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O mito é o nada que é tudo. 

O mesmo sol que abre os céus 

É um mito brilhante e mudo –  

O corpo morto de Deus,  

Vivo e desnudo. 

 

Este, que aqui aportou, 

Foi por não ser existindo. 

Sem existir nos bastou. 

Por não ter vindo foi vindo 

E nos criou. 

 

Assim a lenda escorre 

A entrar na realidade. 

E a fecunda-la decorre 

Em baixo, a vida, metade 

De nada, morre. 

(Fernando Pessoa, “Ulisses”, Mensagens.) 

 

 Um Mundo mal legislado 

 

Logo no início de nossas pesquisas em arqueologia, nos deparamos com uma 

questão que nos acompanhará por toda a carreira: a relação entre o patrimônio 

arqueológico e o público.  

 No Brasil, a primeira lei de proteção ao patrimônio arqueológico foi aprovada em 

1961 (lei 3.924), por iniciativa do arqueólogo Paulo Duarte (FUNARI, 2003, p. 26).  Sua 

atuação, e conseqüente aprovação da lei, inserem-se em um contexto internacional de 

crescente preocupação com a preservação patrimonial, não somente no que concerne 

à sua conservação, mas também quanto à sua significação.  Com as Cartas de Atenas 

(1931-1933), e o pós – Segunda Guerra, as atitudes em relação ao patrimônio se 

mostram mais atentas à salvaguarda e restauro do mesmo (PELEGRINI, 2006) cuja 
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definição engloba uma diversidade cada vez maior de bens culturais: “a definição de 

patrimônio passou a ser pautada pelos referenciais culturais dos povos, pela percepção 

dos bens culturais nas dimensões testemunhais do cotidiano e das realizações 

intangíveis.” (FUNARI & PELEGRINI, 2006, p. 32). Em 1972, na Conferência Geral de 

Genebra, a categoria “patrimônio cultural da humanidade” é criada, o que demonstra a 

expansão dos valores culturais, incluídos, também, uma situação mundial de 

massificação cultural, de início na década de 1960 (RODRIGUES, 1996). 

 Voltando ao caso específico da arqueologia, foco deste trabalho, temos uma 

reviravolta quanto à conservação patrimonial com a lei 10.166 de dezembro de 2000. 

Até 1986, de todo o material arqueológico retirado do submerso em território nacional, 

80% seria deixado com o explorador e 20% seria remetido à União para realização de 

exposições (RAMBELLI, 2002). Com a aprovação da lei 7.542, em 1986, a concessão 

de bens ao explorador é negada, passando todos a pertencerem à União (RAMBELLI, 

1997). Com a nova regulamentação aprovada em 2000, esse benefício ao explorador é 

restabelecido: um aval à qualquer mergulhador que retire artefatos submersos, seguido 

de congratulações por estar servindo, assim, ao público “emerso”, que de outro modo 

não poderia conhecer aquele “pedaço perdido da história”.  

 Essa atitude em relação ao patrimônio submerso vai contra a própria 

responsabilidade previamente assumida pelo governo brasileiro em 1982, quando 

assinou, junto com 118 países, a Convenção as Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 

cujos artigos 149, 303 e 333 visam a proteção desse patrimônio (RAMBELLI, 1998). Da 

mesma maneira, a atitude do governo com a aprovação da referida lei de 2000 

contradiz as normas do ICOMOS (International Council on Monuments and Sites – 

Conselho Internacional aos Monumentos e Sítios) – ICUCH (International Comitte on 

the Underwater Cultural Heritage – Comite Internacional para a Herança Cultural 

Subaquática), que também prevêem o treinamento de profissionais para atuação no 

patrimônio submerso. 

 A atitude contraditória da Legislação nacional com a mudança em 2000 é tão 

prejudicial aos vestígios subaquáticos quanto seria a permissão concedida, por 

exemplo, à qualquer um que desejasse retirar um pedaço do monumento de Abu 

Simbel, ou livremente tomar uma das obras expostas no Orsay, para que assim seus 

compatriotas impossibilitados de viajar pudessem ter acesso às belíssimas obras de 

ação humana (atitudes que já foram, infelizmente, praticadas). 
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 Um Mito Molhado: Deuses, Águas Cristalinas e o Bote  

 

 As reviravoltas legislativas que coordenam o lido com o patrimônio cultural 

submerso no Brasil nos levaram a uma reflexão sobre o significado da cultura material 

imersa para o público, e porque seu invólucro líquido deveria causar tamanha 

disparidade em relação à sua “conterrânea arqueológica” emersa? 

 Podemos supor que a legislação seja mais que uma incompreensão, mas sim 

um reflexo da relação pública (usada em seu sentido opositor ao termo privado) com o 

ambiente aquático, envolvendo, de maneira direta, os vestígios humanos nele 

mergulhados. 

 É partindo dessa suposição que tentamos analisar, de maneira ainda inicial 

neste trabalho, a relação do homem com a água do mar e suas profundezas. 

Buscamos uma relação com a memória coletiva, a maneira a compreender os modos 

da sociedade ocidental de ver o oceano em sua amplitude e como essa relação está se 

refletindo na conservação do patrimônio submerso. 

 O presente texto é parte de uma pesquisa maior, ainda em fase inicial, cujo 

enfoque temporal parte do fim do século XVIII, quando começa a se desenvolver uma 

nova sensibilidade oceanica, conseqüente às novas relações estabelecidas entre o 

homem moderno europeu e o envolto ondulado do mar, abordando conceitos como a 

sublime vilegiatura burguesa, o contato direto entre o corpo e a praia e a influência do 

desenvolvimento técnico nessa relação. 

 O que pretendemos observar a partir desta dada distância histórica e nesse 

determinado recorte socio-espacial (a sociedade ocidental) é o desenvolvimento de um 

olhar sobre a cultura material submersa na contemporaneidade, olhar esse que tem 

levado aos referidos descuidados sedimentados na legislação nacional.  

 O prazer do mergulho, da transição imediata entre dois meios tão diferentes (um 

onde se respira, e outro onde não; um onde se cai e outro onde se nada; um onde se 

ouve carros e outro onde se escuta a própria respiração; do mundo dos homens e suas 

máquinas ao mundo dos peixes e corais) mistura-se com a tensão e surpresa do 

equipamento autônomo (SCUBA, Self-Containing Underwater Breathing Apparatus – 

Aparato de Respiração Subaquática Auto-contido), realização de potência humana 

sobre a naturza, e termina com o “adereço” vestigial: restos do que um dia foi vivo. 

 A conjunção dessas referências e ideais constrói o mergulho. O deleite da 

imersão é carregado de significados históricos e pessoais que transformam sua prática 
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em uma viagem ao desconhecido/esperado, concretização de expectativas, um 

passeio místico pelo sonho tornado realidade. 

 A exemplo, trabalhar aqui com um artigo publicado na revista Mergulho, um 

periódico voltado em especial para os praticantes da atividade, com reportagens sobre 

points de mergulho, equipamentos e, inclusive, comentários sobre o patrimônio (TEGA, 

2004).  

 O artigo, intitulado “Descida dos deuses” (LEMBO, 1998), nos mostra as 

atrações proporcionadas pelo mergulho em um sítio histórico, a “mitológica ilha de 

Mykonos”, no Egeu (LEMBO, op. Cit, p. 20). O autor chama a atenção para o cuidado 

com a preservação dos diversos e variados vestígios submersos, cuidado que barrara 

o mergulho turístico na costa grega por muito tempo e que, mesmo depois da 

permissão, exige a presença de um divemaster em todas as descidas. “O mergulho do 

mar da ilha de Mykonos, na Grécia, demorou a ser liberado aos visitantes. – diz o autor 

– Pudera: guarda riquezas milenares”.  

 As “riquezas” naturais e históricas contidas no fundo da costa insular são 

destacas como “atrações: antiguidades submersas em águas cristalinas à beira de um 

cenário deslumbrante.” (idem, p. 19). 

 No ambiente de descontração que é característico (ou melhor, pré-requisito 

básico) do turismo é também espaço para o histórico impreciso, sem datas ou 

cronologias, sem relação certa dos espaços ou eventos. A relação com o passado em 

um local que, por seu nome e imagem, “emana” história flui de acordo com a memória 

coletiva, com as referências comuns ao passado atribuído ao grupo de pertença. As 

referências mitológicas, por exemplo, quando brinca o instrutor ao dizer aos 

mergulhadores que não reclamem da caminhada até o bote, pois aquela havia sido a 

“exigência de Poseidon, o Deus dos Mares, impôs aos mergulhadores para que 

pudessem aproveitar as águas cristalinas e frias da Ilha de Mykonos.” (idem, p. 20). 

“Debaixo... d’água, a história” (idem, p. 22), “você pode descer e dar de cara com 

imensas ânforas (jarros) gregas e romanas, feitas ainda nos áureos tempos Cleópatra 

(...).” o autor ainda brinca “(a verdadeira, não a Liz Taylor).” 

 As referências históricas não têm preocupação, nem necessidade, da exatidão. 

Elas são usadas como pano de fundo para uma prática turística, de entretenimento, 

uma rememoração social de eventos e antiguidades que precederam à existência da 

civilização moderna, mas que estão atreladas à sua existência, sugerindo origem (“que 

a gente aprendia no primário a chamar de o berço da civilização ocidental” – p. 21) e 
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mesmo contraponto indentitário (“Tradição e agito: os moinhos movem a outros 

séculos; mas a noite de Mykonos é repleta de discotecas” – p. 22).  O passado é 

narrado para a simples apreciação, rememoração do que “a gente aprendia no 

primário” em benefício do deleite turístico. De modo que podemos relacionar a narrativa 

oral deste determinado momento com uma narrativa mítica, assumida como diferente 

do discurso em prosa, real e preciso.  

 

“Se o verbo é orientado em direção ao prazer é porque ele age sobre o ouvinte à 

maneira de uma encantação. Por sua forma métrica, seu ritmo, consonâncias, musicalidade, 

gestos, às vezes dança que a acompanham, a narração oral desencadeia no público um 

processo de comunhão afetiva com as ações dramáticas que formam a matéria da narrativa.” 

(VERNANT, 1999, p. 174). 

 

 Aderido ao cenário mítico do passado, temos a sublime natureza. A mesma que 

chama a atenção dos “naturistas (ou melhor nu-turistas)” (LEMBO, op. Cit, p. 24) é um 

dos principais atrativos do mergulhador. Seres marinhos, corais, algas, enfim, tudo o 

que não se pode ver na superfície é degustado pelo olhar (e quando possível pelo 

toque) do “navegante imerso”.   

 

“(...) a água é cristalina, com até mais de 30 m. visibilidade. A temperatura submarina 

anda por volta dos 19 graus, mas vale passar pelo friozinho para apreciar uma vida marinha 

atraente, com gorgônias, moluscos e esponjas de azul e vermelho muito intensos. Também 

são encontrados com facilidade polvos, lagostas, lulas, caranguejos e robustos ermitões. Há, 

ainda, garoupas e você pode vê-las até mesmo em uma caída bem frente à liberalíssima praia 

Super Paradise (...).” (LEMBO, op. Cit., p. 26) 

 

Por fim, temos, compondo o quadro do espetáculo marinho, às dificuldades. A 

conquista de um ambiente é seqüência à superação dos obstáculos impostos pela 

natureza. O “friozinho” da água, a “caminhada” imposta pelo “Deus dos Mares”, e peso 

dos equipamentos que devem ser carregados até um bote cuja simplicidade dificulta o 

equilíbrio: “enfrentamos 20 minutos de navegação, obrigados a um esforço extra de 

equilíbrio: o cilindro precisava ser mantido na ‘banana’ do bote.” (idem, p. 21).  O artigo 

começa situando as dificuldades (e a quantidade de equipamentos) que se devem 

percorrer para chegar ao destino do mergulho. Tal qual uma Odisséia. 
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“Fechamos o cinto de lastro. Colocamos o equipamento de mergulho autônomo. A 

máscara e as nadadeiras ficaram em nossas mãos. Foi com esse aparato completíssimo – 

incluindo o cilindro nas costas -, que atravessamos a pé 50 m. de uma praia de areias 

escaldantes, até o embarque em um barco inflável. O calor de 35 graus, por sí só, já seria um 

agravante. Imagine – se debaixo de um sol desses, dentro de um roupa de neoprene de 5 mm! 

Para complicar, havia um incômodo adicional; a praia estava lotada de nudistas, de todas as 

faixas etárias e preferências sexuais.” (idem, p. 20) 

 

Vencidas todas as dificuldades da ida, haveriam as da volta, já que os 50 m. de 

praia com equipamento nas costas estavam mais lotados de naturistas e, “ao chegar 

no centro de mergulho, recebi um presente de grego: tive que lavar e pendurar, 

pessoalmente, todo o equipamento que aluguei” (idem, p. 24). Mas todo o esforço é 

compensado pelas maravilhas vistas no submerso e pelo exótico fim de dia, 

acompanhado de “histórias de mergulho, contadas em varias linguas pelos divemasters 

e instrutores”, “generosas doses” de “ouzo – a bebida nacional, um destilado com sabor 

de aniz”, e “o ‘tira-gosto’ eram fatias de queijo de cabra, o fetta, deliciosa especialidade 

grega.” (idem, p. 24) 

Nesse momento de diversão, o lido sistemático com o passado apresenta-se 

como desagradável. O discurso arqueológico, a legislação governamental, enfim, os 

“preocupados” são vistos como desnecessários, impositores de uma perspectiva rígida 

de conduta que entrava o passeio: basicamente os “estraga-prazeres”. “Bem que os 

arqueólogos gregos tentaram impedir o turismo de mergulho no país. Não 

conseguiram.” (idem, p. 27).   

 

Conclusão: arqueólogo VS. turista? Arqueólogo + turista? 

 

O passeio pelas cavernas, pelos navios, pelas ânforas, a liberdade de interagir 

com os vestígios humanos do passado, não são direitos do mergulhador como 

indivíduo civil? O patrimônio que todos clamam como pertencente ao público, não 

deve, então, ser deixado à sua exposição? Teoricamente sim. Afinal, trata-se de um 

bem público, parte da tradição social vinculada à memória individual e coletiva e a 

evocação do passado faz parte da construção do patrimônio (KERSTEN, 2000), 

mesmo que essa evocação seja, muitas vezes, mítica. É, muitas vezes, o que François 

Choay chama de culto narcisista do patrimônio, apenas “justificável por um tempo: o 

tempo de interromper simbolicamente o curso da história, tempo de tomar fôlego na 
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atualidade, tempo de confrontar nossa identidade antropológica a fim de poder 

continuar sua construção, tempo de reassumir um destino e uma reflexão.” (CHOAY, 

2001, p. 248). 

No entanto, a falta de regulamentação das noções patrimoniais dentro desse 

corpo coletivo, piorada por uma legislação incerta, acaba por facilitar a tomada 

individual de um pertence social. A retirada dos vestígios humanos do fundo marinho 

de maneira indiscreta e descuidada é a depredação de um patrimônio que pertence a 

todos, que carrega um direito de rememoração que é de todos. O valor do patrimônio 

submerso não é o de um tesouro a ser pilhado, pirateado e vendido em leilões por 

glória e orgulho pessoal (CASTRO), mas um representante de um história que pode ser 

tomada de diversas maneiras, levando em conta a coletividade que o construiu e a 

coletividade que hoje o conhece, formada por “grupos diversos, em constante mutação, 

com interesses distintos e, não raros, conflitantes.” (FUNARI & PELEGRINI, op. Cit., p. 

10). A descontextualização dos artefatos significa a perda de suas possibilidades 

analíticas e, conseqüentemente, de suas perspectivas críticas e reflexivas sobre a 

história (HODDER, 1991). 

A arqueologia, na atualidade, não pretende “tomar” o passado de ninguém, ou 

mesmo “impedir” que o sítio em que trabalha seja acessado pelo público. Eis o viés 

chamado de Arqueologia Pública, “entendida como ação com o povo, para usarmos 

uma expressão de Paulo Freire, permite que tenhamos uma ciência aplicada em 

benefício das comunidades e segmentos sociais.” (FUNARI & GONZÁLEZ, 2006) 

A busca por uma “genealogia” do pensamento ocidental moderno referente ao 

mar é uma tentativa de compreender melhor as fantasias que cercam a construção 

desse Mito pelas águas, desse fetiche pelo objeto submerso. Não que o crime esteja 

na apreciação descontraída de um passeio a beira-mar e, porque não, ao fundo do 

mar. Mas o prazer de contato direto com um vestígio humano, com o passado em sua 

forma concreta (MERRIMAN, 2000) leva a cabo relações de posse individual desse 

patrimônio, ou seja, sua retirada indevida.  

Eis a justificativa de observação, desde o fim do XVIII, da vilegiatura costeira, 

dos banhos saudáveis, do surgimento dos balneários marítimos, do turismo de massa 

no XIX, do prazer em percorrer os caminhos da literatura clássica, do gigantismo 

oceânico, da vitória/tragédia das navegações, do surgimento dos guias de turismo, das 

companhias de turismo que controlavam os passeios dos operários em férias 

(CORBIN, 1989) à liberdade da classe média em alugar casas com “pé-na-areia”, dos 
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três “D’s” (délassement, divertissement e dévelopement) aos três “S’s” (Sea, sex and 

sun) (CORBIN, 1995, p. 411). 

Talvez uma resposta estivesse em uma confluência de interesses e práticas. A 

ideologia fantástica e mercadológica que cerca o turista não necessita de ser destruída 

para que se possa manter o patrimônio intacto, e, concomitantemente, o trabalho 

sistemático de quem faz do homem entornado pelo ambiente sua profissão, não 

precisa ser descartado como “chato”. Mais uma vez tomando as palavras de François 

Choay, que se encontre uma “competência de edificar”, prepara o olhar a as sensações 

para o encontro com o outro e capacitar-nos para a edificação de uma memória 

coletiva (CHOAY, op. Cit., p. 254). 

Mantendo a curiosidade, fazer do turista despreocupado um turista respeitoso. 

Talvez, “crear un turismo sostenible que favorezca el desarrollo delas comunidades 

receptoras, conservar, poner en valor y difundir su patrimonio cultural, sin tangenciar su 

mensaje, y satisfacer las legítimas aspiraciones de uso y disfrute de unos determinados 

bienes por parte de los turistas.” (HERNÁNDEZ, 2005, p. 12). Aos modos de uma 

reserva florestal: “Não tire nada além de fotos, não leve nada além de lembranças.”. 
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