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erscrutar o passado para compreender o presente e projetar o futuro 
faz parte da dinâmica do conhecimento. A arqueologia é uma das áreas 
que com mais afinco, determinação e método se lança nesta empreita-
da. Neste número, a revista Ciência e Cultura publica um dossiê sobre 
o tema, sob coordenação do professor do curso de arqueologia e con-
servação de arte rupestre da Universidade Federal do Piauí (UFPI), 

Flávio Rizzi Calippo. Em nove artigos, a intenção foi constituir uma reflexão sobre 
os diferentes desafios enfrentados pela arqueologia moderna, todos voltados para a 
ampliação do diálogo com  as outras áreas do conhecimento, buscando contribuir 
para novas interpretações, tanto do passado quanto do presente.
Para além do olhar atento sobre traços, indícios, rastros e restos de civilizações, nos 
artigos do Núcleo Temático destacam-se as novas tendências da arqueologia, que 
não se limitam à descoberta e à documentação, mas que se ampliam em direção a 
outras reflexões que possam também contribuir, mais efetivamente, para o desen-
volvimento humano.
Na seção “Brasil” uma das reportagens aborda a forma, ainda tristemente inadequa-
da, como são tratados os rios que cruzam nossas cidades. As características peculia-
res da comunidade chinesa, presente em todos os continentes, são abordadas em 
texto  da seção “Mundo”, mostrando que mesmo atividades econômicas bastante 
tradicionais de alguns países estão passando para as mãos desses imigrantes, impac-
tando, além dos negócios, os hábitos e costumes no mundo do trabalho. Na mesma 
seção, um texto que traz algum alento: um estudo dos desastres ambientais registra-
dos no Polo Ártico propõe novas opções para explorações científicas e econômicas.
Em “Cultura”, a arte do ceramista pernambucano Francisco Brennand é destacada, 
no momento em que suas famosas obras saem do habitat natural para povoar o espaço 
do Sesc-Interlagos, na capital paulista. E, em tempos de discussão acirrada sobre tole-
rância, a documentarista Karla Holanda conta a vida de Kátia Tapety, a primeira tra-
vesti eleita para um cargo político no Brasil e agora vice-prefeita de Colônia do Piauí. 

Boa leitura!
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