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O sul de Minas Gerais, região de passagem dos bandeirantes paulistas em busca primeiramente 
de índios para escravizar e ouro, principalmente de aluvião nos rios e ribeirões da região, e depois 
como caminho para as “Minas Gerais”, apresenta grande variedade de sítios arqueológicos pré-
históricos e históricos ainda pouco estudados. Conceição dos Ouros, um pequeno município com 
aproximadamente 9.000 habitantes encravado na serra da Mantiqueira (próximo a Campos do 
Jordão – SP e ao vale do rio Paraíba) ficou conhecida pelos achados arqueológicos pré-históricos 
(sepultamentos em urnas) e pelo Museu do Índio, criado para acolher o signifi cativo patrimônio 
em urnas cerâmicas da Tradição Tupiguarani e peças líticas ali encontradas.  

Através de um convênio entre o Museu do Índio e a UFMG foram realizadas escavações no 
município em dezembro de 2001. A participação da comunidade local, desde os primeiros 
achados (1998) até a criação do museu, escavações e aplicação dos processos museais educativos 
de extroversão (2003), é acompanhada e analisada em profundidade pelo arqueólogo Paulo 
Araújo de Almeida, que pode ser considerado um pesquisador e ativista local, o que acontece 
pouco no Brasil , mas é comum em países europeus.  

Questões relativas à identidade cultural da população local, o desenvolvimento da sua 
mentalidade segundo os processos históricos da região com a ocupação colonial e a 
cristianização, o que se desdobrou na edifi cação de uma cidade sobre um antigo aldeamento 
indígena o qual fi caria esquecido e até proibido, são analisadas em nível de mestrado. A presença 
indígena, esquecida na memória até os dois últimos anos do século XX, recebe atualização como 
herança a partir do nascimento da arqueologia na cidade. A Arqueologia pública e suas 
implicações com a preservação do patrimônio, a musealização e as relações entre comunidade, 
arqueologia e poder público em nível local, estadual e federal, revelam tensões e interesses 
conflit antes nas distintas instâncias de poder e delas com a sociedade organizada em busca de 
conscientização e cidadania.  

O projeto educativo do Museu do Índio conhecido como “educação nas montanhas”, tornou 
possível uma interessante compreensão dos processos de formação histórica desse município sul 
mineiro. Estudos realizados com a participação da comunidade sobre as transformações da 
espacialidade e da paisagem urbana e seu entorno, juntamente com a localização e análise dos 
sítios e achados arqueológicos, revelaram o valor da dimensão social e a necessidade da 
participação do arqueólogo nas questões locais uma vez que a ciência nunca pode considerar-
se neutra. 


