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O projeto de extensão Arqueólogo Por Um Dia, ligado à Pró-Reitoria de
Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do Centro Universi tár io
UNIVATES, em Lajeado-RS, perspectiva relacionar os procedimentos,
técnicas e as possibilidades da arqueologia sobre o conhecimento do
patrimônio cultural arqueológico da região do Vale do Taquari/RS.  O
Arqueólogo Por Um Dia é um projeto de natureza interdisciplinar e
acontece nas escolas (rede pública e privada) da região do Vale do
Taquari/RS. Caracterizada por ser uma encruzilhada de disciplinas, a
ciência arqueológica possibilita criar (re)leituras do mundo até então não
vislumbradas pelos procedimentos do currículo formal.  Em especial, o
trânsito entre a pesquisa arqueológica produzida no núcleo de
arqueologia do Museu de Ciências Naturais (MCN) da UNIVATES e as
escolas da região - intermediado pelo projeto Arqueólogo Por Um Dia -
abre condições para um diálogo tradic ionalmente restr i to aos
especialistas e profissionais das ciências humanas e de gestão do
patrimônio cultural.  Este debate sobre os poderes de manipulação dos
bens que formam o Patrimônio Cultural, marcado distintamente sobre
discursos assimétricos e, frequentemente, conflitantes (a ciência e o
saber não-acadêmico), apresenta caminhos - ainda que incertos e
tortuosos - que possibilitam o estabelecimento de uma rota segura para
uma espécie de valorização do sentimento de regionalidade. As
conseqüências desta postura potencializam mudanças atinentes à
problematização de um currículo normalmente desvinculado da realidade
sócio-cultural dos estudantes, à produção e fundação de novas
identidades sociais, bem como à reafirmação dos territórios culturais de
grupos em desvantagem. Uma das características basilares do projeto é
a it inerância. Apesar dos aspectos posit ivos e negativos de tal
estruturação - sendo causa, inclusive, de problemas de definição -, todas
as escolas da região do Vale do Taquari são passíveis de contatarem a
equipe do projeto para a efetivação do seu programa e metodologia.
Estes são pensados de uma forma esquemática, combinando oficinas e
atividades práticas (escavação de sítio arqueológico fictício, confecção de
vasilhas cerâmicas) que permitem, ludicamente, uma aproximação do
cotidiano profissional dos arqueólogos. Porém, o enfoque do Arqueólogo
Por Um Dia - para além de uma espécie de iniciação científica -, incide
sobre os bens culturais provenientes dos sítios arqueológicos da região
do Vale do Taquari/RS. Com mais exatidão, a metodologia do projeto
recai sobre a cultura material das populações pré-coloniais que



ocuparam/ocupam o Vale do Taquari/RS no decorrer de sua longa
história. O projeto Arqueólogo Por Um Dia postula que a proteção,
conservação e valorização das áreas de sítios arqueológicos na região,
somente serão alvo de políticas públicas de desenvolvimento social a
partir do amplo conhecimento deste patrimônio. Fazer da arqueologia
uma ferramenta de desenvolvimento multidirecional é uma das propostas
centrais da aplicação do Arqueólogo Por Um Dia nas escolas do Vale do
Taquari/RS. Uma arqueologia que, em suma, dialogue horizontalmente
com os demais saberes e que leve em conta a qualidade de vida das
pessoas.


