhecida, tem-se Caçadora de Relíquias, seriado 

produzido pelo Canadá, Estados Unidos, Alemanha e França, entre 1999 e 

2002. Na sequência, a professora de História Sydney Fox que, apesar de evitar 

se meter em confusões é contratada pelo governo, por colecionadores, 

políticos e criminosos para recuperar peças raras roubadas e tesouros 

perdidos. Em animações que possuem temas arqueológicos, há o filme 

animado Atlantis – O Reino Perdido, produzido pela Walt Disney Feature 

Animation em 2001. A história gira em torno da procura pela ilha perdida de 

Atlantis pelo pesquisador Milo Thatch, renegado pelo Smithsonian Institution 

por conta de sua paixão mitológica. Junto com uma equipe variada e 

excêntrica, Milo chega ao seu objeto de estudo e um novo mundo se abre 

diante dele. 

                                                           
4
  Informações disponíveis em:<http://lara-daily.blogspot.com.br/>. Acesso em 30 de julho de 

2014. É considerado o melhor fansite brasileiro sobre Tomb Raider.  



14 
 

Dentro de toda uma variedade cinematográfica citada acima e outros 

diversos títulos (A Múmia, A Lenda do Tesouro Perdido, O Guardião: em busca 

da lança sagrada), segundo Margarida do Amaral Silva, em sua pesquisa sobre 

as imagens produzidas nos filmes e o patrimônio arqueológico, a visão da 

profissão do arqueólogo é distorcida, não passando de uma grande aventura 

repleta de perigos, em que a importância dos artefatos é reduzida a um valor 

monetário, destituindo desses o seu valor cultural e social. 

A Arqueologia representada nas telas designa ao ‘caçador(a) de 

tesouros’ um caráter fantástico. O arqueólogo fora reinventado como 

aquele que supera limites forjados pela imaginação humana, 

conquistando os “tesouros’ amparados pelos bens, objetos, sítios 

e/ou patrimônios arqueológicos, principalmente, dos ‘outros’.
5
  

Embora o senso comum tenha Indiana Jones como o estereótipo de 

arqueólogo, a Arqueologia não é apenas façanhas bem sucedidas em lugares 

exóticos. A Arqueologia, sendo uma disciplina, é constituída por um vasto 

campo de pesquisas teóricas e métodos próprios. Possui uma história de sua 

formação e progressos em seu desenvolvimento. Isso faz com que se levantem 

certos questionamentos: quando a Arqueologia surgiu? De que forma progrediu 

até tornar-se disciplina? Qual é o seu objetivo e o seu objeto? Como se insere 

na sociedade? Arqueologia é feita somente em ambientes terrestres? 

 

1.1 Breve histórico da Arqueologia 

 A História nasce com os gregos pelo anseio de se compreender o 

presente. Heródoto (484-424 a.C.), considerado o pai da História, começou a 

investigar tempos anteriores em busca de respostas que o levassem a 

entender as causas de sua época. Tucídides procurou os motivos que levaram 

a Guerra do Peloponeso em seu próprio presente. Cícero considerou a história 

um guia, como “mestra da vida”. Na Antiguidade oriental, segundo Glaydson 

José da Silva, a escrita da História se relacionava com o prosseguimento das 

listas reais feitas, oficialmente, pelos escribas e pela necessidade de recordar 

                                                           
5
 SILVA, Margarida do Amaral. A reinvenção de práticas do ver: o arqueólogo como ficção 

verossímil no cinema. In: Revista Digital do LAV – Ano II, nº 3, Set/2009, p. 40. 
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as narratividades da Bíblia. Mais adiante, no mesmo trabalho, o autor lista as 

diferentes carências na qual a História se insere em seus primórdios: 

[...] em uma longa tradição interpretativa, de um lado tem-se a 

necessidade de registro, as concepções de tempo, as ideias de 

continuidade, a preocupação com o presente, o rompimento com o 

mítico, com o fantástico, a necessidade de documentos, a 

impossibilidade de se tangenciar o real e os limites do conhecimento, 

a busca pela compreensão do total, o imperativo da pesquisa e, de 

outro, os juízos proferidos, a busca pelas causas e consequências, a 

crença no que se repete as ações humanas, os vínculos com os 

poderes oficiais, a História com caráter didático – mestra da vida.
6
  

Contudo, a História era considerada um gênero literário. Até o século 

XIX, continuou a ser vista dessa maneira, acrescida de um cunho moralista, 

eurocêntrico e teleológico de tradição cristã.  A História, de acordo com Marc 

Bloch, “só se torna matéria de ensino no século XIX, século fundador da 

história ainda hesitante entre a arte literária e o conhecimento científico” 7. 

Quando se tornou disciplina acadêmica, ainda neste mesmo século, durante a 

formação e legitimação das nações, Pedro Paulo Funari afirma que a História 

emerge entre a Filologia, o estudo da língua, pela necessidade de se conhecer 

o documento integralmente, no seu original, além da necessidade de se 

diferenciar documentações falsas8. Conforme Martha Becker Morales, a 

disciplina se tornou cada vez mais abrangente por meio do diálogo com outras 

disciplinas9. A ligação com a Filologia fez com que a História se vinculasse 

fortemente com as fontes escritas10.  

Assim como a História derivou da Filologia, a Arqueologia deriva da 

História. A Arqueologia teria surgido “como uma maneira de se disponibilizar as 

fontes escritas sobre o passado e de complementar as informações existentes 

com evidências materiais sem escrita” 11. As primeiras documentações 

                                                           
6
 SILVA, Glaydson José. Os Avanços da História Antiga no Brasil. In: Renata Lopes Biazotto 

Venturini. (Org.). História Antiga I: fontes e métodos. Maringá: EDUEM, 2010, p. 96-97. 
7
 BLOCH, Marc. Apologia da História ou o Ofício do Historiador. Trad. André Telles. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, p. 21. 
8
 FUNARI, Pedro Paulo A.. Fontes arqueológicas - os historiadores e a cultura material. In: 

Carla Bassanezi Pinsky. (Org.). Fontes Históricas. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2006, p. 83. 
9
 MORALES, Martha Helena Loblein Becker. A Fábrica de Louças Colombo e o Processo de 

Formação de uma Identidade: Um estudo de caso através da história e da Arqueologia. 
88 f. Trabalho de Graduação (Bacharelado em História) – Setor de Ciências Humanas, Letras e 
Artes, Universidade federal do Paraná, Curitiba, 2006, p. 09. 
10

 FUNARI, 2006, Op. Cit.,  p. 83. 
11

 Idem, p. 84. 
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arqueológicas procederam da atividade do Antiquariato, continua Funari, 

atividade que foi precursora da Arqueologia, na qual o culto ao passado fez das 

antiguidades um mero colecionismo. Esses artefatos foram as primeiras fontes 

históricas. A partir da aceitação das fontes materiais para o 

estudo/complemento da História durante o século XIX, o material arqueológico 

que veio à tona passou a ser considerado. As inscrições foram as primeiras 

fontes arqueológicas que influenciaram, categoricamente, a escrita da 

disciplina histórica, contribuindo para a periodização da História.  

Na transição do século XIX para o XX, o aumento das escavações 

arqueológicas foi propícia graças aos avanços técnicos e mudanças 

epistemológicas e políticas. Entretanto, a Arqueologia ainda era um auxílio da 

História. O texto O Arqueólogo Ideal, por exemplo, ilustra bem essa postura 

diante da Arqueologia como serva da História. Escrito por Charles Leonard 

Woolley (1880 – 1960), arqueólogo britânico conhecido por suas escavações 

na cidade suméria de Ur e na Mesopotâmia12, e publicado originalmente na 

década de 1950, o texto descreve as atividades do profissional da Arqueologia, 

considerado por ele ideais:  

A primeira obrigação do arqueólogo de campo é coligir e ordenar um 

material com o qual, pelo menos em parte, não lhe é dado lidar 

diretamente. Em caso algum a última palavra será sua; e porque isso 

é assim, o que ele publicar sobre o material há de ser 

minuciosamente circunstanciado, de modo que outros possam tirar 

dos seus escritos não apenas a corroboração dos seus pontos de 

vista senão também novas conclusões e mais luz.
13

  

Neste primeiro trecho, Woolley coloca que a função do arqueólogo é 

dispor e organizar coleções de peças arqueológicas, arrumando o que estava 

bagunçado entre o material, sendo restrito à apenas o historiador o uso destes 

                                                           
12

 As escavações das cidades de Ur e Mesopotâmia ocorreram entre 1922 e 1934 e nelas, 
Wooley encontrou vestígios geológicos de um dilúvio que teria relação com o dilúvio bíblico. 
Antes, o arqueólogo havia trabalhado com antiguidades egípcias no Sudão, entre 1912 e 1914, 
conduziu escavações na cidade hitita de Carchemish, no norte da Síria e, mais tarde, trabalhou 
em Tell El-Amarna, no Egito. Wolley também tentou estabelecer relações entre as civilizações 
mesopotâmicas, grega e do Mar Egeu.   Informações disponíveis 
em:<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/647811/Sir-Leonard-Woolley >. Acesso em: 29 
julho 2014. 

13
 WOOLLEY, Charles Leonard. O Arqueólogo Ideal. In: Ceram, C. W. (Org.). O Mundo da 

Arqueologia: Os pioneiros contam sua própria história. 2 ed. São Paulo: Melhoramentos, p. 
13. 
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para estudos e produção de conhecimento histórico.  As publicações 

dispensadas ao arqueólogo seriam apenas as de exposição e detalhamento 

dos artefatos e para a confirmação de alguma teoria de outros estudiosos. 

Deverá ele, portanto, restringir-se a isso? Poder-se-á alegar que o 

homem admiravelmente equipado para observar e registrar não possui, 

necessariamente, capacidade de síntese e interpretação, espírito 

criativo e talento literário capazes de convertê-lo num historiador. Mas 

nenhum registro será jamais exaustivo. À maneira que prossegue o 

trabalho de campo, o escavador está sempre sujeito a impressões tão 

subjetivas e tão intangíveis que não poderá comunicá-las, e das quais, 

por um processo que não será nem exato e nem lógico, nascem teorias 

que ele talvez enuncie, talvez sustente, mas não conseguirá provar: a 

veracidade delas dependerá, finalmente, do seu gabarito, embora, de 

qualquer maneira, elas tenham valor como síntese de experiências que 

nenhum estudioso dos seus objetivos e das suas notas partilhará 

jamais.
14

 

Nesse segundo trecho, o arqueólogo estaria restrito a apenas observar e 

registrar, enquanto interpretações e outros tipos de produções estariam a cargo 

de um historiador. Apesar disso, por mais subjetivo que possam ser as 

impressões do arqueólogo, essas podem ser úteis, gerando até teorias que só 

serão creditadas pelo “gabarito” do escavador. 

 Admitindo-se que o escavador esteja à altura da tarefa que se impôs, 

as conclusões que ele saca do seu próprio trabalho devem ser 

importantes, e corre-lhe a obrigação de apresentá-las; se forem 

palpavelmente errôneas, as suas observações poderão ser 

justamente tachadas de suspeitas. Entre a arqueologia e a história 

não existe fronteira definida, e o cavoucador que melhor observa e 

registra os seus descobrimentos é precisamente o que os vê como 

material histórico e os avalia com justeza; se lhe faltar capacidade de 

síntese e interpretação, terá errado a vocação.
15

 

Acima, Leonard Woolley coloca ao arqueólogo a missão importante de 

se fazer observações importantes e retirar delas conclusões corretas. Ao dizer 

que entre a Arqueologia e a História não existe uma linha limítrofe delimitada, 

tem-se a impressão de que a primeira é auxiliar da segunda, e o “cavoucador” 

competente é o que classifica o que é descoberto como “material histórico”, e 

não material arqueológico. Se não souber fazer isso, sinal de que está na 

profissão errada. 

                                                           
14

 Idem. 
15

 Idem. 
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É verdade que lhe podem falecer dotes literários e que, portanto, a 

apresentação formal dos resultados ao público seja mais bem feita 

por terceiros; mas é o arqueólogo de campo quem, direta ou 

indiretamente, desvenda para o leitor comum novos capítulos da 

história do homem civilizado; e, reavendo da terra as relíquias 

documentadas do passado, que impressionam a imaginação através 

da vista, torna real e moderno o que, de outro modo, pareceria um 

conto remoto.
16 

Nesse último trecho selecionado, a parte de divulgação escrita pelo 

arqueólogo é diminuída. A incapacidade de transcrever resultados de 

pesquisas é feita por outros pesquisadores. Por fim, Wooley coloca o 

arqueólogo de campo como a figura que torna a experiência da Arqueologia 

real, o arqueólogo aventureiro, “reavendo da terra as relíquias documentadas 

do passado”, tesouros resplandecentes talvez...  Esse texto sobre o ofício do 

arqueólogo seria a opinião de Charles Leonard Woolley. Porém, não se pode 

generalizar que todos pensassem desta maneira.  

A mudança de foco da História em decorrência de crises 

paradigmáticas e novos movimentos, antes obcecada pela busca da verdade, 

modificou-se para o funcionamento e transformações das sociedades, 

necessitando assim de fontes mais abrangentes, já que as fontes documentais 

não abarcavam a totalidade de uma sociedade. No âmbito dos Annales17 há 

uma abertura na segunda geração com o uso serial de achados arqueológicos. 

Contudo, esse diálogo se estabelece somente através de textos que tratam 

dessa cultura material. Segundo Barros, 

Os novos tempos começavam a trazer um novo padrão 

historiográfico, novas aberturas, retornos e possibilidades, e também 

                                                           
16

 Idem. 
17

 A Escola dos Annales representou grande modificação no pensamento da escrita histórica. 
Em sua primeira geração, a fase de criação do movimento por Lucien Febvre e Marc Bloch, 
entre 1920 e 1945, buscavam uma nova abordagem da História, fora da tradicional escola 
metódica que via a História como uma sequência de acontecimentos políticos. Esse movimento 
facilitou a abertura do campo histórico para outros campos do saber e colocou o historiador e a 
prática histórica dentro do seu cotidiano. Em sua segunda fase, a partir da década de 1950, 
marcada por Fernand Braudel e a estruturação do conceito de “duração”  com a ideia de 
“série”, que, segundo Barros, “trata-se de considerar os documentos ou as fontes históricas 
não mais em sua perspectiva singular, mas sim como partes constituintes de uma grande 
cadeia de fontes de mesmo  tipo” para a percepção das permanências históricas. A terceira 
geração, entre 1968 à década de 1980, recebe uma mudança historiográfica, onde a História 
se volta para sua narratividade, os objetos, dimensões e abordagens de estudo se ampliam, a 
interdisciplinaridade, presente em todas as fases, torna-se mais marcante. BARROS, José 
Costa D’Assunção. A Escola dos Annales: considerações sobre a História do Movimento. In: 
Revista História em Reflexão. Dourados, vol. 4, nº 8, Jul/Dez – 2010. 
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incertezas para os historiadores no que se refere à natureza do 

conhecimento que produzem e ao papel do conhecimento histórico na 

sociedade.
18

  

Apesar de adotar parâmetros da ciência histórica, a Arqueologia 

também já havia se modificado diversas vezes e métodos e teorias já haviam 

sido criados. Segundo Funari e Garraffoni, ao desenvolver sobre o uso da 

cultura material em sala de aula no ensino da História Antiga, afirmam que as 

críticas feitas por intelectuais ocasionaram mudanças tanto na Arqueologia e 

sua relação com as demais ciências, quanto na profissão do arqueólogo.  

Assim como ocorreu em outras áreas das ciências humanas, ao 

longo do século XX os métodos e concepções da Arqueologia foram 

questionados por diferentes correntes intelectuais que se formaram 

tanto nos Estados Unidos como na Europa. Neste sentido, para além 

de uma transformação nos pressupostos teóricos da disciplina, estas 

críticas acabaram alterando, inclusive, a relação da Arqueologia com 

as demais ciências sociais e redefinindo o papel do profissional na 

área.
19

  

Modelos de estudo foram surgindo, como o modelo Histórico-Cultural, o 

Processual e o Pós-Processual/Contextual, e, mesmo depois de tornar-se 

disciplina, esses continuam a ser utilizados, segundo Funari.  

O modelo Histórico-Cultural, de cunho histórico e filológico, herda dos 

nacionalismos do século XIX, a busca pela origem e afirmação cultural e 

territorial de nações europeias. De acordo com Funari, esse modelo pressupõe 

que um povo compartilha traços culturais e tradições de forma homogenia, 

transmitidos entre gerações20. Morales, citando Schiavetto, diferencia esse 

modelo na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa, o histórico-culturalismo 

tem uma abordagem qualitativa, distribuindo culturas em mapas espaço-

temporais, enquanto nos Estados Unidos, esse modelo constrói sequências 

cronológicas para evidenciar a frequência de estilos culturais21.  

                                                           
18

 Idem, p. 12. 
19

 FUNARI, Pedro. Paulo. A. ; .GARRAFFONI,  Renata Senna. História Antiga na Sala de 
Aula. Textos Didáticos (UNICAMP), v. 51, 2004, p. 23. 
20

 FUNARI, Pedro Paulo A.. Arqueologia. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2010, p. 49. 
21

 MORALES, Martha Helena Loblein Becker. Fragmentos de História: Passados possíveis 
no discurso da arqueologia histórica. 354 f. Tese (Doutorado em História) – Setor de 
Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade federal do Paraná, Curitiba, 2014, p. 33. 
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Nos anos de 1960, tem-se o Modelo Processual, procurando se 

dissociar do caráter histórico da Arqueologia européia, nasce o movimento 

norte-americano da New Archaeology, buscando na antropologia elementos 

universais do comportamento das sociedades22. Segundo Morales, esse 

modelo privilegia culturalmente os aspectos tecnológicos, econômicos e sociais 

em detrimento dos ideológicos, sendo esse mais bem sucedido em solo norte-

americano23.   

Criticando ambos os modelos surge, na década de 1980, o modelo 

Pós-Processual ou Contextual, que, de acordo com Morales, tem na figura de 

Ian Hodder o instituidor dessa corrente, tendo “o passado como artefato central 

no mundo pós-moderno”, dialogando com a História, considerando a 

arqueologia como discurso e como produto social24. Funari afirma que o 

modelo pós-processual visa a inserção da Arqueologia e dos arqueólogos na 

sociedade, além de considerar o contexto social e histórico das produções do 

conhecimento e do comprometimento do arqueólogo com os grupos sociais25. 

Morales também apresenta um desdobramento do modelo pós-

processual, a Arqueologia Pós-Colonial, influenciada por autores como Edward 

Said e Homi Bhabha, cujo objetivo é “superar a assimetria entre produção e 

distribuição do saber sobre as ex-colônias e os interesses dos ex-colonizados” 

26.  

Conforme o contexto e as necessidades do presente, a Arqueologia se 

torna autônoma e, assim como a História, se transforma de acordo com as 

exigências em diferentes períodos. A Arqueologia, teoricamente, deixa de ser 

uma prática da História, mesmo que permaneçam intimamente ligadas, como 

afirma Funari e Garraffoni27. Foucault, ao analisar os tipos de discursos da 

sociedade, inclusive o discurso acadêmico, assim define uma disciplina: 

[...] uma disciplina se define por um domínio de objetos, um conjunto 

de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, 

um jogo de regras e de definições, de técnicas e de instrumentos: 

                                                           
22

 FUNARI, 2010, Op. Cit., p. 49-50. 
23

 MORALES, 2006, Op. Cit., p. 19. 
24

 MORALES, 2014, Op. Cit., p. 35-36. 
25

 FUNARI, 2010, Op. Cit., 50-52. 
26

 MORALES, 2014, Op. Cit., p. 36. 
27

 FUNARI; GARRAFFONI, Op. Cit., p. 24. 
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tudo isto constituiu uma espécie de sistema autônomo à disposição 

de quem quer ou pode servir-se dele, sem que seu sentido ou sua 

validade estejam ligados a quem sucedeu ser seu inventor.
28

  

A Arqueologia tem como objeto o estudo da cultura material, se 

utilizando de métodos próprios de investigação e com definições próprias. 

Portanto, a Arqueologia é uma disciplina. 

 Ainda hoje a Arqueologia continua sendo vista em alguns meios 

acadêmicos como era nos seus primórdios. Apesar de tudo, tanto a disciplina 

histórica quanto a arqueológica possuem um mesmo objeto: o homem. Para 

Marc Bloch, a História é o estudo dos homens no tempo29. A Arqueologia 

também não deixa de estudá-lo, mas o estuda a partir de seus vestígios 

materiais. De acordo com Funari, 

[...] a Arqueologia estuda, diretamente, a totalidade material 

apropriada pelas sociedades humanas, como parte de uma cultura 

total, material e imaterial, sem limitações de caráter cronológico. [...] a 

especificidade da arqueologia consiste em tratar, particularmente, da 

cultura material, das coisas, de tudo que, em termos materiais, se 

refere à vida humana, no passado e no presente.
30

  

O mesmo passado, o mesmo objeto. Visões e discursos distintos. 

Apesar disso, a ação conjunta, não só da Arqueologia com a História, mas de 

outras disciplinas, poderiam levar a uma maior compreensão dos tempos 

pretéritos. De acordo com Garraffoni,  

Pensar a Arqueologia como disciplina autônoma e, 

consequentemente, com teoria e métodos próprios, tem trazido novos 

ares à disciplina e vem redefinindo o trabalho de campo dos 

arqueólogos, bem como o diálogo com a História e a Antropologia.
31

  

Fala-se em “diálogo”, interdisciplinaridade. As melhores formas de se 

conhecer o homem que nos precedeu, seja na Europa, Ásia, África ou América. 

A partir da história da Arqueologia de modo geral, busca-se agora a história da 

Arqueologia no Brasil, procurando estabelecer uma conversação com suas 

raízes europeias.   

                                                           
28

 FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. 17 ed. 
São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 30. 
29

 BLOCH, Op. Cit., p. 54-55. 
30

 FUNARI, 2010, Op. Cit., p. 15 e 18. 
31

 GARRAFFONI, Renata Senna. Arqueologia e História: a busca por um diálogo. In: Terezinha 
Oliveira. (Org.). Antiguidade e Medievo: Olhares Históricos-Filosóficos da Educação. 
Maringá: Editora da Universidade Estadual de Maringá, 2008, p. 51. 
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1.2 Arqueologia à Brasileira 

A Arqueologia sempre possuiu grandes figuras, seja na ficção ou na 

realidade. Templos, pirâmides, cidades perdidas, tesouros. A atração da 

Arqueologia parte, inicialmente, deste imaginário. Mas, e no Brasil? Existe 

Arqueologia? Qual a sua importância? Quem a realiza? Como atua no país? 

A Arqueologia brasileira, tanto interior quanto exteriormente do país, é 

pouco conhecida e pouco divulgada, tanto pela falta de identificação étnica e 

cultural dos brasileiros com o passado indígena32, como afirma Cristiana 

Barreto, quanto pelo caráter pouco monumental e modesto do patrimônio 

material33. Ainda recente no país, no cenário acadêmico, carrega o estigma de 

serva da História, girando, essencialmente, em torno do estudo das antigas 

sociedades indígenas. As primeiras indicações de sítios arqueológicos e cultura 

material brasileira foram os relatos de viajantes no território na época dos 

descobrimentos, como a carta de Pero Vaz de Caminha (1500) e O Tratado 

Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza (1587). Contudo, são 

descrições das curiosidades do Novo Mundo34.  

Somente na metade do século XVIII e início do século XIX, com a 

instalação da Corte Portuguesa no Brasil, com o incentivo pela exploração do 

território e pelo cientificismo iluminista europeu, o interesse de naturalistas pela 

cultura material indígena cresceu. A região Amazônica passou a atrair grande 

parte dos investigadores, tanto pela diversidade de fauna e flora, quanto pelas 

sociedades indígenas. A busca pela antiguidade humana e a origem do homem 

                                                           
32

 Essa falta de identificação étnica e cultural em relação com o passado indígena pode ser 
decorrente da visão depreciativa do índio como bêbado e desocupado, segundo Carvalho. 
Esse estereótipo seria decorrente da concepção européia de acumulação de riquezas durante 
a colonização, que entrava em atrito com a vida nômade dos nativos, taxando-os 
pejorativamente de “preguiçosos” pelo desapego material. O autor também afirma que, assim 
como qualquer cultura, há a renovação das culturas indígenas, se adaptando e se inserindo no 
presente, sem que essas mudanças os tornem menos índios. CARVALHO, Edigar dos Santos. 
Identidade cultural Indígena: a construção do sujeito na interação social. In: Revista Eletrônica 
de Divulgação Científica em Língua Portuguesa, Linguística e Literatura. Ano 04, nº 10. 
2009. Disponível em:<http://www.letramagna.com/identidadeindigena.pdf>. Acesso em: 06 
Dezembro 2014. 
33

 BARRETO, Cristiana. A Construção de um Passado Colonial: uma breve história da 
Arqueologia no Brasil. In: Revista USP. São Paulo, nº 44, Dez/Fev -1999/2000, p. 34. 
34

 Idem, p. 34-35. 
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americano tornaram-se foco central de especulações. Em 1825, chega ao 

Brasil o dinamarquês Peter Wilhelm Lund, considerado o pioneiro na 

investigação da Pré-História brasileira. Estabelecendo-se em Minas Gerais, 

implantou um laboratório de paleontologia em Lagoa Santa, onde localizou 800 

cavernas e descobriu restos humanos fossilizados junto de ossadas de animais 

pleistocênicos35, do período quaternário entre 1,8 milhão e 11 mil anos atrás. 

Esse achado causou um frenesi na arqueologia brasileira. 

Entretanto, apenas em 1870 que as pesquisas arqueológicas 

aumentaram, com a atuação de museus como o Museu Nacional do Rio de 

Janeiro, com estudos de material lítico, e, depois da proclamação da 

República, com os museus Paulista e Paraense. O caráter iluminista atuava na 

corte e, em 1875, é publicada a primeira síntese arqueológica do país, 

Investigações sobre a Archeologia Brasileira, por Ladislau Netto, diretor do 

Museu Nacional. Em 1894, o diretor fundador do Museu Paulista, Hermann Von 

Ihering, publica mais de 20 obras sobre arqueologia brasileira e, neste mesmo 

ano, o Museu Paraense cria uma seção para a arqueologia, etnografia e 

antropologia.  

No século XX, no novo Brasil republicano, de acordo com Barreto, a 

arqueologia torna-se mais popularizada e surge um ciclo de procura por 

cidades perdidas e interpretações místicas da arte rupestre36. Mudanças na 

área antropológica, afastando a arqueologia e, consequentemente, o 

desinteresse de parte dos acadêmicos, fez a Arqueologia brasileira voltar-se 

para a formação do povo brasileiro. A era dos museus termina e novas 

correntes ideológicas entram no território. Com o modernismo no país, chegam, 

também, ideias de preservação do patrimônio. Em decorrência dessas, a 

Arqueologia se insere no meio acadêmico, como afirma Barreto. 

Diferentemente de outras ciências sociais no Brasil, a arqueologia 

surgiu dentro das universidades, não através de projetos intelectuais 

específicos, mas a partir de campanhas preservacionistas, 

promovidas por alguns poucos intelectuais indignados com a 

                                                           
35

 Idem, p. 37. 
36

 Idem, p. 39. 



24 
 

destruição acelerada dos sítios arqueológicos e a falta de 

profissionais especializados para resgatá-los.
37

  

A partir daí, começa a criação de centros acadêmicos como o Centro 

de Estudos Archeológicos, em 1935 por Luís de Castro Faria, absorvido mais 

tarde pelo Museu Nacional; a Comissão de Pré-História da Universidade de 

São Paulo por Paulo Duarte, em 1952; e o Centro de Ensino e Pesquisas 

Arqueológicas por José Loureiro Fernandes em 1956, no Paraná. 

Politicamente, leis foram promulgadas em favor da preservação do patrimônio 

brasileiro, como o projeto de lei federal nº 3.537/57, protegendo bens pré-

históricos. E, por meio do esforço de Paulo Duarte, cria-se um meio propício 

para a pesquisa científica com a inserção de princípios éticos na Arqueologia 

como disciplina acadêmica.  

Com o golpe militar de 1964, o conhecimento arqueológico estagnou. 

Não só por causa das mãos controladoras do Estado que reprimiram as 

produções intelectuais, mas, juntamente com o ideário conservador da primeira 

geração de arqueólogos. A nascente Arqueologia universitária brasileira 

regredia para a “era dos museus”. Paulo Duarte, defensor de uma arqueologia 

humanista, foi perseguido e cassado pela ditadura, que censurava o interesse 

pelas questões políticas da época. Duarte é a figura do intelectual engajado. 

Helenice Rodrigues argumenta que “o contexto histórico, impondo aos 

intelectuais novas visões de mundo, condiciona um novo habitus que serão 

exteriorizados, dentro do campo cultural, em práticas intelectuais” 38. Vendo um 

novo saber nascer dentro do Brasil e interessados no desenvolvimento desse, 

Paulo Duarte, mesmo sendo reprimido pelo regime, deixou sua marca na 

Arqueologia brasileira. Contudo, somente mais tarde, seus esforços deram 

frutos maiores. 

O projeto Pronapa – Projeto Nacional de Pesquisa Arqueológica, 

organizado pelos americanos Clifford Evans e Betty Meggers e patrocinado 

pelo Estado, era frágil em sua orientação teórica, com uma prática de campo 

                                                           
37

 Idem, p. 40. 
38

 SILVA, Helenice Rodrigues. Fragmentos da História Intelectual: entre questionamentos e 
perspectivas. São Paulo: Papirus, 2002, p. 32. 
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defasada, de acordo com Funari, sem preocupações interpretativas, deixando 

de lado pretensões universitárias39. 

   [...] a partir dos anos 1980, o aparecimento de uma segunda geração 

de arqueólogos brasileiros, agora não só com formação acadêmica 

especializada no Brasil e no exterior, mas também com projetos 

teóricos mais bem definidos, começou a mudar o tipo de arqueologia 

feito no país. Reflexos de uma arqueologia anglo-saxônica, mais 

dedutiva e orientada por problemas específicos em busca da 

formulação de modelos e teorias, chegaram ao país, não sem o 

atraso típico de países marginais e a resistência de gerações 

anteriores.
40

  

Em 1985, com o fim do regime militar e a redemocratização do Brasil, a 

Arqueologia nacional renasce, mas as cicatrizes do período permanecem. 

Algumas graduações haviam sido criadas, entretanto, a pesquisa arqueológica 

brasileira desenvolveu-se como atividade de pós-graduação. A Arqueologia, 

dentro do campo acadêmico, começa a voltar-se para si mesma, segundo 

Funari, analisando seu próprio discurso e função dentro da sociedade.  

De forma cada vez mais acentuada, portanto, tem-se estudado o 

próprio campo discursivo da disciplina e da formação de conceitos 

modernos que moldam, de maneira invisível, os discursos possíveis. 

Multiplicam-se os estudos sobre a invenção de quadros 

interpretativos, com ênfase na História das Arqueologias, como 

procedimento heurístico indispensável para a crítica das práticas 

discursivas, no interior da disciplina.
41

  

As novas gerações de arqueólogos, mais reflexivos sobre sua 

produção científica e mais conscientes de seu papel social, atuando em favor 

das classes, revalorizando o sujeito em detrimento apenas da pesquisa 

sistemática e encontrando novas formas de fazer história42, começaram a atuar 

em defesa do patrimônio natural, histórico e arqueológico nacional. Embora a 

defesa do patrimônio remonte aos anos 1950 com Paulo Duarte, somente em 

1970 que a chamada “arqueologia de salvamento”, que se tornará “Arqueologia 

de Contrato”, passa a operar fora do meio acadêmico, através da exigência dos 
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 FUNARI, 2010, Op. Cit., p. 26. 
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 BARRETO, Op. Cit., 46-47. 
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 FUNARI, Pedro Paulo A.. A Arqueologia Histórica em uma perspectiva mundial. In: Revista 

de História Regional, Ponta Grossa, v. 6, n.2, 2003, p. 38. 
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 RODRIGUES, Op. Cit., p. 41. 
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EIAs – Estudos de Impacto Ambiental e dos RIMAs – Relatórios de Impacto ao 

Meio Ambiente. A área profissional do arqueólogo se expande. 

Contudo, a falta de infra-estrutura para receber os materiais 

arqueológicos encontrados e o tempo limitado disponível para as pesquisas 

feitas para se cumprir exigências legais da Arqueologia de Contrato, são 

problemas presentes até hoje. Uma das áreas arqueológicas que tem 

despertado, talvez, mais preocupações relacionadas com esses problemas e 

muitos outros, é a Arqueologia Subaquática.  

Para se analisar a história e presença da Arqueologia Subaquática no 

nosso território e o dilema legislativo que envolve o patrimônio estudado, o 

próximo capítulo voltará ao surgimento dessa especialidade da Arqueologia, na 

década de 1960, com o arqueólogo George Bass e, abordará a história da 

atividade que permitiu ao homem respirar debaixo d’água através de 

aparelhagens adaptadas. 
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2. Sob as Profundezas 

 

O arqueólogo adapta-se facilmente a todos os 
ambientes que se lhe oferecem à superfície do 
nosso planeta; porém, nenhum é de natureza 
tão hostil como o que se encontra abaixo da 
superfície das águas. 

George F. Bass, Arqueologia Subaquática 

 

O mundo aquático sempre despertou grande curiosidade desde os 

primórdios da humanidade. Em várias mitologias, seres emergem das 

profundezas para aterrorizar ou encantar homens, como as delicadas e 

perigosas sereias e melusinas, serpentes marinhas, monstros residentes de 

lagos, até peixes imensos confundidos com ilhas. Mas, além do imaginário, as 

águas também guardam um passado que apenas recentemente veio à tona.  

Alexandria e Heracleion (ou Thonis), Egito. Canopus, periferia leste da 

Alexandria atual. Yonaguni, Japão. Port Royal, Jamaica. Pavlopetri, Grécia. Shi 

Cheng, China43. Aparentemente, essas cidades mencionadas acima não 

possuem conexão alguma entre elas. Porém, se vistas mais de perto, há um 

ponto em comum: são cidades submersas. Cidades que acabaram sendo 

encobertas pelas águas em decorrência de desastres naturais ou pela própria 

ação humana. Esses locais só foram resgatados do esquecimento graças a um 

tipo especial de Arqueologia, a Arqueologia Subaquática. E esta não poderia 

existir sem a curiosidade de mergulhadores e arqueólogos que desafiaram seu 

meio de pesquisa. Mas quando essa curiosidade surgiu? De que maneira ela 

se tornou possível? Quais são seus objetivos? Quais são suas limitações?  

 

2.1 Da terra para a água: a história do mergulho 

A Arqueologia Subaquática, uma especialidade arqueológica, não 

poderia existir sem a tecnologia do mergulho.  Contudo, antes de se fazer um 
                                                           
43

 Informações disponíveis em:<http://www.blogblux.com.br/>. Acesso em: 02 de setembro de 
2014. 
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breve panorama do surgimento desta especialidade, é preciso iniciar com a 

atividade que a possibilitou. 

O mergulho, desde a Antiguidade, era praticado por coletores de 

esponjas e moluscos e recuperadores de cargas perdidas em naufrágios ou 

portos, sempre envolvendo algum tipo de recompensa nessas recuperações. 

Segundo Rambelli, após um longo período sem registros sobre essa atividade, 

durante o Renascimento surgem várias invenções como as de Leonardo da 

Vinci e Léon Batista Alberti com a intenção de possibilitar a vida humana 

submersa. Alberti, em 1446, tenta, através de mergulhadores, recuperar duas 

embarcações romanas naufragadas no Lago Nemi, na Itália. Francisco 

Demarchi, em 1535, com um capacete de mergulho e um visor de cristal realiza 

o “primeiro reconhecimento arqueológico com equipamento de mergulho” 44 em 

um dos barcos de Alberti. 
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 RAMBELLI, Gilson. Arqueologia Até Debaixo D’Água. São Paulo; Maranta, 2002, p. 23. 

Sino de Mergulho, 1691 
Capacete de Escafandro, 1820 
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Após muitas adaptações de aparelhagens do sino de mergulho45, no 

século XVIII surge o escafandro46, desenvolvido pelo alemão Karl Heinrich 

Klinger. O aparelho era, de acordo com a descrição de Pereira47, que faz um 

interessante panorama da história do mergulho e todas as invenções que 

deram origem ao que o mergulho é hoje,  

 [...] um conjunto de calças e casaco feitos em cabedal à prova de 
água, e um capacete em metal com uma vigia que se encontravam 
ligados a uma torre contendo um reservatório de ar comprimido não 
renovável, uma espécie de garrafa gigante do qual o mergulhador 
dependia para respirar. Um pistão ajustável controlava o fluxo de ar 
para dentro do conjunto e, consequentemente, a flutuabilidade. O 
sistema foi o primeiro “aberto”, ou seja, o ar expirado era expelido 
para o exterior. 

Em 1819, Auguste Siebe ajusta o escafandro de Klinger, surge assim o 

“escafandro pés pesados”. A partir de então, o mecanismo se aperfeiçoa nos 

detalhes e acessórios.  

A preocupação sempre presente em relação aos efeitos que a 

diferença de pressão causa no corpo humano e as misturas de gases que 

poderiam ser utilizados para se respirar debaixo d’água, como oxigênio, hélio e 

nitrogênio, também são aprimoradas. As doenças que surgem provenientes da 

variação de pressão, como a doença dos caixões (ou curvatura) e a narcose 

das profundezas (ou embriaguez das grandes profundidades) 48, tornam-se 
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 “Compartimento com uma abertura na base que é descido até a profundidade pretendida, 
sendo a água mantida fora da estrutura pela contra-pressão exercida pelo ar preso dentro do 
invólucro”. PEREIRA, Octávio. A História do Mergulho – Parte 2. In: Planeta D’Água Especial. 
Lisboa, Ano II, p. 02, Maio/2005. Disponível 
em:<http://www.planetadagua.com/pdf/supMai05.pdf>. Acesso em: 25 Setembro 2014. 
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 Tanto a ilustração do sino de mergulho, a fotografia do capacete de escafandro e o caixão de 
mergulho encontram-se disponíveis em:< http://projetoabramar.blogspot.com.br/p/evolucao-do-
mergulho.html>. Acesso em: 05 Dezembro 2014. 
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 PEREIRA, Octávio. A História do Mergulho – Parte 1. In: Planeta D’Água Especial. Lisboa, 
Ano II, p. 11, Março/2005. Disponível em:<http://www.planetadagua.com/pdf/supMar05.pdf>. 
Acesso em: 25 Setembro 2014. 
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 Cousteau descreve ambas as doenças em O Mundo Silencioso. Sobre a curvatura, a 
primeira observação médica foi notada em operários que trabalhavam na construção da ponte 
do Brooklyn, em caixões de madeira de ar comprimido. Os operários saiam desses caixões 
com os corpos curvos e retorcidos. Isso era causado “pelo fato do mergulhador sob pressão 
respirar partículas de nitrogênio, que não é expelido totalmente na respiração do mergulhador. 
Em vez de ser expelido, entra em solução no sangue e cartilagens. Quando o mergulhador 
sobe para pressões menores, o nitrogênio desprende-se pela descompressão e torna-se 
efervescente, do mesmo modo como acontece ao abrir uma garrafa de champanha. [...] Nos 
casos amenos, a efervescência dá-lhe dores nas juntas. Em casos agudos, as bolhas de 
nitrogênio podem obstruir as veias, cortar a circulação do líquido céfalo-raquidiano ou causar a 
morte instantânea por embolia”.  Sobre a embriaguez das grandes profundidades, Cousteau 
relata a sensação desta: “A primeira fase é uma leve anestesia, depois da qual o mergulhador 
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preocupações também em algumas áreas da medicina, que  passam a atuar 

em conjunto com o mergulho.  

 

Caixão de Mergulho, 1715 

Segundo Pereira,  

a entrada para o século XX tem características particularmente 
premonitórias, no que diz respeito ao mergulho. O início é marcado 
pelo surgimento da abordagem marcadamente fisiologista e anatomo-
patológica à prevenção dos problemas de mergulho, sendo 
prosseguida ao longo de todo o século, com aperfeiçoamentos que o 
desenvolvimento da ciência e tecnologia médica sustentam. 

Por outro lado, em termos “instrumentais”, as bases encontravam-se 
formadas, e os aparelhos que vieram a surgir são todos variações 
cada vez mais aperfeiçoadas dos mecanismos que surgiram durante 
o século XIX

49
. 

Em 1906 o fisiologista escocês John Scott Haldane desenvolve um 

estudo que adota a descompressão em diferentes níveis que resolveriam os 

acidentes relativos à pressão.  

Foi somente na década de 1940 que finalmente o mergulhador pode 

nadar livremente, sem o peso desajeitado do escafandro pesado, sem as 

limitações de movimentos. Jacques Yves-Cousteau, um comandante da 

Marinha Francesa, e o engenheiro canadense Émile Gagnan, criam o 

Aqualung, um equipamento autônomo de mergulho redesenhado a partir de 

                                                                                                                                                                          
sente-se um deus. Se um peixe que passa mostrar que precisa de ar, o mergulhador 
enlouquecido é capaz de tirar seu aparelho para respiração e doá-lo ao bicho, como um 
presente sublime”. O autor especifica que esse tipo de embriaguez é causada também pelo 
nitrogênio que ataca o sistema nervoso central e brinca ao dizer que esta tem uma vantagem 
sobre o álcool, pois não dá ressaca! COUSTEAU, Jacques-Yves; DUMAS, Frédéric. O Mundo 
Silencioso. Trad. Virgínia Lefèvre. São Paulo/Rio de Janeiro: Editora Mérito S.A., 1955, p. 42-
48. 
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uma válvula de sucção para motores de automóveis ligados a duas garrafas de 

ar comprimido. Surge o “pulmão aquático” que possibilitaria maior permanência 

dentro da água e facilidade de movimentos. Um novo universo acontece.  

 

                        Jacques Yves-Cousteau com versão do Aqualung, 1952
50

 

Cousteau, em O Mundo Silencioso, relata sua trajetória como 

mergulhador, suas experiências e descobertas, além de suas primeiras 

impressões no mergulho com o Aqualung:  

Nadei pelo meio dos rochedos e comparei-me favoravelmente aos 
sargos. Nadar horizontalmente, à moda dos peixes, era o método 
mais lógico em um meio oitocentas vezes mais denso que o ar. Parar 
e ficar preso a coisa alguma, sem cordas ou tubos ligados à 
superfície, era um verdadeiro sonho. À noite, muitas vezes sonhei 
que voava pelos ares, apenas estendendo os braços como se fossem 
asas. (Depois deste meu primeiro vôo com o “aqualung”, nunca mais 
sonhei com vôos pelos ares) 

51
. 

O autor também compara a nova invenção com a técnica do 

escafandro pesado e suas restrições: 

Pensei num escafandrista chegando lá onde eu estava, com seus 
sapatões pesados e lutando para andar alguns metros, preocupado 
com sua indumentária e com sua cabeça metida no capacete de 
cobre. Nu como eu estava, pensava nele a curvar-se para diante, 
perigosamente, a fim de poder dar um passo, atrapalhado por uma 
pressão maior nos tornozelos que na cabeça, um aleijado metido num 
ambiente estranho. Daquele dia em diante, poderíamos percorrer 
quilômetros nadando de uma região desconhecida para o homem, 
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 COUSTEAU, Jacques-Yves; DUMAS, Frédéric. Op. Cit., p. 13. 
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livres e em posição horizontal, sentindo na carne as mesmas 
sensações que recebem as escamas dos peixes

52
. 

Com o advento do Aqualung e sua comercialização, aparecem mais 

mergulhadores pelo mundo, tanto pelas novas aparelhagens quanto pela gama 

de romances e filmes que abordavam o fundo do mar e seus mistérios.  

Desde Julio Verne e suas obras futurísticas e seu gênero científico, 

com a obra 20.000 Léguas Submarinas, de 1870, houve um redespertar de 

interesse em relação aos mares e oceanos. Em 1915 é feita uma versão 

cinematográfica da obra, que marcaria “o início da utilização comercial da 

cinematografia subaquática” 53, descrito por Pereira. Em 1942, Reap the Wild 

Wind54 conta com uma lula gigante como efeito especial e valentes 

mergulhadores. Durante a década de 1950 as produções fílmicas e romances 

ganham visibilidade pelas inovações da prática do mergulho. Under The Red 

Sea, do biólogo austríaco Hans Hass, um dos pioneiros na popularização de 

imagens embaixo d’água e dos recifes de corais, tubarões e arraias, foi um dos 

primeiros a desenvolver câmeras subaquáticas. Em 1951, Rachel Carson lança 

seu livro The Sea Around Us, uma das bases do nascimento da consciência 

ambiental e da sustentabilidade. Mas é com Jacques Yves-Cousteau e Frédéric 

Dumas que, por meio das narrativas e peripécias com o Aqualung, em O 

Mundo Silencioso, já citado anteriormente, que os autores estimulam a 

imaginação de aventuras tangíveis, conseguindo adquirir mais adeptos para o 

a atividade do mergulho.  

A década de 1960, a ciência se volta para o mar e experiências de 

moradias subaquáticas começam a ser testadas. O sonho de respirar embaixo 

d’água continua e se torna mais longínquo com a possibilidade de se viver nas 

profundezas. Nas próximas duas décadas surgem organizações e escolas para 

mergulhadores como o Scuba Schools International, em 1970, o Institut 

National de Plongée Profissionel, em Marselha, e o Divers Alert Network, na 

Itália, em 1980, com objetivos de desenvolvimento de tecnologias de apoio 

para os mergulhadores e instrumentos para pesquisas oceanográficas, além da 

promoção de práticas de segurança. Em fins do século XX, o mergulho se 
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torna cada vez mais seguro e acessível. Da sua prática surge o mergulho 

recreativo, uma forma de turismo submerso.  

Depois de um longo trajeto de aperfeiçoamento de técnicas, da 

equipagem, dos métodos de segurança, o mergulho propiciou seu uso em 

diversas áreas profissionais. Dentro da Arqueologia, e mais especificamente da 

Arqueologia Subaquática, tanto esta quanto o mergulho se desenvolveram 

quase que em conjunto. Mesmo durante seus aprimoramentos, mergulhadores 

já tinham contato com embarcações naufragadas ou objetos perdidos, seja 

buscando tesouros ou recompensas, seja por simples curiosidade. A seguir, 

um breve histórico da Arqueologia Subaquática procurará esclarecer sua 

relação com a prática de mergulho. 

 

2.2 A Arqueologia Subaquática 

A Arqueologia Subaquática é, antes de tudo, Arqueologia. George 

Fletcher Bass, considerado o pioneiro na área, “foi o primeiro a levar as 

técnicas de escavação dos sítios arqueológicos terrestres para o ambiente 

submerso, bem como por ele próprio ter aprendido a mergulhar e ir aos sítios”55 

segundo Marina Fontolan. Bass, em vários de seus trabalhos, defende este 

ponto frente à sociedade científica, que, mesmo entre arqueólogos, era 

subestimada e desconsiderada como Arqueologia, feita por aventureiros e 

mergulhadores que “salvavam”, ocasionalmente, objetos submersos. 

Claro que à arqueologia subaquática devia chamar-se simplesmente 
“arqueologia”. Aos que trabalham no topo do monte Nimrud Dagh na 
Turquia não chamamos “arqueólogos de montanha”, como também 
não designamos por “arqueólogos de selva” os que trabalham em 
Tikal, na Guatemala. Todos são indivíduos que procuram obter 
respostas para as muitas questões que se põem sobre o passado do 
homem e estão habituados a explorar e interpretar edifícios antigos, 
túmulos e até cidades inteiras a partir de artefatos encontrados nos 
locais. Será o estudo de um navio antigo e da sua carga diferente do 
levantamento e estudo das muralhas derrocadas de um antigo porto? 
O fato de esses restos permanecerem debaixo de água exige 
ferramentas e técnicas especiais, como o levantamento de uma 
grande área por meio de fotografia aérea, detectores magnéticos e 
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em:<http://www.ifch.unicamp.br/graduacao/anais/Marina_Fontolan.pdf>. Acesso em: 23 
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sondas, requer processos bem diferentes dos usados quando se 
procede a escavações para encontrar utensílios de pedra e ossos nas 
cavernas do Paleolítico. A finalidade básica em todos estes trabalhos 
é a mesma. Tudo é arqueologia.

56
 

 Tanto em terra como na água, os procedimentos são semelhantes, 

porém adaptados ao ambiente da pesquisa. Em seus primórdios, a Arqueologia 

Subaquática era realizada por escafandristas e mergulhadores livres. Segundo 

Bass,  

Deverá, no entanto, lembrar-se de que foi o amador, o mergulhador, e 
não o arqueólogo profissional, quem ensinou o modo, encontrou os 
locais, iniciou as escavações e mostrou as promessas do futuro. 
Somos-lhe devedores de gratidão, não obstante os erros que possa 
ter cometido.

57
  

Isso se modifica na década de 1940, quando Jacques Cousteau e 

Émile Gagnan criam o Aqualung. O escafandro não se torna obsoleto, continua 

a ser utilizado em operações da Marinha, mas é com o aparelho, também 

adotado pelas Forças Armadas, que a pesquisa debaixo d’água se expande. 

Apesar de seus pontos positivos, a disseminação e comercialização do 

Aqualung também intensificam as atividades de exploração de naufrágios, de 

acordo com Gilson Rambelli. Rambelli discorre brevemente os primeiros usos 

do aparelho em pesquisas científicas de caráter arqueológico. A primeira, 

realizada em Marselha, próximo a Grand Congloué, feita pelo próprio Cousteau 

em parceria com o arqueólogo Fernand Benoit, foi o resgate de ânforas de uma 

embarcação romana. A equipe de mergulhadores de Cousteau era orientada 

por Benoit na superfície. Rambelli descreve este resgate como uma “importante 

experiência técnica”, não como Arqueologia Subaquática58.  

A primeira pesquisa arqueológica submersa aconteceu com George 

Bass, entre 1961 e 1964, na Ilha de Yassi Ada, Turquia. Bass, liderando um 

grupo de arqueólogos, historiadores, arquitetos, fotógrafos e desenhistas do 

Museu da Universidade da Pensilvânia, todos sabendo mergulhar, descreve no 

capítulo VIII de sua obra Arqueologia Subaquática os procedimentos completos 

utilizados na embarcação bizantina do século VII da estação de Yassi Ada, 
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desde os métodos de mergulho, pesquisas e levantamentos, topografia, 

cadastramento, escavação e conservação.  

Segundo Bass59, a embarcação jazia a 36 metros de profundidade, 

soçobrado em decorrência dos recifes da ilha. A equipe, constituída por 15 

especialistas e por meio de uma barcaça de 80 toneladas que se encontrava 

sempre acima do sítio, realizou mais de 5 mil mergulhos durante a pesquisa. 

Em sua primeira etapa, foi preciso liberar a estação das plantas marinhas a fim 

de se poder desenhar e fotografar o sítio. Rotulados os objetos com etiquetas 

de plástico seguras com arames para que não fossem levadas pelas águas, os 

mergulhadores, em duplas ou trios, registraram a localização dos artefatos por 

meio de fotos, desenhos e listagens que, ao fim da prospecção resultaram em 

150 blocos de anotações. As mais de 900 ânforas encontradas eram levadas à 

superfície e, aos pesquisadores que não estavam mergulhando, era destinada 

a tarefa de retirar a camada de concreto marinho que as encobria. 

O tempo de mergulho era cronometrado e, de cima da barcaça, quando 

o tempo estava se esgotando, o responsável batia com um martelo num 

pedaço de tubo de metal suspenso, cujo barulho reverberava por toda a 

estação. O único acidente ocorrido durante os trabalhos aconteceu com 

Laurence Joline, professor de Biologia e instrutor de mergulho, vítima do “mal 

dos mergulhadores”, ficando, temporariamente, paralítico da cintura para baixo. 

Quando Joline foi colocado em uma câmara de descompressão de um homem 

só, passando 8 horas nesta, sua situação não havia melhorado. Ao ser 

comunicado de tal acidente, o Consulado Americano em Izmir enviara um 

pequeno avião do exército para buscá-lo e colocá-lo em outra câmara mais 

potente em Istambul. Após se recuperar, Joline retorna para a Yassi Ada. 

Entretanto, uma de suas pernas ficara com sequelas, deixando-a enfraquecida. 

Finalizada a primeira etapa, foram encontradas moedas, que fixou a 

cronologia do naufrágio, cerâmicas, tais como pratos, taças, tigelas, panelas e 

lamparinas de terracota, uma cruz de bronze, balanças romanas, um caldeirão 

de cozinha e uma bandeja de bronze. Em sua segunda etapa, grande 

quantidade da madeira do barco tinha sido exposta. No terceiro período, a 
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preocupação se voltou para a madeira do casco, que se encontrava em estado 

fragilizado. Por meio de grandes cestos de arame, a madeira era carregada 

pelos mergulhadores que caminhavam até um local mais próximo da superfície 

para o cesto ser içado mais delicadamente. Quando a madeira encharcada 

seca rapidamente, esta “encolhe, estala e torce, a ponto de ficar 

irreconhecível”. Para que isto não acontecesse, a equipe utilizou polietilieno-

glicol (PEG), que mantinha o material úmido e conservado, possibilitando sua 

reconstituição na superfície por meio dos desenhos, fotografias e marcações 

rigorosas anteriormente efetuadas. 

Além de resgatar peças que em sítios terrestres só havia se 

encontrado fragmentos, a exploração submersa contribui para datações mais 

precisas de determinados objetos, trazendo também importantes contribuições 

para a história da arquitetura naval. Rambelli, citando Luna Erreguerena, afirma 

que o trabalho de Bass “constituiu um dos pontos de partida e de consolidação 

da Arqueologia Subaquática”60. 

Atualmente as peças do naufrágio se encontram no The Bodrum 

Museum61, na Turquia. Abaixo, algumas fotografias tiradas durante a pesquisa 

em Yassi Ada encontradas no site do Institute of Nautical Archaeology (INA)62, 

que registram vários momentos da prospecção e seus achados.  
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 Idem, p. 30. 
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 Site do The Bodrum Museum:<http://www.bodrum-museum.com/>. Acesso em: 05 dezembro 
2014. 
62

 Fotografias de Yassi Ada disponíveis em:< 
http://nauticalarch.org/projects/all/southern_europe_mediterranean_aegean/yassiada_tektas_7t
h_century_turkey/photo_galleries/>. Acesso em: 05 dezembro 2014. 

Barcaça onde partiu todas as operações relacionadas 
com o mergulho Desenho da seção transversal da área da 

popa do navio 
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Ânforas sendo arrumadas no cesto para 
serem levadas à superfície 

Marcação das madeiras do casco da embarcação 
bizantina 

Mapeamento do sítio por meio de quadra 2mx2m 

Câmara de descompressão de um homem só. Dentro, 
Laurence Juline 

Planta do Sítio de Yassi Ada 
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Na década de 1970 é criado o American Institute of Nautical 

Archaeology (AINA), que teria sua sede no Chipre. Bass explica que devido à 

guerra civil no país entre cipriotas gregos e turcos em 1974, que acarretaria em 

uma posterior invasão da Turquia e o fechamento da atividade arqueológica 

costeira no mesmo, o instituto foi transferido para o Texas A&M University, 

modificando seu nome para Institute of Nautical Archaeology (INA), devido ao 

corpo de diretores de diferentes nacionalidades63. A universidade, para ter o 

INA instalado em suas dependências, oferece a criação de uma graduação de 

Arqueologia Náutica, disponibilizando orçamento para as diversas atividades 

entre os alunos admitidos, como as práticas de campo, além de conceder 

secretaria própria para o curso64. 

Antes de Bass e seu grupo criarem o INA, já existia no Reino Unido o 

Council for Nautical Archaeology (CNA), criado em 1964, que mudaria seu 

nome para Nautical Archaeology Society (NAS), organização não-

governamental que funcionava como canal de comunicação entre 

mergulhadores e acadêmicos interessados em Arqueologia Subaquática. Seu 

objetivo era "aprofundar a pesquisa na Arqueologia Náutica e publicar os 

resultados de tal pesquisa junto com o avanço do treinamento e educação nas 

técnicas pertinentes ao estudo de Arqueologia Náutica para o benefício do 

público"65. 

Durante esta mesma década, surgem as primeiras revistas 

especializadas na área. O NAS lança em 1972 o International Journal of 

Nautical Archaeology (IJNA), publicado bienalmente e, que em 2011, 

completou a sua edição de 40ª aniversário. O INA também lança suas 

publicações em série como o The Ed Rachal Foundation Nautical Archaeology 

Series, o Studies in Nautical Archaeology, INA Newsletter, que passou a se 
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 BASS, George Fletcher. INA's Beginning and Early Days. Disponível 
em:<http://nauticalarch.org/about/ina_history>. Acesso em: 07 Outubro 2014. 
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 No site do INA, há disponível uma entrevista feita neste ano com o próprio George Fletcher 
Bass e sua trajetória, chamado “Revolutionary Career of George F. Bass”. Disponível 
em:<http://nauticalarch.org/news_events/current/revolutionary_career_of_george_f_bass/>. 
Acesso em: 07 Outubro 2014. 
65

 Original: "the furtherance of research into nautical archaeology and the publication of the 
results of such research together with the advancement of training and education in the 
techniques pertaining to the study of nautical archaeology for the benefit of the public". BASS, 
Op. Cit. Tradução livre de Rafael Marcondes Bissoto, 2014. 
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chamar INA Quarterly, além da publicação de relatórios dentro do IJNA. 

Atualmente o INA publica o INA Annual66. 

Bass, em seu texto no site do INA, descreve uma série de descobertas 

realizadas através da Arqueologia Subaquática e o quanto esses achados 

foram importantes para a história de certos fatos: 

Não houve nenhuma escavação mais importante no campo da 
Arqueologia Histórica durante o último meio século que a conduzida 
em Port Royal, na Jamaica, a mais rica colônia inglesa no Novo 
Mundo, afundada embaixo das ondas em 1692 por um terremoto que 
submergiu casas, pousadas e lojas, e todo seu conteúdo unicamente 
preservado. [...] 

Não houve sítio mediterrâneo pré-clássico mais importante escavado 
nas décadas recentes que o naufrágio Uluburun na Turquia, com 
seus 18.000 artefatos de quase uma dúzia de culturas diferentes, 20 
toneladas ao todo, precisamente datados a poucos anos de 1300 a.C. 
por dendrocronologia

67
 e radiocarbono

68
. Esse sítio está 

revolucionando a imagem que temos do final da Idade do Bronze - a 
época da Guerra de Tróia, do rei Tut, e do Exôdo. [...]. 

Não houve sítio medieval mais importante escavado no último meio 
século que o naufrágio Serçe Liman na Turquia, com a maior coleção 
de vidros medievais islâmicos no mundo, a maior coleção de armas e 
ferramentas bizantinas e o mais antigo tabuleiro de xadrez, e muito 
mais. Todos datados quase exatamente ao ano de 1025 por 
inscrições nos objetos a bordo. O curador de arte islâmica no 
Metropolitan Museum of Art em Nova York escreveu que essa 
escavação, sozinha, revolucionou o estudo da arte medieval 
islâmica.

69
 

Tanto os centros de pesquisa quanto as revistas especializadas, além 

da criação de um curso de Arqueologia Subaquática, institucionalizam e 
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 BASS, Op. Cit. 
67

 Datação cronológica para estabelecer a idade de uma árvore através dos anéis de seu 
tronco. 
68

 Datação através de carbono 14 para identificação da idade de um organismo no momento de 
sua morte. 
69

 Original: There has been no more important an excavation in the field of historical 
archaeology during the past half century than that conducted at Port Royal, Jamaica, the richest 
English colony in the New World, sunk beneath the waves in 1692 by an earthquake that 
submerged houses, inns, shops, and their uniquely preserved contents.[…] There has been no 
more important a preclassical Mediterranean site excavated in recent decades than the 
Uluburun shipwreck in Turkey, with its 18,000 artifacts from nearly a dozen different cultures, 
twenty tons in all, precisely dated to within a few years of 1300 B.C. by dendrochronology and 
radiocarbon dating. This site is revolutionizing our picture of the Late Bronze Age – the time of 
the Trojan War, King Tut, and the Exodus. […] There has been no more important a medieval 
site excavated in the past half century than the Serçe Liman shipwreck in Turkey, with the 
largest collection of medieval Islamic glass in the world, the largest collections of Byzantine 
tools and weapons, the earlist dated chess set, and much more, all dated almost exactly to the 
year 1025 by inscribed objects on board. The curator of Islamic Art at the Metropolitan Museum 
of Art in New York has written that this excavation, alone, has revolutionized the study of 
medieval Islamic art.  BASS, Op. Cit. Tradução livre de Rafael Marcondes Bissoto, 2014. 
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justificam as práticas arqueológicas submersas, legitimando a especialidade e 

sua utilidade para o desvendamento de acontecimentos do passado.  

Em meados da década de 1970 um ponto importante se insere na 

especialidade: a diferenciação desta prática arqueológica, realizada por 

arqueólogos, e a caça ao tesouro. Este debate se aprofunda na década 

seguinte.  

 

2.3 Piratas de artefatos: a caça ao tesouro e a Arqueologia 

Subaquática 

A caça ao tesouro é uma atividade que não possui ligação com a 

ciência arqueológica, cujo interesse nos sítios subaquáticos, principalmente 

naufrágios, visam à lucratividade com a venda de artefatos. A caça ao tesouro 

não se preocupa com a ideia de proteção patrimonial e historicidade do sítio, os 

prejudicando após pilhá-los ou, na pior das hipóteses, os destruindo. George 

Bass, em obra de 1966, já levantava o debate sobre a caça ao tesouro: 

A designação “Arqueologia Subaquática” suscitava na imaginação a 
idéia de homens endurecidos e aventureiros com grande capacidade 
atlética e pouco mais. À imaginação acudia a idéia de tesouros 
afundados a serem saqueados pelos amadores da caça submarina. 
Na realidade assim sucedeu e sucede ainda, embora em escala cada 
vez menor.

70 

Desde o surgimento da Arqueologia Subaquática, essa importante 

diferenciação se faz presente e ganha destaque na década de 1980. Marina 

Fontolan localiza essa discussão a partir da criação do projeto-lei Abandoned 

Shipwreck Act, nos Estados Unidos, aplicado em 1988, que coloca o estado 

norte-americano responsável pela proteção dos sítios submersos que se 

encontrassem em até três milhas náuticas a partir da costa, além dos 

profissionais que os estudariam71.  

Fontolan também elenca publicações na qual a caça ao tesouro surge 

como discussão, como no Journal of Field Archaeology, na sessão “cartas dos 
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 BASS, 1971,Op. Cit., p. 20. 
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 FONTOLAN, Marina. Arqueologia Subaquática e Caça ao Tesouro: um estudo de caso. 
Disponível em:<http://www.ifch.unicamp.br/graduacao/anais/Marina%20Fontolan.pdf>. Acesso 
em: 23 Setembro 2014. 
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leitores”, entre 1981 e 1985, o caçador de tesouros é tratado como mercenário 

e o arqueólogo como um “mocinho de cinema hollywoodiano”, e o prólogo da 

obra Ships and Shipwreks of the Americas, escrito em 1988, por George Bass 

e o capitão W. F. Searle, esse ligado ao salvamento comercial, em que é 

pensado o futuro da Arqueologia Náutica nas Américas, além de colocar a 

sociedade como responsável pela escolha do que será escavado 

cientificamente e o que será explorado comercialmente. 

Fontolan, ao utilizar as cartas de arqueólogos da seção Perspectives 

do Journal of Field Archaeology, estas sendo respostas e críticas ao artigo de 

Galleon Yields Gold, Silver and Archaeology, de Nicholas Wade acerca de uma 

empresa de salvamentos arqueológicos, cujo autor defende a caça ao tesouro, 

conclui que a crítica a essa atividade também legitimava o trabalho do 

arqueólogo subaquático72. 

A caça ao tesouro, realizada por não arqueólogos, é classificada por 

Filipe Castro em três grupos. O primeiro grupo é constituído por profissionais 

discretos, que trabalham silenciosamente, nem sempre dentro da lei, e vendem 

seus espólios em leilões. O segundo grupo é formado por pequenas empresas 

que não possuem muitos meios para a recolha de artefatos, que pilham navios 

naufragados que já haviam sido pilhados e cujos materiais custam mais em sua 

conservação do que na sua venda. Para Castro, o terceiro grupo é o mais 

perigoso, pois é composto por personalidades que possuem o prestígio da 

imprensa e de público mal informado73. Os caçadores de tesouros, apesar das 

leis, geralmente buscam lugares cuja legislação é frágil nesse quesito. Castro 

afirma que essa atividade só floresce em lugares cuja situação política e social 

não colaboram para o desenvolvimento de uma consciência patrimonial: 

Como a destruição do ambiente ou a exploração infantil, a caça aos 
tesouros só faz sentido em países com necessidades econômicas 
graves, sem opinião pública nem transparência democrática, e 

                                                           
72

 FONTOLAN, Marina. Arqueologia Subaquática, Caça ao Tesouro e publicações: Um Estudo 
de Caso do Journal of Field Archaeology. Revista Eletrônica História e-História. Disponível 
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Setembro 2014. 
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 CASTRO, Filipe. Caçadores de tesouros: proposta de uma taxonomia. Revista Eletrônica 
História e-História. Disponível 
em:<http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=artigos&id=20>. Acesso em: 23 
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só é uma prática legal em sociedades que ainda não fizeram uma 
reflexão sobre o assunto.

74
  

 Um desses lugares é o Brasil, cuja legislação frágil, principlamente a 

partir de 2000, abre seu litoral para a atividade de caça ao tesouro ao 

estabelecer remunerações aos achados patrimoniais subaquáticos nacionais, 

não seguindo orientações criadas por orgãos da Unesco. O caso específico do 

Brasil será estudado no próximo capítulo ao abordar-se suas leis de proteção 

patrimonial. 

Em 1991, segundo Luna Erreguerena, a UNESCO cria o Conselho 

Internacional para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático (ICUCH) 

dentro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), 

constituído por profissionais do mundo inteiro que trabalham com esse tipo de 

cultura material, sua proteção e gestão. A primeira tarefa comprida pelo 

conselho foi a elaboração de uma carta-guia para a proteção do patrimônio 

submerso. Em 1996, em Sofia, na Bulgária, na décima primeira Assembléia 

Geral do ICOMOS, foi adotada e ratificada a Carta Internacional do ICOMOS 

sobre a Proteção e Gestão do Patrimônio Cultural Subaquático. Em 2001, em 

Paris, ocorre a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural 

Subaquático, durante a 31ª Reunião da Conferência Geral da Unesco, onde é 

definido o que é o patrimônio subaquático: 

[...] “Patrimônio cultural subaquático” significa todos os traços de 
existência humana tendo um caráter cultural, histórico ou 
arqueológico, que tenham estado parcialmente ou totalmente debaixo 
de água, periódica ou continuamente, durante pelo menos 100 anos, 
tais como: 

(i) Locais, estruturas, edifícios, artefatos e restos humanos, em 
conjunto com o seu contexto arqueológico e natural; 
(ii) Barcos, aeronaves, outros veículos, ou partes deles, a sua 
carga ou outro conteúdo, em conjunto com o seu contexto 
arqueológico e natural; e 
(iii) Objetos de caráter pré-histórico.[...]

75
 

A carta elaborada pelo ICUCH em 1996 torna-se Anexo do texto da 

Convenção, denominando-a como “Regras relativas a intervenções sobre o 
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 UNESCO. Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático. 

Adaptação: Gilson Rambelli. Paris, França, 2001. 
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patrimônio cultural subaquático”76. Luna Erreguerena desenvolve as 36 regras 

da Convenção, divididas em quatorze tópicos, que abordam desde o plano de 

projeto para o início de uma pesquisa, os trabalhos preliminares, 

financiamento, qualificação dos pesquisadores, documentação, impacto 

ambiental, até a conservação dos arquivos do projeto e difusão dos resultados 

da pesquisa. 

Para Rambelli, esse documento é um reforço da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, ocorrida em 1982, em Montego Bay, 

Jamaica. O autor assinala que a Convenção  

[...] reconhece a importância dos testemunhos de atividades humanas 
que se encontram em diferentes contextos submersos como parte 
integrante da história da humanidade, com atenção especial aos 
sítios arqueológicos de naufrágios, pois esses foram formados pelos 
restos das mais diferentes embarcações afundadas no planeta água, 
de diferentes épocas e nacionalidades, expressando nitidamente a 
ideia de um patrimônio cultural sem fronteiras, de interesse de 
todos.

77
 

Por ser um patrimônio distante da interação com o público em geral, de 

menos visibilidade midiática, somado com a depredação deste pela caça ao 

tesouro, a Arqueologia Subaquática se alia a um recente campo arqueológico, 

a Arqueologia Pública. 

 

2.4 Arqueologia Pública debaixo d’água 

A Arqueologia Pública, assim como a Arqueologia Subaquática, surgiu 

na metade do século XX, quando a função social da Arqueologia começa a ser 

questionada por arqueólogos intelectuais de teorias marxistas e pós-

modernas78. Carvalho e Funari colocam a obra Public Archaeology, de 1972, 
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do arqueólogo norte-americano Charles Robert McGimsey, como obra que 

inaugura essa nova especialidade da ciência arqueológica. Em Fernandes, as 

causas para o surgimento da especialidade, segundo McGimsey, foi o 

"vandalismo destinado ao comércio ilícito de artefatos e pela escavação de 

sítios por amadores, bem como pela baixa qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos por arqueólogos profissionais"79. 

A Arqueologia Pública refere-se ao que é público, refere-se ao povo, e 

procura refletir sobre "como as pesquisas arqueológicas, realizadas dentro das 

academias ou mesmo pelas empresas de Arqueologia, se relacionam com a 

sociedade"80. Procura a interação do público com a Arqueologia e sua 

identificação com o passado. Um passado mais multifacetado e plural, 

construído por meio de um diálogo entre arqueólogos e não arqueólogos. 

Cristiana Barreto torna recíproca essa relação, na qual a produção 

arqueológica, além de conhecimento, produz um retorno em que haja 

identificação da comunidade. 

A história da Arqueologia reflete então não só os vários contextos 
históricos de pesquisa e produção de conhecimento, mas também a 
relação entre o papel do arqueólogo na sociedade e o que a 
sociedade espera, anseia e exige que o arqueólogo produza sobre o 
passado pesquisado.

81
 

Desse diálogo, Carvalho e Funari apresentam um meio de atingir a 

população em busca de conscientização, via educação patrimonial, para que 

haja identificação da sociedade como um todo, não apenas partes dela, com 

esse passado e crie a conscientização de preservação dos bens culturais, para 

que “através da educação patrimonial o cidadão torna-se capaz de entender 

sua importância no processo cultural em que ele faz parte, cria uma 

transformação positiva entre a relação dele e do patrimônio cultural”82. 
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Sendo que a sociedade não é homogenia, e, visto que, durante as 

décadas, os movimentos sociais fizeram ressurgir atores sociais apagados da 

história, a Arqueologia, além de ser o estudo do passado pela sua 

materialidade, também é o estudo do poder, se inserindo no campo político, 

abrindo novos caminhos entre a comunidade geral e sendo utilizada em lutas 

de defesa pela preservação da memória de diversos grupos, como a 

conservação de quilombos e cemitérios indígenas. A Arqueologia Pública faz o 

passado presente.  

O arqueólogo, na Arqueologia Pública, se torna um intelectual 

engajado. De acordo com Helenice Rodrigues, no campo da História 

Intelectual, o intelectual engajado, na França da primeira metade do século XX, 

tinha a propensão de "subordinação do pensamento político", abstendo-se dos 

princípios da moralidade "em detrimento das paixões políticas".  

Em virtude dos acontecimentos históricos (a Segunda Guerra, a 
Guerra Fria, a descolonização) e de uma nova percepção histórica, 
uma outra prática social - o engajamento intelectual - será 
compartilhada pela maioria dos intelectuais. Uma nova maneira de se 
situar no seu tempo e de se posicionar no mundo, é, então, adotada 
como forma intelectual dominante da época (comunismo e 
marxismo), passa a ser da esquerda, quer dizer, engajado em um 
combate político e convicto na força do sentido da história.

83
 

No caso do intelectual na Arqueologia Subaquática, a inserção de uma 

luta política em defesa de sua preservação, o torna engajado. A Arqueologia 

Pública e a Subaquática nascem em um mesmo período em que há também o 

surgimento de novas ideologias, de novas visões de mundo. O engajamento 

intelectual do arqueólogo subaquático é a busca pela proteção de vestígios do 

passado não renováveis. Uma vez o artefato destruído, perde-se toda a história 

e informação que poderia se obter dele. 

A História Intelectual procura explicar as produções intelectuais 

considerando os espaços sociais, culturais, políticos e o contexto histórico do 

autor, no momento em que foi produzida. Interdisciplinar, utiliza-se da 

antropologia e sociologia. Como é uma história de épocas mais 
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contemporâneas, há a possibilidade de se utilizar tanto de relatos dos "atores e 

autores no momento mesmo em que os acontecimentos se desenrolavam"84. 

Conforme Helenice Rodrigues, as fontes textuais não devem ser 

consideradas excluindo todas as influências que levaram o autor a escrever. A 

autora refere-se  

[...] ao necessário procedimento de análise visando a articulações 
internas (discurso) e externas ("campo", contextos, conjuntura) da 
obra. Ou seja, a história intelectual deve privilegiar a leitura de um 
texto em relação a seu contexto. Isso significa considerar a obra em 
relação à formação social e cultural de seu autor, ao espaço ou 
"campo" de produção e à conjuntura histórica dessa última. 

O texto não é uma entidade. E o artefato arqueológico também não. 

Suas produções, modos de utilização, descarte, devem ser considerados. 

Fontolan emprega a citação de Díaz-Andreu ao comentar sobre a prática 

arqueológica: "Tal qual Díaz-Andreu, que a Arqueologia é um produto histórico 

e cultural, um conjunto de práticas criado socialmente, que não deve ser 

isolado de seu quadro histórico e sócio-cultural na qual foi formado"85. 

Na Arqueologia Subaquática, um navio naufragado, por exemplo, é 

visto como uma "cápsula do tempo", pois preserva os últimos momentos 

vividos antes da embarcação soçobrar. Rambelli comenta que 

[...] no caso dos sítios de naufrágios, a vida cotidiana a bordo seja 
contemplada pela cultura material e seu contexto arqueológico 
estudado in situ, com o auxílio da História e da Etnografia marítima (o 
homem do mar) – e não pelo fetiche dos objetos retidos desses sítios 
-, que, certamente, podem contar outras histórias, diferentes das 
registradas nos diários dos comandantes ou de quaisquer outros 
passageiros letrados, representantes da História oficial.
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 Sítios de naufrágios, sítios santuários, sítios depositários, sítios 

terrestres submersos87, em toda a Arqueologia, um artefato sozinho não deve 
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 Segundo Gilson Rambelli, sítios santuários – depósitos rituais, “são depósitos intencionais 
de artefatos em ambiente aquático, de acordo com tradições culturais de ritos e oferendas”. 
Como exemplo tem-se os Cenotes de Yucatan, no México. Sítios depositários – sítios de 
abandono são sítios constituídos por artefatos abandonados, perdidos ou descartados 
propositalmente por ação humana em ambientes aquáticos ou em lugares que vieram a se 
tornar submersos. Sítios terrestres submersos são sítios na superfície que tornaram-se 
submersos pela ação humana, climática ou geológica, como o Farol de Alexandria, no Egito. 
RAMBELLI, Gilson. Arqueologia Até Debaixo D’Água. Op. Cit., p. 41-55. 
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ser retirado de seu sítio sem registro, pois seu contexto se perde. Por isso a 

importante missão da Arqueologia Pública na Arqueologia Subaquática, na qual 

o acesso aos sítios é mais limitado, trabalhoso e exige mais cuidados em sua 

preservação. Através da conscientização e educação patrimonial, 

esperançosamente, menos sítios serão saqueados e mais conhecimento 

poderá ser obtido. 

O Brasil, por ser um dos países que possui uma das maiores 

extensões de faixa litorânea, tem um grande potencial para o estudo da 

Arqueologia Subaquática. Contudo, essa especialidade arqueológica só chega 

ao território em fins da década de 1990, tendo Gilson Rambelli como um de 

seus expoentes. O próximo capítulo abordará o trajeto desse tipo de 

Arqueologia em nosso país, como foi sua disseminação, as produções 

acadêmicas, núcleos de estudo e os profissionais que trabalham com tal 

ciência submersa. 
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3. O Mundo Imerso das Terras Verde e Amarelo 

 

A minha objeção de que o público, tal como os 
astrônomos, tinham direito às estrelas e de que 
as gerações futuras tinham o direito de vê-las 
no céu, ficou sem resposta. 

George F. Bass, O Homem que Roubava 
Estrelas. 

 

O Brasil é o quinto maior país do mundo, com 8.514.876 quilômetros 

quadrados de extensão territorial. Sua zona costeira, banhada pelo Oceano 

Atlântico, compreende mais de 7 mil quilômetros de extensão em linha 

contínua, da foz do Rio Oiapoque, no Amapá, até a foz do Rio Chuí, no Rio 

Grande do Sul. Sua Zona Marinha abrange 3,5 milhões de quilômetros 

quadrados, incluindo o mar territorial brasileiro, ilhas náuticas e oceânicas, a 

plataforma continental e a Zona Econômica Exclusiva (ZEE)88. Em seu interior, 

o país possui 14% do recurso hídrico mundial de água doce, dividido em rios, 

lagos, lagoas, açudes, cataratas, barragens, lençóis freáticos. O principal rio 

brasileiro é também o maior do mundo em extensão, o Rio Amazonas, com 

cerca de 7 mil quilômetros.  

Com toda essa água, é de se imaginar a quantidade de artefatos que 

se encontram imersas no Brasil. A Arqueologia Subaquática, sendo uma 

especialidade recente, chegou quando no Brasil? Através de quem? Como se 

encontra atualmente? E seu patrimônio submerso? Quais foram as medidas 

tomadas para sua proteção? E o mergulho? Como se deu aqui no país? 

                                                           

88
 Segundo Souza, mar territorial é uma faixa de mar adjacente com dimensões de até 12 

milhas marítimas (1 milha marítima = 1.852 metros) a partir da linha da base continental, onde 
o Estado possui soberania sobre a massa líquida, espaço aéreo sobrejacente, leito e subsolo 
marítimo. Plataforma continental é o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem 
além do mar territorial até 200 milhas marítimas. Zona Exclusiva Econômica é uma zona 
além do mar territorial e anexa a essa, onde é permitido ao Estado exploração, 
aproveitamento,conservação de recursos naturais, vivos ou não vivos das águas, do leito do 
mar e seu subsolo. SOUZA, J. M. Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva ou Plataforma 
Continental? In: Revista Brasileira de Geofísica. Vol. 17, nº 1, São Paulo, Março/1999. 



49 
 

Diante destas questões, este capítulo abordará, primeiramente, a 

atividade do mergulho em nosso país, seguindo para uma discussão das leis 

que regem o patrimônio subaquático nacional, na qual influenciam no perfil 

profissional nascente do pesquisador da arqueologia submersa, apresentados 

no item seguinte. O terceiro item elencará as produções científicas dentro da 

temática da Arqueologia Subaquática brasileira, buscando um panorama atual 

dessa área pesquisada. 

 

3.1 O mergulho no Brasil 

No Brasil, antes da chegada de europeus ao território, o mergulho já 

era uma atividade realizada pelos nativos. Os sambaquis, segundo Rambelli89, 

sugerem a existência de mergulhadores pré-históricos, além das pinturas 

rupestres de cenas de navegação em pirogas e artes pesqueiras, indicando 

certo conhecimento e contato frequente com a água. 

Em testemunhos escritos, Rambelli cita o relato do holandês Hans 

Staden, no século XVI, capturado pelos Tupinambás no litoral fluminense, onde 

foi testemunha de rituais antropofágicos, escapando de ser devorado pela tribo 

por não ter demonstrado bravura diante da morte. 

Assim também seguem os peixes, perto da praia. Tem a vista 
aguçada. Quando algures vem um peixe à tona, atiram-no, e poucas 
setas falham. Logo que um peixe é alcançado, saltam nágua e 
nadam-lhe atrás. Muitos peixes grandes afundam, quando sentem em 
si a flecha. Mergulham ao seu encalço, até cerca de seis braças de 

profundidade, e trazem-nos para fora.
90

 

Staden se admira da constituição física do indígena ao mergulhar até 

“seis braças” em busca do alimento, parte da dieta diária. Rambelli também 

menciona José de Anchieta, que se impressiona com a habilidade dos nativos 

em combate aquático, como no assalto a naus francesas no Cabo Frio, onde o 

governador Salvador Corrêa de Sá foi salvo diversas vezes pelos índios 

Tupiminós.91 
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Durante as grandes navegações, o trânsito constante de embarcações 

na costa brasileira também ocasionou muitos naufrágios, que, somados aos 

registros históricos, ajudaram no desenvolvimento de uma “história trágico-

marítima” do Brasil.  

Quando o escafandro pesado passou a ser utilizado por mergulhadores 

brasileiros, em épocas mais recentes, novos sítios de naufrágios foram 

descobertos. Foi somente em meados da década de 1960 que o aparelho 

autônomo de mergulho – Aqualung, vinte anos após sua criação, passou a ser 

utilizado com mais frequência em águas brasileiras, firmando-se na década 

seguinte e ampliando a descoberta de navios soçobrados.  

A partir da década de 1970, o mergulho começou a ser praticado como 

atividade de lazer, quando interessados buscaram no exterior o conhecimento 

dessa prática e, posteriormente, cursos e escolas nasceram. Na década de 

1980, Jacques Cousteau visita o Brasil e, durante dois anos, realiza pesquisas 

com sua equipe em toda a extensão do rio Amazonas92. Após Cousteau, novos 

mergulhadores passam a ter visibilidade na mídia brasileira, como Lawrence 

Wahba, mergulhador e documentarista brasileiro, responsável pela produção 

de um dos maiores bancos de imagens submarinas da América Latina. 

Lawrence Wahba, além da divulgação do mundo subaquático, mostra uma face 

mais extrema do mergulho, como o mergulho com tubarões brancos sem gaiola 

de proteção93. 

Atualmente, o Brasil ganha destaque em mergulho de apnéia, 

mergulho livre sem suprimento de ar, com a atleta catarinense Karol Meyer, 

que entrou para o Guinness Book como a pessoa com o maior tempo de 

apnéia no mundo, com a marca de 18 minutos e 32 segundos sem respirar94. 
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 No Youtube encontram-se disponíveis os seis vídeos dessa expedição de Cousteau. Na 
década de 1980, pouco se sabia sobre o rio Amazonas, Cousteau e sua equipe investigaram a 
biodiversidade, clima e fenômenos únicos que só acontecem no rio, como a pororoca. No site 
do National Geographic Channel, foi feito uma série especial em 2010, em homenagem aos 
100 anos de Cousteau, onde seu filho, Jean-Michel Cousteau, refaz o caminho do pai. 
Disponível em: <http://www.natgeotv.com/pt/jacques-cousteau/sobre>. Acesso em: 21 outubro 
2014. 
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http://www.karolmeyer.com/


51 
 

Como foi posto no capítulo anterior, sem o mergulho, a Arqueologia 

Subaquática não se desenvolveria. Entretanto, o ser humano e o ambiente 

aquático possuem uma relação secular, onde a água, apesar de ser um mundo 

misterioso, fornece alimento e, com a possibilidade de locomoção e 

permanência subaquáticas, as águas compartilham conhecimento.  

 

3.2 A Arqueologia Subaquática brasileira – parte I 

A ciência arqueológica no Brasil começa a ganhar visibilidade 

nacionalmente entre as décadas de 1950 e 1960, quando os primeiros 

arqueólogos profissionais chamam a atenção para a destruição dos sítios e a 

necessidade de proteção patrimonial. Em 26 de abril de 1961, é promulgada a 

Lei nº 3.924, dispondo sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. A 

lei possui 31 artigos, dividida em 6 capítulos, onde expõe, no primeiro capítulo, 

o que é considerado monumento arqueológico e sobre estes serem 

pertencentes à União, além da proibição de destruição destes; o segundo 

capítulo aborda sobre as escavações realizadas por particulares; o terceiro 

discute sobre as escavações a serem feitas pelas instituições científicas e 

cadastramento das jazidas arqueológicas; o capítulo quatro discute sobre as 

descobertas fortuitas; o penúltimo capítulo fala sobre a retirada do país de 

objetos de interesse arqueológico ou pré-histórico, histórico, numismático ou 

artístico e; o último capítulo são disposições gerais a respeito de 

aproveitamento econômico das jazidas, sobre a infração desta lei e 

preservação das jazidas arqueológicas95. 

Na Lei, são mencionados diversos sujeitos que poderiam fazer uma 

pesquisa arqueológica, tais como “toda a pessoa, natural ou jurídica que, na 

data da publicação desta lei, já estiver procedendo, para fins econômicos ou 

outros, das jazidas arqueológicas ou pré-históricas”, “as escavações devem ser 

necessariamente executadas sob a orientação do permissionário”, “dessa 

comunicação deve constar, obrigatoriamente, o local, o tipo ou a designação da 
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 BRASIL. Lei nº 3.924, de 26 de Julho de 1961. Brasília, DF. Disponível 
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jazida, o nome do especialista encarregado das escavações [...]”96,em 

nenhum momento é citada a obrigatoriedade da pesquisa arqueológica ser 

realizada por um profissional arqueólogo. Segundo Rambelli, neste período, a 

Arqueologia ainda buscava se firmar como ciência autônoma, desvinculada da 

ideia de ciência auxiliar da História97. Contudo, a Arqueologia mencionada era 

a realizada em terra, não a embaixo d’água.  

De acordo com Rambelli, o fato da preocupação arqueológica brasileira 

estar voltada somente para as pesquisas terrestres, fez com que houvesse 

aberturas para a caça ao tesouro no país, quando 

A nova concepção de Arqueologia para a realização de pesquisas 

embaixo d’água que se espalhava pelo mundo excluía quaisquer 

iniciativas voltadas à exploração comercial do patrimônio cultural 

subaquático, fechando as portas aos seus renomados caçadores de 

tesouros.
98

 

Caçadores que, entre as décadas de 1970 e 1980 viram no Brasil a 

oportunidade de continuar com suas atividades, visto que a Arqueologia 

brasileira não se opôs e nem ofereceu resistência a essa atividade99. Rambelli 

também frisa a situação política na qual o Brasil se encontrava, em plena 

ditadura militar, que também foi propícia aos caçadores de tesouros, e que 

ocasionou a salvaguarda dos sítios submersos, mais especificamente os de 

naufrágio, pela Marinha brasileira, além das concessões de pesquisas. A 

exploração desses sítios, quando autorizadas pela Marinha, “concedia ao 

explorador 80% do material encontrado, como forma de incentivo e 

recompensa pela empreitada, cabendo os 20% restantes à União, que os 

utilizava basicamente para a realização de exposições em museus”100. 

Somente em 1976 foi realizada uma das primeiras tentativas de 

pesquisa de sítio submerso com preocupações arqueológicas pelo arqueólogo 

Ulysses Pernambuco de Mello Neto, no galeão Sacramento, afundado durante 

uma tempestade em 1668, no litoral de Salvador, Bahia, e já saqueado 
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diversas vezes. Ulysses Pernambuco, não sabendo mergulhar, orientou 

mergulhadores na superfície, cuja pesquisa consistiu na retirada de objetos que 

justificassem o naufrágio e que ilustrassem a convivência entre os tripulantes, 

voltando à questão da Arqueologia como técnica auxiliar da História. 

Rambelli conclui que, além de se perderem informações importantes 

que somente a cultura material poderia revelar a respeito da embarcação, a 

falta de arqueólogos-mergulhadores na pesquisa e em seu resultado, contribuiu 

para o surgimento de “uma espécie de ‘demarcação territorial’, segundo a qual 

a pesquisa subaquática passou a ser atribuição única e exclusiva de 

mergulhadores financiados por empresas”.101 

Vários outros navios soçobrados sofreram com semelhante “pesquisa”, 

como o galeão Nossa Senhora do Rosário (afundado em 1648), o galeão São 

Paulo (1652), a nau Santa Escolástica (1701), a nau Nossa Senhora do 

Rosário e Santo André (1737), a fragata Queen (1800), a fragata Dona Paula 

(1827), a fragata Thetys (1830), o vapor D. Afonso (1853), o encouraçado 

Aquidabã (1906), o vapor Príncipe de Astúrias (1916)102, séculos de 

conhecimento perdidos e perda patrimonial irrecuperável. 

A situação se modificou em 26 de Setembro de 1986, com a criação da 

Lei 7.542. A partir deste momento, todo sítio arqueológico subaquático 

pertence à União. Nesta lei, fica estabelecido que a Marinha brasileira torna-se 

responsável pelos bens patrimoniais submersos, pela sua preservação e retira 

o percentual dos achados dado aos exploradores. 

Art. 2º Compete ao Ministério da Marinha a coordenação, o controle e 
a fiscalização das operações e atividades de pesquisa, exploração, 
remoção e demolição de coisas ou bens afundados, submersos, 
encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terrenos 
de marinha e seus acrescidos e em terrenos marginais, em 
decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do mar.  

Parágrafo único. O Ministro da Marinha poderá delegar a execução 
de tais serviços a outros órgãos federais, estaduais, municipais e, por 
concessão, a particulares, em áreas definidas de jurisdição [...] 

Art. 18. A Autoridade Naval, no exame de solicitação de autorização 
para pesquisa, exploração ou remoção de coisas ou bens referidos 
no art. 1º desta lei, levará em conta os interesses da preservação do 
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local, das coisas ou dos bens de valor artístico, de interesse histórico 
ou arqueológico, a segurança da navegação e o perigo de danos a 
terceiros e ao meio ambiente.  

Parágrafo único. A autorização de pesquisa não dá ao interessado o 
direito de alterar o local em que foi encontrada a coisa ou bem, suas 
condições, ou de remover qualquer parte. [...] 

Art. 20º As coisas e os bens resgatados de valor artístico, de 
interesse histórico ou arqueológico permanecerão no domínio da 
União, não sendo passíveis de apropriação, doação, alienação direta 
ou por meio de licitação pública, e a eles não serão atribuídos valores 

para fins de fixação de pagamento a concessionário.
103

 

A Lei também explica o critério escolhido para que as embarcações 

naufragadas em anos mais recentes fossem incorporadas como patrimônio 

subaquático e institui os navios naufragados em nosso território entre os 

séculos XVI e XVIII como bens automáticos da União. 

Art. 32. As coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e 
perdidos em águas sob jurisdição nacional, em terrenos de marinha e 
seus acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, 
alijamento ou fortuna do mar ocorrido há mais de 20 (vinte) anos da 
data de publicação desta lei, cujos responsáveis não venham a 
requerer autorização para pesquisa com fins de remoção, demolição 
ou exploração, no prazo de 1 (um) ano a contar da data da 
publicação desta lei, serão considerados, automaticamente, 
incorporados ao domínio da União.  

Parágrafo único. Os destroços de navios de casco de madeira 
afundados nos séculos XVI, XVII e XVIII ter-se-ão como 
automaticamente incorporados ao domínio da União, 
independentemente, do decurso de prazo de 1 (um) ano fixado no 

caput deste artigo.
104

 

A sanção dessa lei favoreceu a criação da Portaria Interministerial nº 

69, em 23 de Janeiro de 1989, onde o Ministério da Marinha e o Ministério da 

Cultura passam a agir em conjunto, através de uma Comissão Interministerial 

composta por três membros de cada órgão. A Portaria trata também da 

normatização de pesquisas a serem realizadas debaixo d’água, mencionando a 

contratação de um “perito arqueológico-mergulhador”. 

[...] 3.6 – Localizadas coisas ou bens, a pessoa física ou jurídica, 
autorizada a efetuar as atividades mencionadas no subitem 3.2 
notificará ao Ministério da Marinha o achado e contratará perito 
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 BRASIL. Lei nº 7.542, de 26 de Setembro de 1986. Brasília, DF. Disponível 
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arqueológico-mergulhador credenciado para avaliação dos 

mesmos.
105

 

De acordo com Rambelli, essa legislação chocou as livres iniciativas de 

aventureiros, que viam essas leis como falta de estímulo à pesquisa 

arqueológica106. Clandestinamente a caça ao tesouro continuou, mas o 

patrimônio arqueológico submerso estava a salvo. Somente até fins do ano 

2000. 

Em 27 de Dezembro de 2000, foi sancionada a Lei nº 10.166, que 

modificava a Lei nº 7.542, de 1986, estabelecendo valor comercial ao 

patrimônio arqueológico submerso, permitindo que não arqueólogos fizessem 

pesquisas, além de recompensá-los financeiramente.  

§ 5º Poderá ser concedida autorização para realizar operações e 
atividades de pesquisa, exploração, remoção ou demolição, no todo 
ou em parte, de coisas e bens referidos nesta Lei, que tenham 
passado ao domínio da União, a pessoa  física ou jurídica nacional ou 
estrangeira com comprovada experiência em atividades de pesquisa, 
localização ou exploração de coisas e bens submersos, a quem 
caberá responsabilizar-se por seus atos perante a Autoridade Naval. 
(NR) 

Art. 20. [...] 

§ 1º O contrato ou o ato de autorização previsto no caput deste artigo 
deverá ser assinado pela Autoridade Naval, pelo concessionário e por 
um representante do Ministério da Cultura. (AC) 

§ 2º O contrato ou o ato de autorização poderá estipular o pagamento 
de recompensa ao concessionário pela remoção dos bens de valor 
artístico, de interesse histórico ou arqueológico, a qual poderá se 
constituir na adjudicação de até quarenta por cento do valor total 
atribuído às coisas e bens como tais classificados. (AC) 

§ 3º As coisas e bens resgatados serão avaliados por uma comissão 
de peritos, convocada pela Autoridade Naval e ouvido o Ministério da 
Cultura, que decidirá se eles são de valor artístico, de interesse 
cultural ou arqueológico e atribuirá os seus valores, devendo levar em 
consideração os preços praticados no mercado internacional. (AC)

 

[...]
107
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A recompensa pelos resgates podendo variar em até 70% do valor de 

mercado dos artefatos, de acordo com o “grau de dificuldade e complexidade 

técnica para realizar as atividades”108, segundo o parágrafo 1, do artigo 21, da 

Lei de 2000, fazendo lembrar a Lei de Rodes, de dois milênios atrás, onde a 

dificuldade do trabalho de recuperação prescrevia a recompensa. 

Em uma carta de George Bass, publicada na sessão Perspectives, no 

Journal of Field Archaeology, em apoio à Legislação Federal em prol do 

Patrimônio Cultural Subaquático nos Estados Unidos, é exposto o discurso que 

as empresas de caça ao tesouro mantém, que, de acordo com Rambelli, 

continuam tão atuais quanto eram a vinte anos atrás, mas, infelizmente, 

eficaz109. Os argumentos de Bass na época são válidos em nosso presente, 

principalmente depois da aprovação da lei brasileira 10.166.  

Segundo Bass, os caçadores de tesouros defendem a livre iniciativa 

como se obtivessem o monopólio desta, se opõem a projetos de lei que 

protegem o patrimônio subaquático e a regulamentação da pesquisa permitida 

somente para arqueólogos formados, reclamam que arqueólogos não querem 

mergulhadores em suas prospecções, que são merecedores do lucro por 

arriscarem suas vidas, dentre outras alegações. Bass rebate cada uma dessas 

afirmações e invenções dos próprios caçadores com suas próprias 

experiências na Turquia e no Institut of Nautical Archaeology (INA). Para os 

caçadores, a Arqueologia Subaquática é um mero resgate de objetos, que 

pode ser realizado por qualquer pessoa que saiba mergulhar. Para 

arqueólogos, a Arqueologia Subaquática é parte da ciência arqueológica, que 

visa a obtenção de conhecimento para desvendar o passado, não para se obter 

lucros. 

A Lei 10.166 se prende as Normas da Autoridade Marítima Nacional 

(NORMAM), mais especificamente à NORMAM 10/2000, alterada em 2003, 

2005, 2006, 2013 e 2014, onde apresenta normas para a pesquisa, exploração, 

remoção e demolição de navios naufragados, tanto de particulares, quanto 
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daqueles pertencentes à União. Dividido em cinco capítulos, o primeiro aborda 

considerações gerais como definições, legislações que acarretaram suas 

modificações, esclarece a partir de quando uma embarcação passa a pertencer 

à União, item incorporado à lei 10.166, além de expor as competências dos 

representantes da autoridade marítima. Seu segundo capítulo é voltado para os 

procedimentos requeridos em pesquisas, demolições, explorações e remoções 

de bens pertencentes a terceiros, enquanto o capítulo seguinte volta-se para os 

bens submersos da União. Neste capítulo, apresenta-se a obrigatoriedade de 

relatórios durante qualquer procedimento feito debaixo d’água, as 

documentações necessárias para se obter as autorizações da Marinha, 

estabelece como pertencentes a União os bens de valor artístico, de interesse 

histórico, cultural e arqueológico e sobre a partilha dos bens encontrados. Para 

avaliar esses objetos, é constituída uma comissão com integrantes da Marinha 

e do Ministério da Cultura que definirão seus valores.  

0303 – DA EXPLORAÇÃO 
[...] 
d) Dos Bens Resgatados e da Partilha 
1) Das coisas ou bens de valor artístico, de interesse histórico, 
cultural ou arqueológico. Os bens resgatados permanecerão sob a 
guarda e responsabilidade de seu explorador, designado fiel 
depositário de bens da União. Findos os trabalhos, as peças serão 
submetidas a uma Comissão de Peritos, que selecionará e designará 
as coisas ou bens quanto ao valor artístico, de interesse histórico, 
cultural ou arqueológico e para atribuição dos seus valores, para 

efeito de incorporação ao Patrimônio da União. 
110

 
 

O quarto capítulo aborda o turismo em sítios arqueológicos da União, 

sendo livre essa atividade, desde que seja feito com as devidas autorizações 

da Marinha e que não haja “alteração ou a remoção de qualquer parte do sítio 

arqueológico submarino, ficando a empresa promotora da excursão, com base 

no artigo 70, § 2º, da Lei nº 9.605/98, responsável pela fiscalização desse 

procedimento”111. 
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Ao revogar a Lei 7.542, Rambelli afirma que o Brasil se posiciona na 

“contramão do mundo”112, ferindo sua própria Constituição, na qual protegia o 

patrimônio, de modo geral, e punia aqueles que o danificam. 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação. 

[...] 

§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na 

forma da lei. 
113

 

O Brasil também contraria as convenções internacionais, como a 

Convenção das Nações Unidas Sobre o Direito do Mar, e a Convenção da 

Unesco Para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático. A primeira, 

ocorrida em Montego Bay, Jamaica, em 1982, citada no capítulo 2, assinada 

por mais de 118 países e o Brasil, entra em vigor internacional em 16 de 

novembro de 1994 e, através de decreto legislativo, passa a vigorar no país no 

ano seguinte. A Convenção Sobre os Direitos do Mar, dividido em 17 partes 

com 320 artigos, mais 9 anexos, define conceitos como o Mar Territorial, navios 
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de guerra e pirataria, esclarece sobre os meios de transporte e tráfego 

marítimo, sobre as cartas marítimas e exploração de recursos naturais, direitos 

de acesso ao mar e regras para a preservação do meio marinho, declarando o 

mar como patrimônio comum da humanidade.  

Em dois de seus artigos, são abordados os achados de interesse 

históricos e arqueológicos, onde, em ambos, é estabelecida a obrigatoriedade 

de proteção de tais bens culturais.  

ARTIGO 149 

Objetos arqueológicos e históricos 

Todos os objetos de caráter arqueológico e histórico achados na Área 
serão conservados ou deles se disporá em benefício da humanidade 
em geral, tendo particularmente em conta os direitos preferenciais do 
Estado ou país de origem, do Estado de origem cultural ou do Estado 
de origem histórica e arqueológica. 

 ARTIGO 303 

Objetos arqueológicos e históricos achados no mar 

1. Os Estados têm o dever de proteger os objetos de caráter 
arqueológico e histórico achados no mar e devem cooperar para esse 
fim. 

2. A fim de controlar o tráfico de tais objetos, o Estado costeiro pode 
presumir, ao aplicar o artigo 33, que a sua remoção dos fundos 
marinhos, na área referida nesse artigo, sem a sua autorização 
constitui uma infração, cometida no seu território ou no seu mar 
territorial, das leis e regulamentos mencionados no referido artigo. 

3. Nada no presente artigo afeta os direitos dos proprietários 
identificáveis, as normas de salvamento ou outras normas do direito 
marítimo bem como leis e práticas em matéria de intercâmbios 
culturais. 

4. O presente artigo deve aplicar-se sem prejuízo de outros acordos 
internacionais e normas de direito internacional relativos à proteção 

de objetos de caráter arqueológico e histórico.
114

 

A Convenção da Unesco Para a Proteção do Patrimônio Cultural 

Subaquático, também citada no capítulo anterior, possui 35 artigos mais o 

anexo de regras dirigidas às atividades exercidas com o patrimônio submerso. 

Em seus artigos há a definição do patrimônio cultural subaquático, sua relação 

com a Convenção Sobre o Direito do Mar, acordos e proibições do comércio de 

artefatos arqueológicos subaquáticos, a proteção e compartilhamento de 
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informações, sensibilização do público sobre a proteção desse patrimônio e a 

formação na ciência arqueológica subaquática. 

Em seu artigo segundo, são expostos os objetivos e princípios gerais 

em relação ao patrimônio submerso, onde consta o dever dos Estados em 

preservar esses bens patrimoniais, estabelecendo a não comercialização 

desses. 

1—A presente Convenção visa garantir e reforçar a proteção do 
patrimônio cultural subaquático.  

2—Os Estados Partes cooperarão entre si no tocante à proteção do 
patrimônio cultural subaquático.  

3—Os Estados Partes preservarão o patrimônio cultural subaquático 
em benefício da humanidade, em conformidade com as disposições 
da presente Convenção.  

4—Os Estados Partes adotarão, individualmente ou, se for caso 
disso, conjuntamente, todas as medidas apropriadas, em 
conformidade com a presente Convenção e com o direito 
internacional, necessárias para proteger o patrimônio cultural 
subaquático usando, para esse efeito, os meios mais adequados de 
que disponham e que estejam de acordo com as suas capacidades.  

5—A preservação in situ do patrimônio cultural será considerada 
opção prioritária antes de ser autorizada ou iniciada qualquer 
intervenção sobre o patrimônio. 

6—Os elementos do patrimônio cultural subaquático recuperado 
serão depositados, conservados e geridos por forma a assegurar a 
sua preservação a longo prazo.  

7—O patrimônio cultural subaquático não será objeto de exploração 

comercial. [...]
115

 

Através de uma única lei, o Brasil, além de ignorar suas leis anteriores 

e arqueólogos especializados, ignorou instituições internacionais, 

recomendações de entidades credenciadas, critérios arqueológicos científicos, 

colocando o mero interesse econômico de alguns, ou seja, das empresas 

financiadoras da caça ao tesouro, em detrimento de parte da história de sua 

população e da história da humanidade. 

Contudo, são essas leis que construíram o arqueólogo subaquático 

brasileiro engajado, cujos objetivos opostos aos interesses financeiros, lutam 

pelo salvamento do patrimônio subaquático e seu valor cultural, histórico e 
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arqueológico. A seguir será apresentada uma reunião de produções 

acadêmicas brasileiras de arqueólogos e outros profissionais envolvidos na 

causa da ciência arqueológica subaquática que nasceram no seio das 

discussões de proteção patrimonial e seu legado através de seus alunos. 

Dentre os principais profissionais destacados, estão Maria Cristina 

Scatamacchia, Gilson Rambelli, Flávio Rizzi Calippo, Paulo Bava de Camargo, 

que estiveram em um dos primeiros projetos de Arqueologia Subaquática, e 

Carlos Celestino Rios e Souza, todos orientadores de pesquisadores que 

fizeram ou fazem trabalhos acadêmicos relacionados com o tema.  Desta 

maneira é possível observar o panorama atual da Arqueologia Subaquática no 

Brasil, contextualizando suas produções. 

 

3.3 A Arqueologia Subaquática brasileira – parte II 

Dentro da área acadêmica, foi somente em 1993 que a Arqueologia 

Subaquática brasileira entra no cenário internacional com o projeto de 

mestrado de Gilson Rambelli. Neste ano, também foi realizada a VII Reunião 

Científica da Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB), em João Pessoa, 

Paraíba, cuja discussão esteve voltada para a prática da Arqueologia 

Subaquática no Brasil, onde a mesa redonda foi coordenada por Maria Cristina 

Mineiro Scatamacchia. 

Luciana Bozzo Alves analisa os trabalhos sobre a Arqueologia 

Subaquática apresentados nas reuniões da SAB através dos Anais publicados 

desde o ano de 1993 a 2009, no qual constam somente os trabalhos, sem 

observar as demais produções fora do circuito da SAB e seu contexto gerador. 

De acordo com Alves, os trabalhos apresentados nessa reunião foram A 

prática da Arqueologia Subaquática no Brasil – Maria Cristina Mineiro 

Scatamacchia, Arqueologia Subaquática no Brasil – Max Justo Guedes, 

almirante da Marinha, Arqueologia Subaquática: a questão legal – Maria Lúcia 

Pardi, do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultura, atual IPHAN, e Arqueologia 
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Subaquática no Brasil: aspectos técnicos – Gilson Rambelli, na época aluno de 

pós-graduação no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP.116 

Desde 1989, Maria Cristina Scatamacchia vinha desenvolvendo um 

projeto de levantamento e caracterização cultural do patrimônio arqueológico 

do Baixo Vale do Ribeira117, em São Paulo. Em 1992, Rambelli se especializou 

em Métodos e Técnicas em Arqueologia Subaquática no Centre National de 

Recherches Archeologiques Subaquatiques118, na França. No ano seguinte, ao 

iniciar seu mestrado sob orientação de Maria Cristina Scatamacchia, foi 

incluído no Projeto Arqueológico no Baixo Vale do Ribeira a pesquisa 

sistemática de sítios submersos, que logo ampliaram a área de pesquisa para 

os municípios de Iguape, Cananéia, Ilha Comprida, Ilha do Bom Abrigo e 

Parque Estadual da Ilha do Cardoso119. Este projeto, de acordo com Rambelli, 

foi o primeiro a desenvolver pesquisas de sítios subaquáticos no Brasil, 

rompendo com uma tradição nacional cujo pensamento sobre os sítios embaixo 

d’água considerava ser apenas os sítios de naufrágios, e provou a 

possibilidade de se fazer pesquisas submersas tão sérias quanto as feitas em 

sítios terrestres120. Rambelli conclui que esse projeto provocou modificações à 

favor da arqueologia praticada em ambientes submersos no país. 

Os resultados que obtivemos permitiram as primeiras mudanças em 
prol da arqueologia realizada no ambiente aquático. Possibilitaram 
ainda a realização de outros trabalhos na região, envolvendo 
diferentes épocas e contextos, e assim, a partir do ano 2000, 
resolvemos incluir também em nossas pesquisas o estudo das 

embarcações naufragadas.
121
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Na VIII Reunião Científica da Sociedade de Arqueologia 

Brasileira (SAB), em 1995, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Gilson 

Rambelli participa com sua pesquisa A Arqueologia Subaquática e sua 

aplicação ao projeto arqueológico do Baixo Vale do Ribeira do Iguape (litoral 

sul paulista). Dois anos depois, Rambelli e Fernando Severo produzem um 

vídeo intitulado Arqueologia Subaquática e o apresentam no IX Congresso da 

Sociedade de Arqueologia Brasileira, em Recife, Pernambuco. Na X Reunião 

Científica da SAB, são apresentadas mais duas pesquisas, Arqueología 

subacuática em Uruguay, de Antonio Lezama, e Arqueologia de sítios 

submersos: um sambaqui e um sítio de contato interétnico, estudos de casos 

no Baixo Vale do Ribeira, de Gilson Rambelli.122 

Em decorrência do Projeto do Vale do Ribeira, começam a surgir várias 

dissertações de mestrado e teses de doutoramento em Arqueologia com 

ênfase na Arqueologia Subaquática de alunos orientados por Scatamacchia. A 

seguir, é apresentada essa relação feita através de pesquisas realizadas por 

meio da Plataforma Lattes. A Plataforma Lattes é uma plataforma online do 

CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que 

reúne bases de dados de currículos, grupos de pesquisa e de instituições123. 
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Tabela 1: Pesquisadores orientados por Maria Cristina Mineiro Scatamacchia 

segundo informações da Plataforma Lattes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Cristina 

Mineiro 

Scatamacchia 

 Mestrado Doutorado 

Gilson Rambelli 1993-1998  

Universidade de São Paulo, 

USP, Brasil.  

Título: A arqueologia 

subaquática e sua aplicação à 

arqueologia brasileira: o 

exemplo do baixo vale do 

Ribeira de Iguape 

1999-2003  

Universidade de São Paulo, 

USP, Brasil.  

Título: Arqueologia 

Subaquática do Baixo Vale 

do Ribeira, SP 

Paulo Fernando 

Bava de Camargo 

1999-2002  

Universidade de São Paulo, 

USP, Brasil.  

Título: Arqueologia das 

fortificações oitocentistas da 

planície costeira Cananéia/ 

Iguape, SP 

2004-2009  

Universidade de São Paulo, 

USP, Brasil.  

Título: Arqueologia de uma 

cidade portuária: Cananéia, 

século XIX-XX 

Flávio Rizzi 

Calippo 

2000-2004  

Universidade de São Paulo, 

USP, Brasil.  

Título: Os sambaquis 

submersos de Cananéia: um 

estudo de caso de Arqueologia 

Subaquática 

2005-2010  

Universidade de São Paulo, 

USP, Brasil.  

Título: Sociedade 

Sambaquieira, Comunidades 

Marítimas 

Ricardo dos 

Santos 

Guimarães 

2006-2010  

Museu de Arqueologia e 

Etnologia, MAE/USP, Brasil.  

Título: Arqueologia em sítios 

submersos: Estudo de Sítio 

Depositário da Enseada da 

Praia do Farol da Ilha do Bom 

Abrigo 

 

Leandro 

Domingues Duran 

 2003–2008  

Museu de Arqueologia e 

Etnologia/USP.  

Título: Arqueologia Marítima 

de Um Bom Abrigo 
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Observa-se, que das 5 orientações de Scatamacchia, todas são da 

Universidade de São Paulo. Não se tendo informações a respeito de outros 

projetos semelhantes no país, o projeto do Baixo Vale do Ribeira pode ter sido 

o pioneiro na utilização de arqueólogos-mergulhadores no Brasil, desta forma, 

concentrando todos os profissionais especializados nesse período, no qual 

estavam sendo orientados por Scatamacchia. O projeto estava sendo realizado 

no estado de São Paulo e apoiado pelo MAE-USP e pela Prefeitura Municipal 

de Iguape124. 

Em 2001, no XI Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira, 

realizada no Rio de Janeiro, Gilson Rambelli e Paulo Fernando Bava de 

Camargo ministram um minicurso intitulado Introdução à Arqueologia 

Subaquática e, dois anos depois, em São Paulo, no XII Congresso, há um 

recorde de trabalhos.  

Flávio Rizzi Calippo apresenta o simpósio Sambaquis submersos e o 

painel Os sambaquis submersos de Cananéia: um estudo de caso de 

Arqueologia Subaquática, o painel Análise dos objetos procedentes de um 

naufrágio ao largo de Marataízes. Subsídios para auxiliar a desvendar sua 

classificação e origem, sem intervenção no sítio, de Jules M. R. Soto, 

Alexandre Vieira, Rafael Alcântara Brandi, Marcelo A. A. de Ferrari e Alberto L. 

Fronza também é exposto. Gilson Rambelli, Paulo Bava de Camargo e Flávio 

Rizzi Calippo ministram o minicurso Introdução à Arqueologia Subaquática. 

Paulo Bava de Camargo apresenta sua pesquisa Arqueologia das 

Fortificações Oitocentistas da planície costeira Cananéia/Iguape, Maria Cristina 

Mineiro Scatamacchia, Gilson Rambelli, Célia Maria Cristina Demartini, Cleide 

Franchi, Charles Bonetti, Paulo Fernando Bava de Camargo, Marcelo Pini 

Prestes, Flávio Rizzi Calippo e André Andrade Pinto apresentam Arqueologia 

do Baixo Vale do Ribeira, Rodrigo de Oliveira Torres com Mapeamento e 

caracterização dos sítios arqueológicos de naufrágios localizados no litoral 

centro-sul do Rio Grande do Sul, e Alceri Luiz Schiavini e Rhoneds Perez com 
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Sítio arqueológico submerso, ambiente de alta energia ou acaso estratigráfico: 

o caso do Sambaqui da Amizade (SC-JAG-56) Jabuticabeira, Jaguaruna-SC.125  

Em 2002, Gilson Rambelli lança Arqueologia Até Debaixo D’Água, pela 

Editora Maranta, São Paulo, um guia sobre a Arqueologia Subaquática tanto 

para o público leigo, quanto para o acadêmico. Dividido em quatro capítulos, o 

primeiro faz um breve histórico da Arqueologia Subaquática no mundo, no 

segundo discorre sobre os diferentes sítios submersos existentes, o capítulo 

três aborda os métodos e técnicas investigativos dessa especialidade e, por 

último, apresenta um panorama sobre a Arqueologia em ambientes aquáticos 

no Brasil até o ano de seu lançamento. 

Dois anos depois, Gilson Rambelli, Paulo Bava de Camargo e Flávio 

Rizzi Calippo, incitados pelo descaso do patrimônio subaquático brasileiro, 

criam o CEANS – Centro de Estudos de Arqueologia Náutica e Subaquática. 

Oficialmente, o CEANS existia desde 2002, integrado ao Instituto Gaia, ONG 

sem fins lucrativos, mas, em 2004, foi incorporado ao Núcleo de Estudos 

Estratégicos da Universidade Estadual de Campinas (NEE/UNICAMP), quando 

foi reconhecido nacional e internacionalmente pela SAB, ICOMOS e UNESCO 

como o primeiro centro especializado nesse tema. Certificado pela Nautical 

Archaeology Society (NAS), o CEANS trás como objetivo “o levantamento, 

estudo, divulgação, conscientização, gestão, proteção e preservação do 

patrimônio cultural náutico e subaquático brasileiro e internacional”. Ministrou 

cursos no Programa de Doutorado em Ambiente e Sociedade do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Ambientais (NEPAM/UNICAMP), mudando sua sede, 

posteriormente, para o NEPAM126. Atualmente o CEANS se transformou no 

LAAA - Laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos, com sede na 

Universidade Federal de Sergipe (UFS)127. 
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Nesse mesmo ano, o CEANS desenvolve o Livro Amarelo: Manifesto 

Pró-Patrimônio Cultural Subaquático Brasileiro128, baseado em publicações 

nacionais e internacionais, principalmente no Livro Branco129 de Portugal, 

publicado pela Arqueonáutica – Centro de Estudos, em 1995 em Lisboa. O 

Livro Amarelo é um documento informativo cuja preocupação com o patrimônio 

submerso é discutida e, sobretudo, diferenciada da caça ao tesouro, e tem 

como principal objetivo a divulgação dessa especialidade pelo Brasil e a 

conscientização de mergulhadores em geral a respeito da preservação 

patrimonial subaquática. 

O Livro Amarelo surge como manifesto por causa, principalmente, da 

lei nº 10.166. O Livro Branco, anos antes, em Portugal, também surge em 

decorrência de modificações de leis patrimoniais, cujo histórico legislativo é 

semelhante ao do nosso país, em específico o decreto-lei português nº 289 de 

21 de agosto de 1993, que privilegiava as iniciativas de caráter lucrativo, 

desativando as iniciativas de pesquisas exclusivamente científicas, culturais e 

patrimoniais. 

O manifesto brasileiro segue os mesmos padrões do manifesto luso, 

apresentando a definição de patrimônio cultural subaquático em seus 

respectivos territórios, os modos de descoberta de artefatos, a Arqueologia 

Subaquática como parte da ciência arqueológica, sua diferenciação com a caça 

ao tesouro, os métodos e modos de agir das empresas de caçadores, além de 

questões legais, de fiscalização e financiamento de pesquisas.  

Em 2005, é realizado o I Simpósio Internacional de Arqueologia 

Subaquática no XIII Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira, em 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Segundo Glória Tega, que elenca os 

resumos de trabalhos apresentados no simpósio, Gilson Rambelli apresenta A 
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http://www.arqueologiasubaquatica.org.br/downloads/downl/Livro%20Amarelo%20-%20Manifesto.PDF


68 
 

importância do I Simpósio Internacional de Arqueologia Subaquática para a 

Arqueologia Brasileira e O futuro do Patrimônio Cultural Subaquático em águas 

brasileiras, Filipe Castro do Institute of Nautical Archaeology / Texas A&M 

University, apresenta Arqueologia de uma nau da carreira da Índia naufragada 

em Portugal, Pilar Luna Erreguerena do Arqueología Subacuática Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), expõe sua pesquisa Arqueología 

Subacuática en México, Francisco J. S. Alves do Centro Nacional de 

Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) de Portugal, apresenta A 

arqueologia náutica e subaquática em Portugal e a Convenção da UNESCO, 

Robert Grenier do Serviço de Arqueologia Subaquática do PARCS Canadá, 

expõe O potencial da Arqueologia subaquática: o caso de uma nau Basca do 

século XVI de Red Bay à Labrador, Canadá, e Paulo Bava de Camargo e 

Flávio Calippo apresentam Os desafios do Centro de Estudos de Arqueologia 

Náutica e Subaquática (CEANS), do Núcleo de Estudos Estratégicos da 

Universidade Estadual de Campinas (NEE/UNICAMP)130. De acordo com 

Alves, Duran apresenta no congresso o simpósio A História Submersa: 

Arqueologia Subaquática no resgate da História Marítima da Ilha do Bom 

Abrigo, no litoral Sul de São Paulo, Flávio Rizzi Calippo apresenta sua 

pesquisa A contribuição do método do vibracoring para o estudo do processo 

de formação do Sambaqui Branco, Cananéia – SP, e ambos, mais Gilson 

Rambelli e Paulo Bava de Camargo ministram o minicurso Introdução à 

Arqueologia Subaquática131. 

Como resultado do I Simpósio Internacional de Arqueologia 

Subaquática, foi feita uma Moção onde membros presentes do 

ICOMOS/ICUCH resumem a importância do patrimônio submerso, frisando a 

situação do patrimônio subaquático brasileiro e a importância de sua proteção, 

pedindo a SAB que interceda para a reformulação da lei 10.166. 

 Que devido à dinâmica conjunta da História da Terra e do 
Homem, os vestígios da sua interação se encontram dispersos por 
todo o globo, independentemente do meio físico em que se 
encontrem; 

                                                           
130

 TEGA, Glória. I Simpósio Internacional de Arqueologia Subaquática - Resumo dos trabalhos 
que serão apresentados. Revista Eletrônica História e-História. Disponível 
em:<http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=eventos&id=21>. Acesso em: 27 
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[...] 

 Que a legislação hoje existente no Brasil aplicável a esta área 
específica se afasta radicalmente dos princípios universais da 
Arqueologia, designadamente no que respeita a primeira questão ao 
acima referida; 

[...] 

Entendem ser necessário apelar à Assembléia Geral da Sociedade 
de Arqueologia Brasileira para que a mesma interceda junto às 
instituições públicas brasileiras envolvidas com esta temática com 
vistas a pleitear a reformulação da legislação aplicável ao patrimônio 
arqueológico subaquático, bem como a ratificação da referida 
Convenção da UNESCO para a proteção do Patrimônio Cultural 
Subaquático, como meio de promover uma proteção efetiva dos bens 

culturais submersos em nossas águas.
132

 

Inspirada nessa monção, a Deputada Federal Nice Lobão cria o projeto 

de lei nº 7.566 de 2006, onde é retificado os artigos 20 e 21 da lei 10.166. 

Nesse projeto, Segundo Rambelli, Lobão foi auxiliada por arqueólogos que 

trabalhavam com a Arqueologia Subaquática, por representantes da Marinha 

do Brasil, do IPHAN e da SAB. Esse projeto deu origem à outro projeto de lei, o 

projeto de lei nº 45 de 2008, cujo relator foi o Senador Cristovam Buarque, que 

possuía os mesmo princípios do projeto de Lobão. Este, segundo Rambelli, 

regulamenta, de uma vez por todas, o acesso ao patrimônio cultural 
subaquático, por meio da análise de projeto arqueológico, obrigando 
o mesmo a ser coordenado por um arqueólogo mergulhador, e, 
principalmente,por atribuir essa responsabilidade ao IPHAN, que é a 
autoridade federal de Cultura que deve se ocupar da salvaguarda do 
patrimônio cultural brasileiro, independente da localização dos sítios 
arqueológicos. Desta maneira, o PL se opõe radicalmente a Lei 
Federal 10.166/00, que designa apenas a Marinha do Brasil no 
trâmite, e que, do ponto de vista arqueológico, não avalia nem a 
qualidade nem o mérito do projeto, apenas sua execução em relação 
aos procedimentos de segurança da vida humana no mar, ou seja, 
permite que não arqueólogos façam explorações não arqueológicas 
sobre sítios arqueológicos submersos, com a agravante da 
possibilidade de comercialização de parte do material retirado, sem 

nenhum critério metodológico.
133
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XIII Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Campo Grande, 7 de Setembro de 
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Em audiência pública com o Senador Flávio Arns, o projeto não 

recebeu um parecer favorável. Contudo, em 2013, o projeto de lei é aprovado 

pela Câmara em forma da Emenda nº 1- CCJ134. 

Em 2007, Rambelli termina seu pós-doutorado em Arqueologia 

Subaquática na UNICAMP e inicia suas orientações acadêmicas na 

Universidade Federal de Sergipe, hoje professor adjunto desta. A seguir é 

apresentada uma relação de pesquisadores orientados ou sendo orientados 

atualmente por Gilson Rambelli. 
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 Relatórios e pareceres dos anos de 2008, 2009, 2012 e 2013 do projeto de lei nº45 
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Tabela 2: Pesquisadores orientados por Gilson Rambelli segundo informações 

da Plataforma Lattes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gilson 

Rambelli 

 Graduação Mestrado 

Luis Felipe 
Freire Dantas 
Santos 

2006-2009 - Graduação em 
Arqueologia  
Universidade Federal de Sergipe, 
UFS, Brasil. 
Título: Arqueologia Marítima em 
Sergipe 

2011-2013 - Mestrado em Arqueologia  
Universidade Federal de Sergipe, UFS, 
Brasil.  
Título: Nas Águas do Velho Chico: Por 
uma arqueologia de ambientes aquáticos 
no Baixo Rio São Francisco – 
Sergipe/Alagoas 

Otávio Arruda 
Porto 

2007-2010 - Graduação em 
Arqueologia 
Universidade Federal de Sergipe, 
UFS, Brasil.  
Título: Uma Arqueologia da II Grande 
Guerra: Sergipe e os Sítios de 
Naufrágios  

2011–2013 - Mestrado em Arqueologia 
Universidade Federal de Sergipe, UFS, 
Brasil.  
Título: Arqueologia Marítima / 
Subaquática da 2 ª Guerra Mundial: Sua 
Aplicabilidade no Brasil 

Márcia Jamille 
Nascimento 
Costa 

2007-2010 - Graduação em 
Arqueologia  
Universidade Federal de Sergipe, 
UFS, Brasil.  
Título: Egito submerso: a 
Arqueologia Marítima Egípcia 

2011-2013 - Mestrado em Arqueologia  
Universidade Federal de Sergipe, UFS, 
Brasil.  
Título: Arqueologia de Ambientes 
Aquáticos no Egito: Uma Proposta de 
Pesquisa das Sociedades dos Oásis do 
Período Faraônico 

Alexandre 
Araújo de 
Oliveira 

2007-2012 - Graduação em 
Arqueologia  
Universidade Federal de Sergipe, 
UFS, Brasil.  
Título: Arqueologia de Naufrágios: 
Sergipe e os Remanescentes da 
Segunda Guerra Mundial 

 

Ângela 
Andrade 
Ferreira 

 2011-2013 - Mestrado em Arqueologia 
Universidade Federal de Sergipe, UFS, 
Brasil.  
Título: Musealização do Patrimônio 
Cultural Subaquático: Estudo de Caso 
sobre a Comunicação Museológica do 
Galeão Santíssimo Sacramento, Ano de 
Obtenção: 2013. 
Orientador:  Elizabete de Castro 
Mendonça. 
Co-orientador: Gilson Rambelli 

Bruno 
Sanches 
Ranzani da 
Silva 

 2009–2011 - Mestrado em Antropologia  
Universidade Federal de Minas Gerais, 
UFMG, Brasil.  
Título: Das Ostras, só as pérolas: 
arqueologia pública e arqueologia 
subaquática no Brasil 
Orientador: Andres Zarankin. 
Co-orientador: Gilson Rambelli  

Larissa Ramos 
Trindade dos 
Anjos 

2009-2013 – Graduação em 
Arqueologia 
Universidade federal de Sergipe, 
UFS, Brasil 
Título: Carta Arqueológica 
Subaquática de Sergipe: Proteção e 
gestão do patrimônio cultural 
subaquático em Sergipe 
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Luana Batista 
Galera de 
Jesus 

 2012-2014 – Mestrado em Arqueologia 
Universidade Federal de Sergipe, UFS, 
Brasil. 
Título: Uma metodologia de estudos para 
processos de formação arqueológicos de 
sítios de naufrágio 

Daniel Martins 
Gusmão 

 2013 – Mestrado em andamento em 
Arqueologia 
Universidade Federal de Sergipe, UFS, 
Brasil. 
Título: Carta Arqueológica de sítios 
submersos da Baía de Todos os Santos – 
BA 

Roberta da 
Silva Rosa 

 2013 – Mestrado em andamento em 
Arqueologia 
Universidade Federal de Sergipe, UFS, 
Brasil. 
Título: Sergipe no contexto da II Guerra 
Mundial: uma proposta de Arqueologia 
Histórica e Subaquática 
 

Augusto dos 
Santos Junior 

2009-2013 – Graduação em 
Arqueologia 
Universidade Federal de Sergipe, 
UFS, Brasil. 
Título: Arqueologia Naval Bélica: um 
estudo de caso dos artefatos da 
Região do Baixo São Francisco 

 

Aline Rios 
Oliveira 
Moreira 

2010-2014 – Graduação em 
Arqueologia 
Universidade Federal de Sergipe, 
UFS, Brasil. 
Título: Um Mergulho na Baía de 
Todos os Santos: estudo do 
naufrágio Nossa Senhora do Rosário 
e Santo André, século XVIII, 
Salvador-BA. 

 

Jane Viana 
Almeida de 
Carvalho 

2013 – Graduação em andamento 
em Arqueologia 
Universidade Federal de Sergipe, 
UFS, Brasil. 
Título: O Barco da Galiléia: Uma 
discussão sobre a Arqueologia 
Bíblica Marítima 

 

 

Em doutoramento em Arqueologia, Rambelli orienta Luciana de Castro 

Nunes Novaes, da Universidade Federal de Sergipe, UFS, com a tese Em 

Margens Praias, Modos Marítimos e Comportamentos Litorâneos: Um estudo 

de Arqueologia Marítima e Subaquática nas praias de Salvador-BA, iniciado em 

2013. 

Segundo Alves, no XIV Congresso da SAB, ocorrido em 2007, em 

Florianópolis, em Santa Catarina, Gilson Rambelli coordena um simpósio de 
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Arqueologia Subaquática, é apresentado um painel de Manoel Mateus Bueno 

Gonzalez e José Luiz de Morais intitulado Biodeterioração do sítio submerso do 

Engenho do Salto, Carlos Celestino Rios de Souza expõe sua pesquisa 

Identificação arqueológica de um naufrágio localizado no Lamarão externo do 

Porto de Recife – PE. Brasil, L.C. Da Silva, D. A. M. Mendes, F. A. C. Dias e A. 

Nascimento apresentam O Patrimônio Subaquático do Litoral Pernambucano: a 

pesquisa documental e bibliográfica, e Ricardo dos Santos Guimarães 

apresenta Prospecções arqueológicas realizadas na enseada da Praia do Farol 

da Ilha do Bom Abrigo135. 

No mesmo mês acontece o I Simpósio Internacional - Arqueologia 

Marítima nas Américas: ocupações litorâneas, barcos e navios, portos e áreas 

portuárias, realizado em Itaparica, Bahia. O Simpósio vem para impulsionar o 

recém criado ARCHEMAR - Centro de Pesquisa e Referência em Arqueologia 

e Etnografia do Museu de Arqueologia e Etnografia da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), em convênio com a Prefeitura de Itaparica, o primeiro centro de 

pesquisas brasileiro especializado em arqueologia e etnografia do mar, onde, 

de acordo com Glória Tega, “o projeto pretende realizar o estudo sistemático, a 

preservação e a divulgação do patrimônio cultural subaquático correspondente 

aos sítios arqueológicos de naufrágios, de áreas portuárias, santuários 

submersos e os de ocupações litorâneas na Baia de Todos os Santos”136. 

Logo após o Simpósio, ainda em Itaparica, acontece a 16ª Reunião 

Anual do Comitê Internacional Sobre o Patrimônio Cultural Subaquático 

(ICUCH /ICOMOS), realizado pela primeira vez no Brasil. Na Reunião é 

redigida a Carta de Itaparica, onde reconhece o importância do Simpósio e 

elogia a qualidade dos trabalhos apresentados, além de apoiar a ratificação da 

Convenção da Unesco, apoiando também a implantação do ARCHEMAR, e 

frisar a importância da incorporação da Convenção para proteção de seu 

patrimônio.  

[...] impressionado pela amadurecida visão de gestão desenvolvida 
pelos arqueólogos brasileiros no que diz respeito ao patrimônio 
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cultural subaquático do seu país, em conformidade com os princípios 
da Carta do ICOMOS sobre a Proteção e Gestão do Patrimônio 
Cultural Subaquático (Sofia 1996) e da Convenção da UNESCO para 
a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático (Paris 2001),  
 
consciente do enorme potencial do patrimônio cultural subaquático 
do Estado da Bahia, particularmente da região da Baía de Todos os 
Santos e, portanto, do projeto que está surgindo de todas estas 
sinergias,  
 
apoiando as perspectivas visando a proteção, investigação e 
valorização do patrimônio cultural subaquático no Brasil através do 
fortalecimento da cooperação entre países, e a criação do Projeto 
ARCHEMAR Itaparica no quadro do Museu de Arqueologia e 
Etnologia da Universidade Federal da Bahia, dedicado à Arqueologia 
e à Etnografia do mar, no mesmo tipo de espírito proposto nos anos 
1980 pelo projeto ARCHENAVE, na Bahia 
 
saúda, o acordo formal celebrado no encerramento do Simpósio 
entre a Prefeitura de Itaparica e as entidades culturais e acadêmicas 
supracitadas,  
 
Chama a atenção para o crescente número de países que 
reconhecem os benefícios sociais, econômicos e culturais que advêm 
da ratificação da Convenção da UNESCO para a Proteção do 
Patrimônio Cultural Subaquático e recomenda a sua ratificação pela 
República Federativa do Brasil. 
 
Encoraja aquelas entidades, personalidades e a população do 
Estado da Bahia, mas também todos os brasileiros, a apoiar a 
ratificação da Convenção da UNESCO, consciente de que este 
paradigmático recurso não renovável deve ser gerido para o benefício 
do seu país, do seu povo e da Humanidade, como qualquer outro 
testemunho do passado humano, independentemente do seu 
ambiente físico. 
 
Recomenda que, durante o processo de tomada de decisão de 
ratificação da Convenção, o Brasil tome todas as medidas 
necessárias para implementar o Anexo desta Convenção para o 
benefício do patrimônio cultural subaquático brasileiro e da sua 

gestão sustentável para as gerações futuras. [...] 
137

 

Também em 2007, Carlos Celestino Rios e Souza termina seu 

mestrado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), intitulado 

Identificação Arqueológica de um Naufrágio no Lamarão Externo do Porto do 

Recife, PE, Brasil, sob orientação de Niède Guidon. Em 2009, Flávio Rizzi 

Calippo inicia suas orientações acadêmicas Universidade Federal do Piauí, 

hoje professor associado da mesma. 
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Tabela 3: Pesquisadores orientados por Flávio Rizzi Calippo segundo 

informações da Plataforma Lattes. 

 
 
 
 
 
 

Flávio Rizzi Calippo 

 Graduação 

Francisco João Lopes da 
Silva 

2009-2013 – Graduação em Arqueologia e 
Conservação de Arte Rupestre 
Universidade Federal do Piauí, UFPI, 
Brasil. 
Título: Naufrágios do Litoral Piauiense: 
Cavoucando informações 

Maira Mendes Ferreira 2014 – Graduação em Arqueologia e 
Conservação de Arte Rupestre em 
andamento 
Universidade Federal do Piauí, UFPI, 
Brasil. 
Título: Arqueologia Marítima do Rio 
Parnaíba, Piauí, Brasil 

 

No mesmo ano ocorre o XV Congresso da Sociedade de Arqueologia 

Brasileira, em Belém, Pará. Segundo Alves, são apresentadas as pesquisas de 

Carlos Celestino Rios e Souza e Marcela Pacine Valls, intitulado Carta 

arqueológica de naufrágios do litoral de Pernambuco I, de 1503 a 1600, 

Fatores causadores de naufrágios, também de Rios de Souza, Lenivaldo 

Cavalcante da Silva e Ana Nascimento expõem sua pesquisa Anatomia de um 

naufrágio: a história do Le Diligent, e Ricardo dos Santos Guimarães expõe 

Arqueologia Náutica: discussão sobre as âncoras achadas no sítio depositário 

da Enseada da Praia do Farol da Ilha do Bom Abrigo. Francisco de Paolis e 

Glória Tega apresentam o vídeo ArqSub – Arqueologia Subaquática, e Gilson 

Rambelli ministra o minicurso Introdução à Arqueologia Subaquática138. 

Francisco Silva Noelli, professor aposentado da Universidade Estadual 

de Maringá, Paraná, em 2007 atua como arqueólogo subaquático no Projeto 

Resgate Barra Sul, da ONG Barra Sul, em Santa Catarina, cujo objetivo é 

pesquisar, localizar e registrar cientificamente os naufrágios na costa do 

estado139. 

Em 2008, a jornalista Glória Maria Vagioni Téga Calippo se especializa 

em Divulgação Científica e, sob orientação de Pedro Paulo A. Funari, conclui 

com a monografia Divulgação Científica Até Debaixo D’Água: A Arqueologia 
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Subaquática e a imprensa, na USP. Carlos Celestino Rios e Souza inicia suas 

orientações acadêmicas e, em 2010, finaliza seu doutorado em Arqueologia 

pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com a tese intitulada 

Arqueologia Subaquática: Identificação das Causas de Naufrágios nos Séculos 

XIX e XX na Costa de Pernambuco, orientado por Paulo Martin Souto Maior. 

Atualmente é professor adjunto da universidade. 

Tabela 4: Pesquisadores orientados por Carlos Celestino Rios e Souza 

segundo informações da Plataforma Lattes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos 
Celestino 
Rios de 
Souza 

 Graduação Mestrado Doutorado 

Marina 
Souza 
Barbosa 

2008-2011 – Graduação 
em Arqueologia e 
Preservação do 
Patrimônio 
Universidade Federal do 
Vale do São Francisco, 
UNIVASF, Brasil. 
Título: Legislação do 
Patrimônio Arqueológico 
Subaquático no Brasil: 
Estudo de caso do 
Galeão São Paulo 

2013 – Mestrado em 
Arqueologia em andamento 
Universidade Federal de 
Pernambuco, UFPE, Brasil. 
Título: Desvendando o 
Naufrágio do Vapor Bahia, 
PE, Brasil (1887): O olhar 
da arqueologia subaquática 
Orientador: Pávula Maria 
Sales Nascimento/Carlos 
Celestino Rios e Souza 

 

Djnane 
Fonseca da 
Silva 

  2012 – Doutorado em 
Arqueologia em 
andamento 
Universidade Federal de 
Pernambuco, UFPE, 
Brasil. 
Título: Análise dos 
Processos Formativos do 
Sambaqui Caboclo II , 
Marechal Deodoro, 
Alagoas, Brasil 
Orientadora: Maria 
Gabriela Martin Avila 
Co-orientador: Carlos 
Celestino Rios de Souza 

Hamilton 
Marcelo 
morais Lins 
Júnior 

 2013 – Mestrado em 
Arqueologia em andamento 
Universidade Federal de 
Pernambuco, UFPE, Brasil. 
Título:Canoas Monóxilas 
Remanescentes do Litoral 
de Pernambuco, Brasil: 
Preservação patrimonial e 
classificação tipológica 

 

 

Em 2011, o XVI Congresso da SAB acontece em Florianópolis, Santa 

Catarina, junto com o XVII Congresso Mundial da UISPP - União Internacional 

das Ciências e Préhistoriques Protohistoriques, onde Gilson Rambelli e Flávio 
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Rizzi Calippo ministram o minicurso Introdução à Arqueologia Subaquática140. 

No ano de 2012, Glória Tega Calippo conclui seu mestrado em Divulgação 

Científica e Cultural, na Unicamp, com a dissertação Arqueologia em Notícia: 

Pesquisas Impressas, Sentidos Circulantes e Memórias Descobertas, onde, em 

seu oitavo capítulo, são abordadas matérias publicadas na Folha de São Paulo, 

entre 2000 e 2010, sobre a Arqueologia Subaquática e o discurso empregado 

no jornal. 

No XVII Congresso da Sociedade Brasileira de Arqueologia, ocorrida 

em Aracajú, Sergipe, em 2013, Flávio Rizzi Calippo e Gilson Rambelli 

coordenam o simpósio Arqueologia Marítima, Costeira e Subaquática. Marina 

Fontolan apresenta sua pesquisa Arqueologia Subaquática e Divulgação 

Científica, Gilson Rambelli expõe Arqueologia em Ambientes Aquáticos em 

Sergipe: Desafios e Possibilidades, Deisi Scunderlick Eloy de Farias, com 

Arqueologia Subaquática em Santa Catarina – Um Estudo de Caso, Beatriz 

Brito de Ferreira Bandeira, com Faiança Portuguesa do Galeão Santíssimo 

Sacramento (1668), Luis Felipe Freire apresenta Por uma Arqueologia de 

Ambientes Aquáticos dos Ribeirinhos do Baixo Rio São Francisco141. No 

mesmo ano, Bava de Camargo dá início à suas orientações acadêmicas. 

Atualmente, Bava de Camargo é professor adjunto da Universidade Federal de 

Sergipe. 

 

Tabela 5: Pesquisadores orientados por Paulo Fernando Bava de Camargo 

segundo informações da Plataforma Lattes. 

 
 
 

Paulo Fernando Bava de 
Camargo 

 Graduação 

José Fernando dos Santos 2013 – Graduação em 
Arqueologia em andamento 
Universidade Federal de Sergipe, 
UFS, Brasil. 
Título: O Porto Velho de Maruim, 
Sergipe: Um olhar arqueológico 

 

                                                           
140

 Informações disponíveis em:<http://xviuispp.ning.com/>. Acesso em: 27 outubro 2014. 
141

 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARQUEOLOGIA. XVII Congresso da SAB – Arqueologia 
Sem Fronteiras, Repensando Espaço, Tempo e Agentes. Programação Detalhada. 
Aracaju, 2013. Disponível em:<http://www.xviicongresso.sabnet.com.br>. Acesso em: 28 
Outubro 2014. 
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Neste mesmo ano, Marina Fontolan conclui sua graduação em História, 

em 2011, com a monografia Arqueologia Subaquática: Um estudo de George 

Bass, sob orientação de Pedro Paulo A. Funari, na Unicamp. No ano seguinte, 

Fontolan, na mesma instituição e orientada mais uma vez por Funari, inicia seu 

mestrado em História, com o tema Imagens da Arqueologia Subaquática e 

Questão de Gênero: Uma leitura pós-moderna. 

Em parceria entre três sites/blogs relacionados com Arqueologia 

(Arqueologia e História, blog de João Carlos Moreno de Souza / Arqueologia 

Egípcia, site de Márcia Jamille142 / Para Arkeólogos, site de Thobias 

Cerqueira143), Moreno de Souza, em 2013, surge com a ideia de um projeto de 

produções audiovisuais sobre os vários temas dentro da Arqueologia. A ideia é 

colocada em prática, e o projeto torna-se um canal no Youtube chamado 

Arqueologia em Ação. Contudo, por não haver uma equipe fixa para a 

realização das produções, os vídeos são feitos por voluntários144 que 

entrevistam diferentes pesquisadores que abordam variadas temáticas, tais 

como Geoarqueologia (com o arqueólogo argentino Cristian Favier Dubois), 

Arqueologia Histórica (com Luís Cláudio Symanski), Arqueologia Egípcia (com 

Márcia Jamille), Arqueologia e Computação (com Leandro Surya), tradições 

indígenas no Mato-Grosso (com o historiador Marlon Borges Pestana), entre 

outros. Em um dos vídeos, Luis Felipe Freire fala sobre a Arqueologia 

Subaquática. 

Este ano, Pedro Paulo Funari, no programa RTV da Unicamp, 

entrevista Marina Fontolan sobre seu tema de pesquisa Imagens na 

Arqueologia Subaquática145.  

Desde que a Arqueologia Subaquática chegou ao Brasil por meio dos 

trabalhos de Gilson Rambelli, sua prática só se fez crescer. De uma 

dissertação de mestrado, em um período de vinte e um anos, as produções 

acadêmicas sobre o tema aumentam para 41: 14 monografias em Arqueologia, 

                                                           
142

 Site Arqueologia Egípcia: http://arqueologiaegipcia.com.br/. 
143

 Blog Para Arkeólogos: http://paraarkeologos.blogspot.com.br/. 
144

 Informações sobre o projeto Arqueologia em Ação, a equipe produtora e os vídeos, 
disponíveis em:<http://arqueologiaeprehistoria.com/projeto-arqueologia-em-acao/>. Acesso em: 
28 Outubro 2014. 
145

 O vídeo encontra-se disponível no site <http://www.rtv.unicamp.br/?video_listing=imagens-
da-arqueologia-subaquatica-2> e no Youtube. 
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estando 4 em andamento, 1 em História; 19 dissertações de mestrado, dentre 

as quais 15 em Arqueologia, estando 4 em andamento, 1 em Antropologia, 1 

em Divulgação Científica, 1 em História; 7 teses de doutoramento, dentre elas 

2 em andamento; e 1 pós-doutorado em Arqueologia. Núcleos de Estudo foram 

criados, simpósios, convenções e reuniões foram realizadas e a Arqueologia 

Subaquática brasileira foi reconhecida mundialmente.  

Seguindo o modelo Pós-Processual de Arqueologia e seu 

desdobramento pós-colonial, no qual se assume que a Arqueologia é discurso 

e produto social, inserindo o arqueólogo na sociedade e exigindo deste um 

comprometimento político, o profissional engajado da Arqueologia Subaquática 

busca na luta contra leis refratárias o salvamento e preservação do patrimônio 

subaquático. No caso particular da legislação brasileira que sugere a 

comercialização desse patrimônio, fez com que houvesse um maior 

desenvolvimento e crescimento do campo arqueológico submerso por sua 

defesa, tanto por meios igualmente legais quanto pela educação. O trabalho 

desse pesquisador se insere cada vez mais na comunidade através da 

conscientização de um patrimônio que fala de outras vozes além daquelas 

oficiais, incluindo outros agentes e relações sociais nas histórias envolvidas 

com os sítios submersos nacionais. 

Embora a Arqueologia Subaquática ainda esteja dando seus primeiros 

passos, aqui se pode perceber por meio das produções científicas seu 

crescimento admirável, abarcando várias monografias, dissertações, teses, 

divulgação da ciência arqueológica em novas mídias, criação de centros 

especializados e até cursos em universidades,  considerando que seu início se 

deu somente através de um projeto de mestrado. Vale notar a importância 

dessa área responsável pela formação de um profissional que atue de modo a 

beneficiar a cultura e história do país. Como afirma Gilson Rambelli em vários 

de seus trabalhos, o Brasil tem hoje Arqueologia Subaquática! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio das fontes e de um debate historiográfico, esta pesquisa 

buscou traçar um trajeto da especialidade da Arqueologia Subaquática no 

Brasil por meio, primeiramente, de leis e, em seguida, das produções 

acadêmicas brasileiras. 

A História, que em seus primórdios emerge da Filologia, vê em si a 

derivação da Arqueologia, cuja tarefa era a disponibilização de suas fontes ou 

comprovações materiais do que sua documentação relatava. Vista como 

técnica auxiliar, a Arqueologia procura se desvincular da História, quando os 

achados arqueológicos passam a ser aceitos como produtores de 

conhecimento. Contudo, ainda vinculadas, somente com mudanças de 

paradigmas historiográficos e transformações dentro da própria Arqueologia, 

que essa passa a ser considerada disciplina, com objeto, teorias e métodos 

próprios. No Brasil, enfrentando empecilhos sociais, pela falta de identificação 

da população com seu passado indígena, e políticos, durante o período 

ditatorial, cuja pesquisa arqueológica é restringida pelo estado, estagnando a 

busca do seu conhecimento, a Arqueologia no país se desenvolve do exterior 

para seu interior, com profissionais estrangeiros que passam a ensinar dentro 

de centros acadêmicos brasileiros. Posteriormente, a disciplina passa a atuar 

fora da academia através de empresas arqueológicas, a Arqueologia de 

Contrato, quando se torna obrigatório por lei prospecções terrenas em busca 

de vestígios histórico-arqueológicos do nosso passado, em defesa e 

salvamento do patrimônio nacional. 

Em seus vários desdobramentos, a Arqueologia apresenta diversas 

especialidades. Enfocando-se na Arqueologia Subaquática, surgida na década 

de 1960, possibilitada pelo surgimento do Aqualung, aparelho de respiração 

autônomo criado por Jacques Yves-Cousteau e Émily Gangnan, o aparelho 

abriu caminho para o profissional arqueólogo expandir suas pesquisas para o 

ambiente aquático. George Flecther Bass, o pioneiro na área, ao aplicar os 

métodos da Arqueologia em um sítio arqueológico submerso, chamou a 

atenção do mundo para um patrimônio que, saqueado constantemente por 

caçadores de tesouros, estava sendo destruído e desaparecendo, levando 
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consigo parte da história mundial. Aliando-se com a Arqueologia Pública, cujo 

objetivo é a conscientização da população acerca do patrimônio, pertencente a 

todos, a Arqueologia Subaquática insere a proteção do patrimônio submerso 

em questões políticas de diversos países através de instituições como a ONU e 

a Unesco, as quais realizam convenções que instituem os modos de gestão e 

proteção desse. 

Sendo o Brasil um país rico em recursos hídricos e com um litoral 

abrangente, o país deixa esse patrimônio de lado, concentrando-se apenas em 

pesquisas terrestres, abrindo possibilidades de exploração comercial dos sítios 

submersos. A Arqueologia Subaquática chega em terras verde e amarela por 

meio de Gilson Rambelli, um arqueólogo mergulhador, na primeira metade da 

década de 1990, já engajada em sua missão de socorrer esses sítios 

abandonados. Através de profissionais empenhados na proteção dos sítios 

submersos, estes passam a lutar dentro da área legislativa, pedindo a 

promulgação de leis que colocassem instituições especializadas no patrimônio 

nacional para a preservação do patrimônio subaquático brasileiro. A discussão 

se intensifica em 2000, quando o Senado aprova a comercialização de 

artefatos retirados desses sítios, deixando-os à mercê dos caçadores de 

tesouros. A luta continua atualmente, mas, desta vez, com mais profissionais 

engajados. O crescente número de profissionais dentro do tema da 

Arqueologia Subaquática se deu por meio de criação de núcleos 

especializados, trabalhos de divulgação em novos meios midiáticos, 

interdisciplinaridade com outros campos do conhecimento e projetos de 

educação patrimonial. 

Observa-se que, apesar do desenvolvimento desta área no país, a 

pesquisa em Arqueologia Subaquática ainda não está sistematiza. Contudo, 

segundo Helenice Rodrigues, o desenvolvimento de um certo tipo de 

conhecimento depende do campo intelectual disponível146. No caso, já se tem 

um campo intelectual brasileiro da Arqueologia em ambientes aquáticos e, 

conforme o trabalho de conscientização de agentes sociais, comunidades, 

                                                           
146

 SILVA, Helenice Rodrigues. Fragmentos da História Intelectual: entre questionamentos 
e perspectivas. São Paulo: Papirus, 2002. 
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mergulhadores, crianças e afins, a Arqueologia Subaquática prospera e se 

expande, de modo a preservar nosso patrimônio cultural subaquático. 

Esta monografia permitiu observar as legislações sobre o patrimônio 

subaquático de maneira mais ampla, de modo a evidenciar o meio na qual 

surgem os pesquisadores da Arqueologia Subaquática. Elencando suas 

produções de forma mais abrangente, incluindo orientandos e trabalhos à parte 

de eventos oficiais, são resgatadas e inseridas as pesquisas que abarcam os 

vinte e um anos dessa especialidade no Brasil, estudos surgidos antes da 

promulgação de novas leis e projetos e completados pelo presente trabalho. 
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