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RESUMO

O projeto tem como objetivo central desenvolver discussões sobre o passado indígena da região de Poços de Caldas. Um de seus enfoques recai sobre a forma que tal questão é

abordada em vários níveis de ensino e como a Arqueologia pode contribuir para tais abordagens. A proposta refere-se à apresentação de resultados parciais de leituras e

reflexões feitas sobre o potencial da Arqueologia para as abordagens das identidades indígenas na Educação Infantil. A pesquisa tem sido realizada primeiramente por meio de

busca bibliográfica, fichamento e discussão de textos sobre as diferentes abordagens das populações indígenas para diversas faixas etárias. A sociedade brasileira em geral e as

escolas, em particular, apresentam uma visão muitas vezes estereotipada e fantasiosa sobre os povos indígenas. Isto se reflete de forma muito marcante na educação infantil.

Muitas vezes, as identidades indígenas são apresentadas dotadas de um caráter folclórico, distante das identidades brasileiras, e homogêneo, como se não houvesse diversidade

nas etnias que compõem o quadro étnico-cultural brasileiro. Pouco se discute sobre quais consequências tais visões poderão ocasionar para a Educação das identidades e da

diversidade cultural. As identidades indígenas geralmente são abordadas uma vez no ano, no dia comemorativo ao índio, onde as crianças assimilam conhecimentos sobre tais

culturas. Nossas pesquisas têm possibilitado discussões sobre o passado dessas culturas indígenas, e as transformações que esses povos vêm passando a despeito do discurso

oficial de identidade homogênea. As discussões do projeto levam os seus integrantes à percepção de que tal discurso desvaloriza as culturas que compõem a identidade

brasileira e que as culturas indígenas podem ser abordadas de múltiplas formas, valorizando e ressaltando suas características (brincadeiras, cantos, danças, relação com a

natureza, tabus, crenças), em um ambiente de Educação Infantil que favoreça a percepção de um país multicultural.
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