
Educação patrimonial em Porto Caiuá (Naviraí, MS) – comunidade instalada 

sobre o sítio arqueológico VN1 

 

A partir de informações fornecidas pela comunidade local, com 

referência à existência dos vestígios cerâmicos na margem direita da foz do rio 

Ivinhema, área sobre o qual se instalou a comunidade de Porto Caiuá 

(município de Naviraí/MS), a equipe do MuArq realizou vistoria no local. O sítio 

arqueológico aí identificado, integrante da sub-tradição arqueológica Guarani, 

foi denominado Rio Ivinhema 1 (VN1). Considerando-se a relevância dessa 

comunidade de Porto Caiuá e do sítio arqueológico sotoposto, a partir do ano 

de 2002, por meio do Projeto Arqueologia da Paisagem das várzeas dos rios 

Ivinhema e Paraná: registro e preservação do patrimônio cultural, iniciaram-se 

as atividades de pesquisa arqueológica. 

Os trabalhos de pesquisa de campo e de contato com a comunidade 

local foram desenvolvidos sob a perspectiva de retroalimentação entre as 

etapas, para efetiva implementação de um processo de educação patrimonial. 

Para tanto, realizou-se pesquisa do perfil dos habitantes de Porto Caiuá, por 

meio de entrevistas desenvolvidas junto a 62 moradores. Destaca-se a 

predominância do grau de escolaridade até a 4ª série. No tocante ao 

patrimônio cultural, a maioria dos entrevistados demonstrou desconhecimento, 

assim como indefinição para o conceito de sítio arqueológico. 

Dessa forma, o encaminhamento da dinâmica de educação patrimonial 

abrangeu um repensar de conceitos e a apresentação da Arqueologia – seus 

objetivos, procedimentos e vestígios – a partir do acompanhamento da prática 

da escavação arqueológica. 

Há vários anos os vestígios arqueológicos cerâmicos são percebidos 

pela comunidade de Porto Caiuá, no entorno de suas habitações. Alguns 

moradores relatam que pensavam que esses fragmentos eram pedaços de 

telha, uma vez que há uma olaria nas proximidades. Entretanto, o afloramento 

de bordas cerâmicas inteiras no solo, não deixava dúvidas, para alguns 

moradores, acerca da origem indígena desse material. 

Dessa forma, moradores locais informaram à equipe de pesquisadores 

acerca do afloramento de algumas bordas inteiras ao lado de suas residências. 

Curiosos para entender o significado do trabalho, adultos, jovens e 



principalmente crianças observaram o desenvolvimento dos trabalhos.Durante 

a atividade de escavação, foram apresentados os procedimentos adotados 

com vistas aos resultados pretendidos. Num diálogo com os moradores locais e 

visitantes, abordaram-se, de maneira introdutória, alguns conceitos 

relacionados à estratigrafia e relevância do registro das peças “in loco”, a 

necessidade do trabalho meticuloso e registro circunstanciado para a 

interpretação da estrutura funerária. Em conjunto, observaram-se as 

características das peças e a interpretação de sua inserção na sub-tradição 

arqueológica Guarani. 

Ainda durante a realização da escavação arqueológica, referenciando-se 

os folhetos e gibis distribuídos, foram analisados, junto a essa comunidade, 

conceitos tais como memória e Arqueologia, dialogando-se acerca das 

expectativas da comunidade no tocante à implementação de turismo 

arqueológico com vistas ao desenvolvimento local. 


