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Resumo 

 

As investigações arqueológicas realizadas nas primeiras décadas do período 

republicano brasileiro produziram uma série de escritos que se encontram distribuídos por 

periódicos nacionais e estrangeiros. Estas ações influenciaram na institucionalização de um 

saber científico no país e de uma cultura e produção arqueológica que se inseriam em uma 

noção de ciência na época; contribuindo também para como uma das bases de projetos 

políticos que debatiam a identidade dessa República. 

 

Os periódicos científicos publicados no período entre 1876 (que marca a criação dos 

Arquivos do Museu Nacional) e 1964 (com a fundação do Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas – PRONAPA) constituem na principal fonte histórica para a presente pesquisa. 

Este trabalho tem como objetivos, portanto, analisar a construção do debate científico, 

intelectual e político a partir da produção científica publicada acerca das pesquisas 

arqueológicas realizadas no Brasil (no caso, periódicos); relacionar a produção científica 

sobre arqueologia no período com os projetos políticos relacionados à ciência e ao patrimônio 

histórico na formulação de um projeto de Nação nas primeiras décadas da República. 

 

Num primeiro momento foi necessário fazer um levantamento bibliográfico para 

compreender melhor a formação e desenvolvimento intelectual no período republicano, bem 

como o desenvolvimento dos periódicos e a consciência de seu papel na construção da 

história. 
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Após, optamos por começar o levantamento pelos periódicos publicados pelo Museu 

Nacional: Arquivos do Museu Nacional, Relatório Anual do Museu Nacional, Revista do 

Museu Nacional, Boletim do Museu Nacional – Antropologia, Boletim do Museu Nacional – 

Geologia, Boletim do Museu Nacional – Zoologia, Boletim do Museu Nacional – Botânica. 

Para o levantamento utilizamos o programa Microsoft Excel (Anexo 01) e definimos sete 

itens: Periódicos, Volume, Data (aa/mm/dd), Artigo, Autor, Assunto / Tema, Status (grau de 

relevância). 

 

Os resultados são parciais, pois devido ao grande número de publicações ainda não foi 

possível uma análise minuciosa do material. Até o momento foram levantados 362 artigos, 

sendo realizada uma análise mais superficial para definir o grau de relevância, para um 

aprofundamento posterior. Observou-se que, além de “Arqueologia” não ser um conceito 

definido – sendo publicado em diferentes áreas de boletins –, há pouca produção acerca do 

tema, condizendo e explicitando o quanto o investimento era voltado para as ciências naturais. 


