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Pretendeu-se com este projeto a identificação, cadastro e estudo dos sítios arqueológicos da Zona da 
Mata Mineira, visando a valorização e preservação do patrimônio cultural e arqueológico através de 
ações educativas em parceria com a população local. No início das atividades delimitamos nossos 
esforços em dez municípios, que a seguir se concentrou em São João Nepomuceno, considerando, 
sobretudo o apoio e o interesse demonstrados pelos administradores locais na execução do projeto. 
Os primeiros passos centraram-se em trabalhos de conscientização, visando a divulgação de nossas 
atividades junto à comunidade. Para tanto foi promovida uma exposição itinerante que percorreu os 
municípios de Rio Novo, Guarani, Itamarati de Minas, São João Nepomuceno e Piraúba. Foram 
ainda realizadas pesquisas orais informais com a população. Este método se mostrou mais eficientes 
na interação com os informantes do que a utilização de questionários e gravadores. A partir das 
informações da comunidade localizamos onze sítios, registrados junto ao IPHAN e 
georeferenciados. Como fruto de nossa atuação foi promovida a Semana Cultural “O Saber Local” 
onde a própria comunidade teve participação ativa na construção do conhecimento. Objetivamos 
com este evento chamar a atenção do público, especificamente o acadêmico, para a pluralidade de 
manifestações culturais através de uma interação multifacetada. Já no início do segundo ano de 
pesquisas, optamos por um procedimento de prospecções mais abrangentes no município de São 
João Nepomuceno. Assim demos início à Primeira Campanha Arqueológica do Sítio Primavera que 
resultou em um quadro de características que permitiram averiguar tratar-se de um sítio com um 
único nível arqueológico, rico em fragmentos cerâmicos e líticos pertencentes à Tradição 
Tupiguarani. Foi possível visualizar uma dispersão espacial dos vestígios que aponta para 
conservação de concentrações que poderiam denunciar a localização de habitações bem como de 
áreas de atividades específicas, importantes para a execução de estudos de espacialidade intra-sítio, 
que podem esclarecer sobre os padrões de assentamento dos antigos habitantes da região. Foram 
também realizados trabalhos de educação patrimonial com as turmas do Ensino Fundamental no 
município e oficinas de cerâmica, visando expor a complexidade do trabalho indígena. 
Consecutivamente apresentamos a importância da arqueologia para o resgate da pré-história e da 
história da região. Por último, trabalhamos com a percepção das crianças e com a questão de 
patrimônio e memória. Nosso projeto foi bem sucedido, pois conseguimos atingir os objetivos 
pretendidos e com uma boa inserção entre a população local, abriram-se novas perspectivas para a 
continuidade dos trabalhos na região. 


