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RESUMO

O projeto Arqueologia e Educação: possibilidade de estudos do passado da região de Poços de Caldas acontece desde o ano de 2008, tendo como objetivo a discussão de como

a Pedagogia e Arqueologia podem trabalhar juntas para uma maior compreensão do passado.  No ano de 2015 o projeto adotou como metodologia buscas bibliográficas e

encontros do grupo de estudos e um dos desdobramento do projeto foi a busca por referenciais bibliográficos que apresentassem as pesquisas arqueológicas (acadêmicas e de

contrato) desenvolvidas no sul e sudoeste do estado de Minas Gerais. O objetivo das atividades desenvolvidas foi traçar, por meio das pesquisas arqueológicas e sítios

registrados, uma linha que apresente a história não oficial da região e trazer à tona elementos culturais que foram excluídos de discursos oficiais. Segundo Prous (2013), em

Minas Gerais, durante anos as pesquisas limitaram-se a região de Lagoa Santa e na década de 1970 as pesquisas expandiram-se para outras regiões. Com essa expansão, na

região sul e sudoeste de Minas Gerais foram encontrados diversos sítios arqueológicos. De acordo com a base de dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,

na cidade de Carmo do Rio Claro (sudoeste mineiro) foram registrados 17 sítios arqueológicos e grande maioria do material encontrado está exposto no Museu Arqueológico

Antônio Adauto. O museu tem sua origem com Antônio Adauto Leite, morador da cidade que encontrou peças indígenas e começou a guarda-las e a buscar mais peças. Hoje a

coleção feita por Antônio Adauto tornou-se o acervo do museu que conta com aproximadamente 3000 peças.

As leituras e pesquisas resultaram na construção de uma tabela com os sítios arqueológicos do sul e sudoeste de Minas Gerais registrados no Instituto do Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional (IPHAN). Tal tabela será utilizada para dar sequência nas atividades do projeto e para que se possa compreender a história das populações que estiveram

presentes em tal região. 
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