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RESUMO O artigo apresentará uma descrição das duas etapas de levantamento de campo já executadas 
no projeto “Pesquisas arqueológicas no médio Mogi-Guaçu e médio Jacaré-Guaçu, estado de São Paulo”. 
Os trabalhos descritos neste artigo estão inseridos em pesquisa realizada por arqueólogos do NEE (Nú-
cleo de Estudos Estratégicos/Unicamp) e têm por objetivo evidenciar o passado indígena da região de 
Araraquara (sobretudo sítios cerâmicos), fazer uma discussão patrimonial sobre tais vestígios e discutir 
com a população local, por meio da educação não-formal, a formação multicultural da região. Vendo a 
educação patrimonial como finalidade primordial do projeto, as pesquisas na região contemplam, ainda, 
várias formas de divulgação dos seus resultados, muitas delas em andamento: montagem de exposições 
temáticas, cursos para professores do ensino fundamental, publicação dos resultados parciais e finais para 
o público acadêmico e não-acadêmico, treinamento de universitários interessados em Arqueologia.
PALAVRAS-CHAVE Cerâmica arqueológica, Arqueologia regional, levantamento arqueológico no médio 
Mogi-Guaçu, levantamento arqueológico no médio Jacaré-Guaçu.

ABSTRACT The article will show a description of the two stages of the field survey already accomplished 
in the “Archaeological Researches in the Middle Mogi-Guaçu and Middle Jacaré-Guaçu, São Paulo State” 
Project. The works described in this article are part of a research done by CSS (Center for Strategic Studies 
/ Campinas State University) archaeologists and have as its goals to evidence the indigenous past of the 
Araraquara region (especially ceramic sites), to produce a discussion about the heritage aspects of such 
remains and to discuss with the local population, by way of informal education, the multicultural formation 
of the region. Seeing the heritage education as the main goal of the project, the researches in the region 
still contemplate several forms of making public its results, many of them still in process: the assembly of 
thematic exhibitions, curses offered to K-12 teachers, publication of the partial and final results for the 
academic and non-academic public and training of college students interested in archaeology.
KEYWORDS Archaeological poterry, Regional archaeology, Archaeological survey in middle Mogi-Guaçu, 
Archaeological survey in middle Jacaré-Guaçu.


