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Senhoras e Senhores representantes dos Ministros da Educação e da Cultura, 
Senhor representante da UNESCO no Brasil, 
Exmo. Senhor Reitor da Universidade de Brasília, 
Senhor Vice-Presidente da CAPES, 
Senhor representante do Governador do Piauí, 
Senhoras e Senhores, 
 
 
É com enorme  prazer que minha esposa e eu os recebemos aqui esta noite, para 
honrar a Sra. Niède Guidon, grande arqueologa franco-brasileira, ilustre e 
emblemática figura nas relações científicas entre o Brasil e a França, e 
incansável militante da causa  da preservação do sítio da Serra da Capivara. 
 
Prezada Niède Guidon, há mais de cinquenta anos, desde a época de sua 
formação acadêmica no estado de São Paulo, a senhora vem dedicando a sua 
vida à arqueologia pré-histórica. De fato, após ter se graduado em História 
Natural na prestigiosa Universidade de São Paulo, se comprometeu com o 
Departamento de Arquelogia do Museu Paulista e, desde 1963, tomou 
conhecimento do sítio arqueológico de São Raimundo Nonato no estado do  
Piauí, que é, desde então, seu campo de pesquisa e também a razão de todas as 
suas lutas científicas e humanas. 
 
Logo cedo, o seu destino de mulher livre e de pesquisadora científica esteve 
ligado à França, dado que , nos anos 60, os anos negros do regime militar, a 
senhora obteve uma bolsa desta mesma embaixada, para continuar os seus 
estudos na Sorbonne, onde, orientada pelo grande mestre da arqueologia 
francesa, André Leroi-Gourhan, a senhora concluiu um doutorado em pré-
história, em 1975 e um doutorado de Estado, em 1984. 
 
Seus vínculos profissionais e afetivos com a França ainda seriam reforçados, 
pois tornou-se professora e pesquisadora francesa, vinculada ao Centro Nacional 
de Pesquisa Científica (CNRS), e Mestre Assistente em arqueologia e pré-
história da América latina, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de 



Paris, antes de se tornar professora na Universidade Federal de Pernambuco, no 
início dos anos 90.  
A relação científica que construiu entre a França e o Brasil, está consolidada, há 
mais de quatro décadas, no sítio de São Raimundo Nonato, onde começou a 
dirigir a Missão arqueológica francesa do Piauí. São as campanhas de escavação 
nesse sítio de grande importância, que a levarão ao reconhecimento mundial, em 
1991, quando da descoberta de vestígios de mais de 25.000 anos e des gravuras 
de cerca de 50.000 anos. Descobertas essas que questionarão as teorias, até 
então consagradas, a respeito da história do continente americano.  Tais teorias 
norte-americanas afirmavam que os primeiros habitantes deste continente teriam 
chegado cerca de 12.000 ou 13.000 anos atrás, pelo norte, pelo estreito de 
Bering.   
 
Todos se lembram de sua intransigência e de sua luta por ocasião da polêmica 
científica ocorrida na época. Polêmica da qual se saiu vencedora, quando a 
UNESCO declarou o sítio como Patrimônio Cultural da Humanidade.  
Sua intransigência e sua combatividade lendárias serviram também a sua 
carreira científica, tão notável e que é uma das mais belas ilustrações da relação 
secular entre a França e o Brasil, no âmbito da pesquisa e do conhecimento ; 
assim como serviram a realidade humana e social que a senhora descobriu  na 
Serra da Capivara, durante  tantas campanhas de escavação realizadas em 
condições materiais precárias.  
 
É assim que foram criados a  Fundação Museu do Homem Americano e o 
Parque  Nacional da Serra da Capivara, instituições que a senhora preside até 
hoje, pois não pode separar a  sua  ação científica da necessidade de proteger o 
sítio e de assegurar um quotidiano digno para seus habitantes. E a sua 
determinação e energia são igualmente firmes tanto  para defender seus 
posicionamentos científicos, quanto para pressionar as autoridades competentes, 
no intuito de convencê-las a apoiar os projetos de desenvolvimento econômico e 
social dos povos herdeiros dos primeiros habitantes do continente americano. 
 
Bem sei que o hoje, trata-se da luta que mais a ocupa e mais a preocupa, e, por 
isso, espero mesmo que as autoridades competentes saibam dar-lhe os meios e 
as condições necessárias para a sobrevivência do Parque Nacional da Serra da 
Capivara.  
 
Como a senhora já sabe, a Ordem Nacional da Legião de Honra foi 
originalmente criada por Napoleão para honrar os combatentes da Nação 
francesa, e é com muita alegria que lha concedo hoje esta alta honraria que 
prestigia, além dos seus méritos como grande cientista, mas também a grande 
guerreira que é, desde sempre.  
 



Niède Guidon, em nome do Presidente da República e em virtude dos poderes 
que me foram conferidos, eu a nomeio Cavaleiro da Legião de Honra. 
 


