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RESUMO

O projeto Arqueologia e Educação: possibilidades de estudos do passado da região de Poços de Caldas acontece desde 2008, propiciando discussões sobre como a Pedagogia

e a Arqueologia podem trabalhar juntas para uma compreensão reflexiva do passado. Nesse sentido, uma de suas abordagens se direciona para a possível contribuição de tais

estudos nas aulas de História do Ensino Fundamental, visto que esta relação tem como objetivo enriquecer o processo de ensino - aprendizagem dos conteúdos sugeridos pelos

Parâmetros Curriculares Nacionais de História desse nível de ensino. Assim, considerando as explanações feitas por Almeida (2015) sobre a importância das olarias no processo

de preparação dos fermentados, e os elementos da arte rupestre apresentado por Pereira (2011), pretende-se enfatizar a necessidade de se compreender as práticas culturais

realizadas pelas populações ameríndias no período que antecede a colonização, em virtude dessas serem fontes substanciais para a superação de um passado negligenciado

(SCHIAVETTO; GILAVERTE; ANDRADE, 2013), e, qual a importância de se estabelecer correspondências com os povos tradicionais na atualidade, como sugerido pelas autoras

Tassiari, Oliveira e Gobbi (2006), uma vez que essas experiências oportunizam o contato com o outro e a superação de ideias estereotipadas. Para isso, até o momento foram

realizadas buscas bibliográficas e ações educativas (palestras e oficinas de cerâmica indígena) em uma escola particular e em cursos de formação de professores. Sobre as

discussões e leituras realizadas no grupo de estudos, é possível dizer que estas permitiram refletir sobre alguns temas constantes nos PCN’s, que poderiam ser enriquecidos

pelas abordagens arqueológicas, como por exemplo, a questão indígena e questões de outras minorias. Logo, os resultados parciais referem-se ao desenvolvimento de estudos e

atividades pautados no aprimoramento das metodologias das aulas de História e na aprendizagem de alunos do Ensino Fundamental.
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