
CAPITULO I 
 
 

 
MICRORREGIÃO DE JUIZ DE FORA E ARQUEOLOGIA: UM HISTÓRICO 

 
 
1. Primeiro Registro de Cerâmica Tupi em Juiz de Fora 
 

A chegada do colonizador nas terras que hoje são pertencentes ao 

município de Juiz de Fora se faz associada à abertura do Caminho Novo 

(variante da Estrada Real) para as minas, ligando Ouro Preto ao Rio de 

Janeiro. Este novo acesso foi encomendado pelo rei de Portugal por volta de 

1700 a Garcia Rodrigues Paes Leme (LESSA, 1985: 16). Logo após sua 

abertura o rei de Portugal permitiu que as terras às margens do caminho 

fossem utilizadas para a agricultura e povoamento (idem, 21-24) 

 Somente por volta de 1718 e 1719 é que a localidade onde hoje se 

implanta a cidade de Juiz de Fora passa a ser conhecida pelo locativo “Juiz de 

Fora”. Devido, segundo uma das teorias, a Luis Fortes Bustamante e Sá ter 

comprado uma sesmaria neste local e por este ser juiz do Rio de Janeiro, 

portanto, de fora (idem, 26). 

 Após 120 anos do início do povoamento regional chegou à região o 

engenheiro alemão Heinrich Wilhelm Ferdinand Halfeld (idem, 38), ficando 

conhecido como Fernando Halfeld. Após ter trabalhado por mais de 10 anos no 

Brasil, o engenheiro é nomeado no ano de 1836 para o cargo de Engenheiro 

da Província e encarregado da construção de uma nova estrada que facilitasse 

a comunicação entre a capital, Ouro Preto e a divisa do Rio de Janeiro (idem, 

39). Empreendimento que ficou conhecido como “Estrada Nova do Paraibuna” 

e que aproveitou a maior parte do traçado do que era então o Caminho Novo. 

 Partindo de Ouro Preto em 1836, Halfeld retifica e, em alguns casos, 

modifica o percurso do Caminho Novo. Nesta sua obra se depara no ano de 

1840 com o que ele chamou de “cemitério indiano” em carta enviada ao 

correspondente do IHGB J.D. Stürz. Tal carta foi lida em 18 de setembro de 
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1840 em uma plenária do IHGB no Rio de Janeiro pelo historiador Francisco 

Adolfo de Varnhagen (LESSA, 1945: 75). Tal documento, que aparece em 

poder de Varnhagen, foi traduzido do original de Halfeld, em alemão, por Stürz 

que também copiou as ilustrações, como podemos ver no documento em 

anexo (Anexo 4). 

 Nesta carta podemos ler que durante a construção da estrada, Halfeld 

corta uma elevação e encontra na profundidade de 5 a 8 palmos (1,15m a 

1,84m) panellas de barro de grandes proporções (5 palmos de comprimento 

com 3 de largura e ¾ de palmo de altura). Que por conterem restos de osso, 

foram consideradas como indicativas de um cemitério indígena. Ele também 

teria encontrado três panellas  mais fundas que foram definidas como panellas 

de cozinha. O que mais nos desperta a atenção na referida carta são suas 

figuras, nas quais o engenheiro reproduziu à pressa a pintura que continha os 

fragmentos por ele encontrados, estando as panellas pintadas por fora e por 

dentro. Nestas figuras vemos claramente dois motivos de pintura reproduzidos 

pelo autor onde ele mostra que algumas das panellas estavam pintadas com 

linhas geométricas formando gregas. Já outras apresentando curvilíneas 

entremeadas por pontos, limitadas por quatro linhas retas e paralelas 

subscritas por linhas verticais que se alternam com linhas inclinadas. 

 Vemos, portanto, nesta carta o que sabemos ser o mais antigo 

documento com representações de pinturas em cerâmica associadas à 

tradição Tupiguarani. Tais desenhos representam duas modalidades típicas 

das pinturas encontradas na cerâmica associada a esta tradição arqueológica. 

Mais do que isso, de acordo com os resultados das pesquisas realizadas nos 

sítios arqueológicos da região pela equipe do MAEA, tais modalidades de 

pintura são recorrentes a todos os sítios. Sempre na condição de que as 

pinturas geométricas estejam no lado exterior dos vasilhames com formas 

fechadas e as curvilíneas com pontos na parte interna de vasilhames abertos. 

 Varnhagen (1858: 416), comenta ainda que o engenheiro Halfeld 

pretendia empreender uma escavação com intuito de encontrar peças inteiras. 

Infelizmente não foi possível saber se esta empreitada foi levada a cabo e nem 

mesmo ter conhecimento do exato local do pretenso sítio. Mas de certa forma 

este documento já demonstra precocemente o potencial para as pesquisas 
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arqueológicas na região e pelas mãos de um personagem histórico, 

considerado o fundador da cidade. 

 
 
2. Múmias Naturais  
 
 Aproximadamente 30 anos após os vestígios cerâmicos serem 

encontrados por Halfeld, temos notícias de trabalhos arqueológicos 

empreendidos no então município de Rio Novo, atualmente Goianá, a 32 Km 

de Juiz de Fora. Na localidade fica a Fazenda Fortaleza de Sant’Anna, 

importante produtora cafeeira no período do segundo império, posse de uma 

renomada família, de grande influência política e pertencente ao círculo de 

amizades do imperador D. Pedro II. Na referida fazenda se situam formações 

de Iselbergs de gnaisse, conhecidos por Pedra da Babilônia, Pedra da Boa 

Vista e Pedra dos Índios, nesta última formação temos duas cavernas onde foi 

encontrado um “cemitério indígena” com peculiares características. Como 

resultado desta descoberta temos, até o momento, três indivíduos mumificados 

depositados na coleção arqueológica do Museu Nacional, um relatório escrito 

por Frederick Hartt e publicado nos Estados Unidos em 1875, um estudo 

interdisciplinar coordenado por Beltrão e Lima na década de 1980, além de 

várias outras citações.   

O relatório de Hartt foi apenas recentemente localizado e refere-se a 

uma campanha arqueológica empreendida em 1874 nas cavernas da Babilônia 

I e II (CORRÊA & COLOMBO, no prelo). Os relatos sobre as cavernas 

retrocedem até por volta de 1871, quando teriam sido identificados os restos 

humanos em uma caverna na serra. Contudo antes disso, três cavernas teriam 

sido localizadas por caçadores, em um mesmo maciço rochoso (ARAÚJO, 

1951), e visitadas pelo Sr. Antunes, então administrador da fazenda (HARTT, 

1875). Se estas são as mesmas cavernas em que foi feito o achado, os 

primeiros visitantes não teriam identificados os vestígios arqueológicos. Estes 

só vêm a ser identificados com a visita de Manuel Basílio de Furtado, que já 

havia encontrado um abrigo sepulcral próximo as cabeceiras do rio Itapemirim. 

Assim, movido por sua experiência anterior, este renomado cientista local, 

promoveu uma inspeção nas cavernas encontrando vestígios humanos apenas 
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na inferior, que também é a maior, concluindo já neste período que se tratava 

de um “cemitério indígena” (idem).  

Foi Basílio de Furtado quem promoveu as primeiras escavações visando 

a retirada de esqueletos, corpos mumificados e seus acompanhamentos 

funerários. Várias foram as incursões de Basílio de Furtado acompanhado por 

Diogo Velho e Rozendo Muniz, promovendo a remoção dos vestígios que iam 

sendo localizados. A convite de Diogo Velho, Ladislau Netto, então diretor do 

Museu Nacional (foi diretor entre 1874 e 1893), montou uma equipe para 

realizar uma incursão ao sítio. Esta equipe foi composta por Charles Frederick 

Hartt, naturalista Norte-americano que dirigiu a Comissão Geológica do 

Império, Auguste François Marie Glaziou, Diretor do Passeio Público do Rio de 

Janeiro e importante botânico, Claude Henri Gorceix, que neste período 

fundava a Escola de Minas no Brasil, e um assistente do Museu Nacional. Essa 

equipe foi muito importante para a sistematização dos dados sobre o achado e 

a conservação das informações por meio de publicações.  

Desta campanha se originou o relatório aqui referido onde consta de 

informações paisagísticas, um croqui da caverna com os vestígios plotados 

(ver croqui ao lado) e uma detalhada 

descrição do material encontrado 

quando da campanha e anteriormente 

nas intervenções de Basílio de Furtado 

(tabela 1) 

 Vemos, portanto, que as 

atividades neste sítio arqueológico 

contaram com importantes personalidades inseridas nos primórdios da 

Arqueologia em nosso país. A descoberta na serra da Babilônia se deu em um 

momento que iniciava a efervescência da Arqueologia nacional. Os 

pesquisadores que voltaram sua atenção para os vestígios encontrados 

estavam atentos as problemáticas arqueológicas mais modernas para a época. 

Pela documentação levantada, vários dos artefatos encontrados foram 

enviados ao exterior a pesquisadores de renome internacional como, Jean 

Louis Armande de Quatrefages de Breau, um dos pais fundadores da 

antropologia craniométrica, e grande adversário de Darwin; e Rudolf Virchow, 
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um dos mais famosos cientistas europeus do século XIX, criador do Museu de 

Antropologia de Berlim (CORRÊA & COLOMBO, no prelo). 

Infelizmente, como este documento recém reencontrado, ficaram 

perdidas as demais informações sobre este importante sítio arqueológico. Não 

se têm notícias da maior parte dos vestígios resgatados durante esta 

campanha, incluindo aí a maioria dos vestígios dos corpos, material orgânico e 

dos vasilhames cerâmicos.  

Os únicos vestígios que ainda se têm notícia da conservação se reúnem 

em um conjunto de múmias com três indivíduos e seus respectivos 

acompanhamentos funerários. Tal conjunto foi submetido a um estudo 

interdisciplinar com seus resultados publicados em 1986 (BELTRÃO & LIMA).  

 O estudo contemplou nas análises um indivíduo adulto, do sexo 

feminino, que teria morrido com aproximadamente 25 anos, e duas crianças, 

das quais uma recém-nascida e outra com aproximadamente um ano de 

nascida. Foram submetidos a exames radiológicos, morfológicos e 

parasitológicos, analisados os acompanhamentos funerários, que foram 

submetidos à datação absoluta por C14, além de se ter procedido à 

escavações em ambas as cavernas.  

 Consta dos autos do Museu Nacional que tal conjunto teria sido doado 

ao imperador D. Pedro II pela baronesa D. Maria José de Sant’Anna, no 

entanto, sabe-se que neste período a baronesa já teria falecido, mas que 

mesmo assim a doação foi feita com a exigência de menção honrosa a 

baronesa. Apesar de atualmente só constar no Museu Nacional os três 

indivíduos, segundo o relatório de Hartt, todos os indivíduos e 

acompanhamentos teriam sido enviados ao Museu. Sabemos que algumas 

peças saíram do país para irem compor as coleções de importantes cientistas 

internacionais daquele período, todavia, restam dúvidas para onde teriam ido 

os cinco vasilhames cerâmicos que faziam parte dos conjuntos funerários.   

 Nas pesquisas realizadas na década de 1980 a equipe do Museu 

Nacional procedeu a escavações em ambas as cavernas. Apesar de terem sido 

escavadas sistematicamente, significativas áreas dentro das cavernas, não foi 

possível a localização de nenhum vestígio arqueológico, apenas ossos de 

fauna cavernícola (BELTRÃO & LIMA,1986:12-13). 

 

 17



 Tabela 1 
Nº. 

Croqui Restos Humanos Acompanhamento funerário 

1 Corpo de uma 
criança Enterrada em pequeno cesto de tecido, sobreposto por pedaços de casca de árvore. 

2 Corpo de mulher e 
criança Sem descrição dos acompanhamentos 

3 Esqueleto Enrolado em tecido vegetal 

4 Esqueleto de um 
homem Enrolado com duas camadas, uma em tecido vegetal e outra inferior de palha de palmeira 

5 Ossos de uma 
criança 

Enterrada em vaso cerâmico oval, de argila misturada a areia grossa e queima incompleta. Parecia “ter sido feito sobre molde”, com superfície 
interna levemente áspera, com marcas de instrumento utilizado para o alisamento, sem vestígio de tinta, verniz ou decoração. Foram encontradas 
sementes de Annona e folhas de palmeira Geonoma pinnatifida. 

6 Restos de uma 
criança 

Envolvidos em rede de fibras de palmeira Astrocaryum tucum, com fragmentos de grandes folhas presas sob a rede e palha de palmeira nas laterais. 
Sobre o sepulcro havia gravetos, tudo recoberto por terra e pedras. 

7, 8, 9, 
10 Ossos de crianças 

Quatro pequenas “igaçabas” ovais enterradas de pé, fechadas por pedaços de casca de jequitibá ajustado a boca. Na parte externa as urnas estavam 
recobertas por “espécie de cesto de tecido vegetal feito de Embaúba tinga,” ao qual estava preso cordão que poderia ter sido utilizado como alça. 
Sobre a urna nº8 havia um pequeno cesto feito de cipó tinga, preso a sua abertura uma corda como alça. No interior do cesto havia pequenos feixes 
de palha de palmeira. Do lado desta urna havia “um feixe de cinco bastões, presos em cada ponta por um pedaço de cipó” todos afiados em uma 
das extremidades e chatos e polidos na oposta. Ao lado da urna nº9 havia um “bornal de caça”, feito de forma aberta com fio de fibra de palmeira, 
tendo comprida alça. Continha pequenos feixes de palha de palmeira como no cesto da nº8. A urna nº10 possuía forma oval com grande abertura e 
“sem nenhuma borda” tendo a superfície externa “bem trabalhada, mostrando, porém, marcas rudes e longas da ferramenta de acabamento”. Sem 
“sinais de ornamentos nem verniz”. Para Hartt as quatro urnas foram enterradas juntas, pois estavam separas por pequenos bastões. Na superfície 
próximo as urnas foi “encontrado o corpo de uma criança provavelmente embrulhado em tecido vegetal”. 

11 

Corpos 
mumificados de 

uma mulher e um 
recém-nascido 

(conjunto exposto 
no Museu 
Nacional) 

Ambos os corpos estavam embrulhados na mesma rede. O recém-nascido foi encontrado ao lado esquerdo do corpo da mulher embrulhado em uma 
“trouxa” de tecido vegetal que estava amarado com uma corda “que passava pelos dedos da mão direita da mulher”. No braço esquerdo da criança 
havia “um tipo de faixa e numa das pernas há um cordão feito com seções bastante largas de um osso oco”.  
“Sob o pacote formado pelos dois corpos, foram depositadas lado a lado algumas lascas largas de casca de árvore e um cesto emborcado, cheio de 
pequenos feixes de palha de palmeira, cada um com um nó. Sobre este foram depositadas lado a lado lascas de casca de árvore, como aquelas 
embaixo dos corpos, estando o conjunto coberto por terra. No mesmo sepulcro foi encontrado um bornal semelhante àquele já descrito, mas em 
mau estado de conservação.” 

12 Restos de uma 
pequena criança 

Enterrados a pouca profundidade embrulhado em faixas de tecido vegetal, recoberto por fora com “palha de palmeira frouxa amarrada em alguns 
pequenos feixes como aqueles encontrados nos cestos e no bornal”. O corpo estava depositado sobre uma pedra plana e sobre ele estavam lado a 
lado quatro pedaços de casca de árvore. 

 



 Apesar dos resultados negativos das pesquisas de campo, foram 

executadas análises laboratoriais dos vestígios depositados na coleção do 

Museu, que possibilitou conclusões reveladoras sobre as múmias. Já com os 

primeiros exames ficou claro se tratarem de corpos mumificados naturalmente, 

com datação absoluta por carbono 14, de 600±80 AP, realizada no Centre dês 

Faíbles Radioactivités de Gif sur Yvette, nas amostras de fibras vegetais da 

tecelagem que envolvia a múmia da mulher (BELTRÃO, et alii,1986: 25). Por 

meio das referidas análises os pesquisadores chegaram à conclusão de que se 

trata de um conjunto pré-colombiano. 

 No exame etnográfico realizado por Ribeiro (1986: 22), foram analisados 

os restos de tecelagem e cordoaria que estão associados à múmia na coleção 

do Museu. As conclusões das análises apontam para uma técnica de 

tecelagem atualmente empregada pelo grupo indígena Maxakali, considerando 

o fato de que a área onde foi encontrada a múmia seria compatível, “até certo 

ponto”, com a área habitada historicamente pelo grupo. Mas, a autora não 

exclui a possibilidade dos vestígios poderem ter sido produzidos por grupos 

Kamakãn ou Makuni. 

 Além destas análises, ainda se procedeu a um exame radiológico que 

demonstrou claramente o estado de conservação dos corpos, revelando 

também o adorno em torno do tornozelo do recém nascido, já mencionado no 

relatório de Hartt. Ficou claro ainda que o processo de mumificação de todos 

os corpos examinados foi natural, provavelmente por desidratação dos tecidos 

devido ao microclima do interior da caverna. 

 

 

3. Décadas de 1960 a 80 e as pesquisas do PRONAPA e IAB 
 
 O Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA) teve sua 

gênese marcada pelo seminário realizado por Betty Meggers e Clifford Evans, 

promovido pela Universidade Federal do Paraná (PROUS, 1992: 15). Foi o 

primeiro programa de pesquisas científicas de cunho nacional centrado em 

arqueologia, que de 1965 a 70 teve por intuito sanar a falta de informações 

arqueológicas a fim de tornar possível a “reconstituição do desenvolvimento 

cultural na América do Sul” (DIAS, 2003: 9). O trabalho desenvolvido teve por 
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característica marcante a padronização da metodologia utilizada, atuando, 

sobretudo nas proximidades dos grandes rios, visavam obter datações relativas 

e absolutas.  
As intervenções nos sítios, geralmente, restringiram-se a 
coletas de superfície assistemáticas de amostras mínimas 
para elaboração de seriações, de acordo com as orientações 
do método Ford, acompanhadas de sondagens de pequena 
extensão, realizadas em níveis artificiais de 10 cm, sendo os 
resultados obtidos sistematizados através dos conceitos de 
fase e tradição, adaptados das propostas de Willey & Phillips 
(DIAS, 2003: 9).  
 

Os resultados produzidos durante a vigência deste projeto, por seus 

coordenadores e por outros pesquisadores que seguiram as mesmas diretrizes 

de pesquisa, somaram um total de milhares de sítios em todo território 

nacional, associados a centenas de datações radiocarbônicas; foram de modo 

geral, distribuídos em três Tradições Pré-cerâmicas, diretamente relacionadas 

a ocupações caçadoras coletoras, e nove Tradições Ceramistas, relacionadas 

a grupos agricultores (DIAS, 2003: 9). 

 A metodologia aplicada possibilitava um rápido conhecimento dos sítios 

arqueológicos em áreas sem estudos anteriores, possibilitando uma visão 

geral. Porém, não proporciona reconstruções paleoetnográficas, se não for 

completada por algumas escavações sistemáticas e demoradas (PROUS, 

1992: 16). Após o enceramento do programa várias instituições continuaram 

com as pesquisas intensivas, porém complementando com escavações 

sistemáticas, como o Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB), UFMG e UFPi 

(idem). 

 A Microrregião de Juiz de Fora, assim como a Zona da Mata mineira 

como um todo, não foi abrangida pelas pesquisas do PRONAPA. Entretanto, as 

pesquisas desenvolvidas pelo programa nos Estado do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais de certo modo circundaram a região aqui em questão. Chegando 

mesmo a tocar em temas que atualmente se tornam extremamente pertinentes 

à problemática do povoamento regional. 

 As pesquisas do PRONAPA nos estados mencionados ficaram por conta 

da equipe do Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB), sob a coordenação de 

Ondemar Ferreira Dias Júnior, que manteve constantes publicações dos 

resultados durante o programa e após seu enceramento. Com a finalização do 
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PRONAPA, teve início por esta equipe outro projeto específico para Minas 

Gerais, concentrado no Vale do Rio São Francisco, denominado PROPVALE, 

bem como diversos outros projetos que abordaram regiões específicas. 

 As pesquisas desenvolvidas pelo IAB na Região Sudeste resultaram na 

definição de duas fases diretamente relacionadas à Zona da Mata mineira; uma 

delas pertenceria à tradição Tupiguarani e a outra à tradição Una, além de 

outras indiretamente relacionadas. As fases propostas neste período tinham 

por fatores definidores tanto questões de distribuição espacial e temporal, 

quanto características físicas dos vestígios, dando grande ênfase às 

características de acabamento de superfície e os tipos e frações dos 

“temperos” encontrados nos fragmentos (Tabela 2): 

 
Uma das críticas que recebemos ao estabelecer as fases 
citadas é de que acabaríamos identificando mais unidades 
arqueológicas do que sociedades tribais na região. Nada mais 
fácil de refutar. Basta que consultemos os textos 
contemporâneos da conquista, para constatarmos a 
intensidade do povoamento Tupi na área, com muito mais 
aldeias identificadas do que sítios pesquisados, ou fases 
reconhecidas (DIAS & PANACHUK, 2008: 100).  
 

 Ainda na primeira metade da década de 1960 as pesquisas 

desenvolvidas pelo IAB identificaram sítios da tradição Tupiguarani no estado 

do Rio de Janeiro, que foram associados a uma fase denominada Guaratiba 

(DIAS, 1967). Tais sítios estavam localizados nas proximidades dos rios que 

deságuam nas baias da Guanabara ou na de Sepetiba, apresentam datas 

variando entre 1650 a 800 AP. A cerâmica apresenta pintura bi ou policromas e 

acabamentos plásticos como corrugados com variações na mesma peça. 

Coincidindo em ocupação territorial com a fase Guaratiba foram 

encontrados, outros sítios agrupados na fase Sernambitiba (DIAS, 1968), que 

apresenta uma ocupação mais extensa e intensa. Além de ocupar parte das 

áreas definidas como localidades preferenciais da fase Guaratiba, ou seja, os 

terrenos arenosos, desde as praias de mar aberto ou lagunares, aos terrenos 

em meia encosta, sobre as colinas “em meia laranja” da Baixada da Guanabara 

(DIAS & PANACHUK, 2008: 95). A cerâmica apresenta uma preponderância  
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Tabela 2 
 

Tradição Fase Estado Datação Distribuição Características 

Guaratiba RJ 1650 a 800 AP rios que desaguam na baia da 
Guanabara e Sepetiba 

há certo equilíbrio entre as peças pintadas e o corrugado 
 

Sernambitiba RJ 1100 AP da região de Sepetiba até a baía 
Formosa, em Rio das Ostras 

ligeiro predomínio da pintura sobre o corrugado 
 

Itabapoana RJ 1600AD Rio Itapabapoana divisa do Rio 
com ES e morraria do interior 

decoração pintada reduzida e o escovado, junto com o ungulado, tornam-se tão populares quanto o corrugado 
 

Itaocara RJ 1400 – 
1500AD 

Margem direita do Rio Paraiba 
do Sul entre Tres Rios e Itaocara 
e morraria do interior 

menos rica em material pintado . Predomina a decoração plástica corrugados, ungulados, acanalados, polido-estriado, 
escovado, entalhado, serrungulado, inciso, e peças carimbadas, mas há fragmentos pintados. tempero: hematita, feldspato e 
quartzo 
 

Ipuca RJ 
MG 

 
1200 – 

1400AD 
 

São Fidélis ate a foz do Paraiba 
do Sul, e na bacia do rio Muriaé 
– M.G. 

decoração Tupiguarani, ao lado do polido-estriado, aplicada sobre vasilhame cuja tecnologia de fabrico, tipo de queima, 
espessura das paredes e até morfologia, característicos da Tradição Una, da fase Mucuri tem pintura mas predomina  
decoração plástica, como o polido-estriado, o ungulado, o corrugado, etc. Tempero quartzo, feldspato e hematita. 
Características apontam para contato com produtores de cerâmica Una fase Mucuri.  
 

Belvedere MG 520 ±90AP  
720±150AP 

em Alfenas e Santa Rita do 
Sapucaí. 

decoração pintada, corrugada, ungulada, escovada,  incisa, digitada, entalhada, polida-estriada, ponteada e raspada. Tempero 
Quartzo grosso e fino e argila alem de hematita, feldspato e chamote. Características apontam para contato com produtores de 
cerâmica Aratu-Sapucaí fase Sapucaí 
 

Cocha MG 1200AP concentrados na microbacia do 
rio Cocha no Norte do estado 

tempero de grãos grossos de hematita, quartzo e feldspato. A decoração pintada aparece em primazia, seguida do escovado, 
polido, ungulado e corrugado, o raspado, inciso, ponteado e acanalado 
 

Tupiguarani 

Catuni MG  na microbacia do rio São 
Domingos – médio S. Francisco 

o tempero consiste em grãos finos de hematita e argila. Decoração: pintado, corrugado, ungulado; e mais raro o escovado e o 
entalhado.  
 

Piumhi MG 1840 AP alto curso do Rio São Francisco 

O alisamento lembra a fase Mucuri, mas há também polido-estriado e engobo vermelho. Uma das morfologias freqüentes é de 
fragmentos de pote elíptico duplamente cambado com decoração ungulada. Tempero feldspato, quartzo leitoso, hematita, 
calcário e argila. Alguns sítios apresentam características que remetem a contato com Tupiguarani. 
 

Una 

Mucuri RJ 
MG 

1430±65AP até 
séc. XIX 

Planície de Campos, Serra 
Fluminense e alto curso do rio 
Muriaé em Minas Gerais 

Sítio a céu aberto e em abrigos Tempero quartzo, mica, feldspato variando o tamanho dos grãos. Alisamento regular quase 
polimento, demais decorações apresentam-se em menor número, escovado, polido-estriado, entalhado, inciso. Características 
apontam para contato com produtores de cerâmica Tupiguarani fase Ipuca 
 

Aratu-
Sapucaí Paraopeba MG  Bacia do rios Paraopeba – Alto 

S. Francisco 
Tempero predominante quarto, de modo geral muito semelhante ao material da fase Ibirací: essencialmente com acabamento 
simples. Características apontam para contato com produtores de cerâmica Tupiguarani fase Belvedere.  

 



dos motivos pintados sobre o corrugado e com datação que chega a recuar 

1100 anos (BUARQUE, 1999). 

Para o estado do Rio foram ainda estabelecidas a fase Itabapoana na 

margem direita do rio de mesmo nome, na região norte do estado (DIAS, 1969) 

e a fase Itaocara ocupando as áreas de morros do interior do estado nas 

proximidades do médio curso do rio Paraíba do Sul. Para esta última temos 

uma preponderância do corrugado, ungulado e acanalada, que segundo Dias 

(1969) tem ainda o diferencial de apresentar peças carimbadas. Esta fase 

apresenta ainda semelhanças, quer seja na localização dos sítios, quer seja na 

pasta ou na decoração, com a fase Maquiné, determinada por Miller (1967: 21), 

no Rio Grande do Sul (DIAS, 1969: 127). 

Foi ainda registrada a fase Ipuca, primeiramente na região do município 

de São Fidelis no estado do Rio de Janeiro, com sítios de proporções 

consideráveis e com grande quantidade de vestígios. Outros sítios foram 

localizados de forma dispersa, incluindo dois em ilhas do rio Muriaé, um dos 

afluentes da margem esquerda do Paraíba do Sul, ou seja, no estado de Minas 

Gerais, mais especificamente na Zona da Mata. É uma característica desta 

fase ter elementos típicos da tradição Tupiguarani associados ao polido-

estriado aplicados sobre vasilhames tipicamente confeccionados como na 

tradição Una mais especificamente da fase Mucuri (DIAS & PANACHUK, 2008: 

97). Para esta fase, a pintura foi pouco representada com predomínio dos 

acabamentos plásticos como o polido-estriado, ungulado e corrugado. 

Mencionam-se ainda para o estado do Rio a localização de um conjunto 

com três urnas, estas com ombros largos e pintadas na face externa. 

Inicialmente se pensou tratar de um sítio histórico ocupado a partir do final do 

século XVI, onde foram reunidos índios arrebanhados após a conquista, 

inclusive com a vinda de “Carijós” do Sul (idem, 99). Mas ainda de acordo com 

os pesquisadores as novas pesquisas indicam para a possibilidade de tratar-se 

nestes casos de sítios da tradição Tupinambá, que já estariam implantados na 

região anteriormente a colonização européia, mas que guardariam 

semelhanças com a tradição Guarani típica do sul do país. 

Além do PRONAPA na década de 60 temos ainda pesquisas no vale do 

rio das Velhas, na região central de Minas realizadas por Harold Walter, Hurt & 
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Blasi e Laming-Emperaire & et alii que em 1960 identificaram sítios com 

material Tupiguarani. A região central apresenta peças pintadas e corrugadas, 

na qual foi evidenciado um enterramento em urna pintada de ombro 

escalonado (idem, 108). 

 Dias (1975), apresenta o rio Paraíba do Sul como um importante eixo 

para o estudo do povoamento regional, e mais ainda como uma importante via 

de penetração tanto em tempos pré-históricos e históricos. Destarte, foi a partir 

deste rio e de seus contribuintes que se centraram muitas pesquisas 

desenvolvidas pelo IAB, após a conclusão do PRONAPA. Como os maiores 

contribuintes de águas para este rio se localizam no estado de Minas Gerais, 

foi organizado um programa de pesquisas especificas para abordar as áreas 

destes contribuintes, assim tem origem o programa “Paraíba Mineiro”, onde foi 

prospectado o entorno do rio Muriaé, na Zona da Mata mineira.  

 

O Programa Paraíba Mineiro foi organizado, (...) com o 
objetivo, dentre outros, estabelecer as áreas de ocorrência e 
limites entre três fases desta tradição (Tupiguarani), a 
Itabapoana, a Itaocara e a Ipuca e uma da Tradição Una, a 
fase Mucuri. Até o momento foi possível observarmos, frente 
aos dados provenientes das descobertas, que a área do alto 
Muriaé (região de Carangola, em Minas Gerais) é rica em 
sítios da fase Mucuri, inclusive com sítios cemitérios. 
Imediatamente abaixo, no estado do Rio, área de Natividade, 
surgem sítios da fase Ipuca. Ocorre, pois, um hiato na 
ocupação Mucuri (DIAS, 1975: s/p ).  
 

As pesquisas desenvolvidas naquele momento permitiram determinar a 

ocorrência da fase Ipuca limitada pelo curso do Muriaé, alguns quilômetros a 

jusante de suas nascentes até a foz no Paraíba. Entre o curso do Muriaé e o 

litoral foram apenas localizados sítios da fase Itabapoana, que se adentra pelo 

Espírito Santo, julgando o autor poder estar relacionada ao período final da 

fase Tucum de Perota (idem). 
 

A proximidade de sítios destas fases demonstra uma 
ocupação permanente da região e embora até o momento não 
tenhamos registrados casos de reocupação, não nos parece 
que haja exclusividade regional para cada fase, desde que é 
muito provável que as diversas ocupações tenham ocorrido 
em épocas diversas. Somos levados, no entanto, a crer num 
contato, com aculturação, entre as fases Mucuri e Ipuca, pelos 
detalhes notados na cerâmica de ambas (DIAS, 1975: s/p). 
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Durante estes trabalhos foram encontrados sítios relacionados à tradição 

Tupiguarani enquadrada sob a fase Ipuca. Pretendia-se também prospectar os 

vales dos rios Pomba e Paraíbuna, entretanto na falta de qualquer publicação, 

acreditamos que a pesquisa não foi realizada. Os trabalhos possibilitaram 

ainda a identificação na região do alto Muriaé de sítios da fase Mucuri que 

juntamente com a fase Una compunham a Tradição Una. Alguns sítios desta 

tradição apresentam relações com a fase Sernambitiba, esta última claramente 

pertencente à tradição Tupiguarani e localizada no estado do Rio. Na região do 

município fluminense de Três Rios, na divisa com a Zona da Mata mineira, 

foram encontrados sítios Tupiguarani da fase Itaocara. 

Mas sem dúvida, um dos trabalhos de Dias e Carvalho (1980) toca de 

forma crucial na questão do povoamento regional tanto na pré-história quanto 

no período histórico. Apesar de se tratar essencialmente dos resultados das 

pesquisas realizadas na região serrana do estado do Rio de Janeiro, os 

resultados são muito interessantes se consideradas as similaridades com a 

Zona da Mata mineira. Como já disse Dias (1975), na pré-história não existiam 

as fronteiras entre os atuais estados federativos, portanto nosso estudo 

também deve se dar sem considerá-las. Começando por uma revisão 

etnohistórica os autores apresentam os relatos de cronistas que apontam para 

os grupos existentes tanto no médio curso do Paraíba do Sul, quanto na região 

adjacente de Minas por volta do início do século XIX. O principal grupo 

mencionado é o “Puri-Coroado” que aparentemente compartilhavam uma 

mesma família lingüística, entretanto, no período do contato estavam 

separados em grupos diversificados se tratando como inimigos (1980: 48). Os 

Coroado estavam disseminados entre o norte do estado do Rio de Janeiro 

estendendo-se pelo Espírito Santo e Minas Gerais, inclusive pelo vale do rio 

Muriaé (DIAS & CARVALHO, 1980: 48). Segundo Lamego:  

(...) é possível que a maioria pertencesse à nação Puri, 
reconhecida nos matagais de Muriaé, do Pomba e do 
Cantagalo, cujos vestígios foram também anotados em 
Resende e Areias e é bem possível que toda essa multidão de 
Xumetis, Pitas, Araris e outros, denominados genericamente 
Coroados... nada mais sejam que restos de tribus Puris... ou 
fragmentos étnicos de mais antigas nações como dos Tamoios 
e Suruçus, dizimados nos primeiros séculos e que tenham 
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escolhido a serra como refúgio (LAMEGO, apud DIAS & 
CARVALHO, 1980: 48) 

 

Temos ainda o importante relato de NeuWied (apud DIAS & 

CARVALHO, 1980: 49) sobre os Coroado do baixo Paraíba , onde menciona o 

costume destes índios de enterrarem seus chefes sentados em grandes vasos 

de barro, a que chamavam de camucis. Mas segundo o mesmo viajante no 

momento de sua visita estes índios não mais praticavam este costume e nem 

mesmo produziam artefatos em cerâmica.  

Para os Puri ainda é mencionada como área de distribuição desde a 

serra da Mantiqueira até o alto curso do rio Doce, também haviam relatos que 

teriam abandonado a produção cerâmica antes da passagem dos viajantes 

naturalistas.  

Assim, Dias e Carvalho (1980: 50) a partir dos relatos etnohistóricos 

montam o seguinte quadro de ocupação para a região entre a Baia da 

Guanabara e o rio Doce: 

 

a – Ao redor de 1500 A.D. – litoral e região vizinha: predomínio 
dos grupos Tupi-guarani, sobretudo dos Tupinambás ou 
Tamoio e seus inimigos, os Maracajás de Arariboia. Um foco 
de resistência contra o avanço Tupi foi representado pelos 
Guaitacá, no médio e baixo Paraíba, região da Lagoa Feia até 
o Itabapoana e Doce. Faltam dados para o interior e é 
provável que entre os dois grupos litigiosos, haviam grupos 
menores, como os Guaru. 

b – Ao redor de 1800 A.D. – litoral e região vizinha: 
colonização portuguesa, com remanescentes tribais 
circunscritos (Campos, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia etc). 
No interior, predominavam os grupos Ge. Puri, entre a serra 
da Mantiqueira e a serra do Mar, atingindo até o rio Doce e 
predominando na área do Pomba; Coroado e Coropó no baixo 
Paraíba, possivelmente descendentes dos Guaitacá e no 
trecho serrano até São Fidelis, convivendo de forma hostil com 
os Puri; Coroado do alto Paraíba, talvez descendentes dos 
Tupi costeiros, na região de Valença, Vassouras, etc. Entre os 
dois grupos de Coroado, o Puri se interpunha. (DIAS & 
CARVALHO,1980: 50) 
 

 Já antes da década de 1970 temos algumas notícias de pesquisas 

arqueológicas em grutas e cavernas na região serrana do Rio de Janeiro, 
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entretanto a partir desta década houve pesquisas sistemáticas levadas a cabo 

pelo IAB (DIAS & CARVALHO, 1980: 54). A partir de então temos uma série de 

sítios arqueológicos sendo localizados com restos esqueletais, cerâmica, 

tecidos e fibras vegetais. No contexto de tais pesquisas também foram 

localizados os sítios da tradição Tupiguarani agrupados na fase Ipuca, que 

mostrou relevantes traços “de aculturação com a fase Mucuri” (idem).  

Como foi feito para os dados etnohistóricos também foi sintetizado um 

quadro de características dos dados arqueológicos no qual temos um período 

“Pré-cerâmico”:  

a – Pré-cerâmico: Grupos de economia coletora, sambaquiano 
em toda a costa, num horizonte antigo, possivelmente superior 
a 10.000 anos. Em parte contemporâneo, sucede-lhe o 
período da Tradição Itaipu, onde  coleta cede parcialmente a 
vez à pesca. A caça, muito provavelmente foi importante nos 
dois períodos. A agricultura parece, pelas provas indiretas, 
surgir no final do período. No interior, caçadores com pontas 
de projéteis e pequenos artefatos. Nenhum dado ainda 
tecnicamente comprovado da existência de grupos 
relacionados ao horizonte pré-pontas, embora o avanço da 
pesquisa possa vir a localizar sítios do tipo em ambas as 
áreas (DIAS & CARVALHO, 1980: 56). 
 

 E um “Período Cerâmico”: 

 

b – Período cerâmico: provavelmente se desenvolveu 
localmente uma ocupação antiga de grupos ceramistas 
vinculados à Tradição Una (3). No litoral central e norte, 
ocupando a planície, os grupos da fase Una; na serra, baixo e 
médio cursos do rio Paraíba, aqueles da fase Mucuri. No início 
da era cristã, novas levas, desta vez vinculadas à Tradição 
Tupiguarani e, provavelmente, oriunda do Sul: na costa central 
localizaram-se aqueles grupos denominados atualmente, 
dentro da fase Guaratiba, seguidos por aqueles da fase 
Sernambitiba, com os quais repartiram a região durante um 
certo tempo. Estes se estenderam mais para o norte e devem 
ter mantido contato com os elementos da fase Una; ao norte, 
após a foz do Paraíba, localiza-se a fase Itabapoana, mais 
recente. No médio curso do Paraíba, a montante da área 
Mucuri, está situada a fase Itaocara, com ocupação que se 
estende até o início do alto curso daquele rio. Ainda no médio 
curso e se alongando em direção a foz do rio, atingindo ainda 
boa porção do seu afluente Muriaé, estabeleceu-se, mais 
recentemente, a fase Ipuca, com contatos marcantes com a 
fase Mucuri. É interessante notarmos que se não podemos 
observar traços deste contato na fase Itaocara, eles se 

 27



materializam na morfologia cerâmica da fase Ipuca, 
demonstrando existência de um processo de aculturação, que 
muito provavelmente foi prolongado, entre grupos 
pertencentes a Tradições culturais ceramistas diferenciadas” 
(DIAS & CARVALHO,1980: 56-57). 
 

 De modo geral podemos apresentar a fase Itaocara (Tupiguarani), se 

estendendo pelo curso central do Paraíba do Sul, limitada entre os municípios 

de Três Rios e Itaocara, a outra fase da mesma tradição, a Ipuca, se 

estendendo desde o vale do Paraíba desde São Fidelis até a foz e ainda tendo 

ocorrência no curso do afluente o Muriaé. Já referente à tradição Una, temos a 

fase Mucuri, com sítios de campo aberto, cavernas e abrigos (Idem, 57-60).  

 A fase Ipuca ocupa geograficamente a mesma área onde historicamente 

foram aldeados os grupos indígenas Coroado, apresentando:  

 

peças (cerâmicas) de pequena espessura, se comparadas 
com aquelas de outras fases da mesma Tradição (...). A 
queima é incompleta, ocorrendo muitos casos de peças 
enegrecidas, reduzidas. O tratamento das superfícies é 
regular, com muitas peças apresentado bom alisamento 
superficial (DIAS & CARVALHO, 1980: 65).  

 

 Já para a fase Mucuri (Una), temos o polido-estriado como forma de 

acabamento predominante, ele pode ser bem nítido, com brilho superficial, (...). 

As peças são predominantemente escuras (DIAS & CARVALHO, 1980: 68). 

Havendo, entretanto, outras formas de acabamentos de superfícies, corrugado, 

entalhado, ponteado, inciso e acanalado, que segundo os pesquisadores 

poderiam ser entendidos como índices de contato com produtores de cerâmica 

Tupiguarani. 

 A equipe do IAB, na primeira metade da década de 1970, ainda 

trabalhou na bacia do rio Grande, mais especificamente no vale do rio Sapucaí. 

Localizou nos municípios de Alfenas e Santa Rita do Sapucaí um conjunto de 

sítios que após as devidas análises foram enquadrados como pertencentes a 

uma fase Tupiguarani denominada Belvedere com datação de 520 ± 90 A.P. e 

720 ± 150 A.P. (DIAS & PANACHUK, 2008: 103). Como formas de 

acabamentos de superfície os fragmentos cerâmicos apresentaram pintura, 
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corrugado, ungulado, escovado e o inciso. Havendo outras menos recorrentes 

como o digitado, entalhado, polido-estriado, ponteado e raspado. 

Posteriormente, outros sítios foram identificados em outros municípios que 

apresentaram características semelhantes da cerâmica da fase Belvedere. 

Para o vale do rio São Francisco o IAB, durante as atividades do 

PROPEVALE na década de 1970 localizou material Tupiguarani definidos em 

duas fases, Cocha e Catuni, no alto-médio curso do rio com uma datação de 

1200 A.P. para a Cocha (idem, 107). Mais próximo a Zona da Mata mineira no 

alto curso deste rio o IAB, ainda na década de 70, localizou sítios associados à 

tradição Una, com material apresentando intrusão da tradição Tupiguarani que 

foi definida em uma fase denominada Piumhi (idem). É característica desta 

fase, vasilhames elípticos duplamente cambados e com acabamento ungulado. 

 

 

4. De 1990 a Contemporaneidade  
 
Como continuidade das pesquisas realizadas pela equipe do IAB, temos 

uma tese de doutoramento defendida em 1999 por Vladmir Luft. Onde este 

buscou trazer luz a algumas questões sobre o povoamento da Zona da Mata 

mineira que já haviam sido suscitadas pelos pesquisadores do IAB. As 

questões deste trabalho centraram em reunir informações sobre populações 

ditas Puri e Coroado que teriam habitado a região pesquisada,  

 
apesar da dispersão dos grupos indígenas puri e coroado por 
quatro estados – Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo 
e São Paulo – este nosso trabalho esta restrito a uma 
“pequena” área do estado de Minas Gerais. Apresentando 
praticamente todos os autores que fazem referencia a eles, o 
rio Pomba, o rio Chopotó, o rio Casca, o rio Piranga, a serra 
da Onça, a serra de São Geraldo, a serra de São José e a 
serra das Frexeiras são locais mais freqüentemente citados 
(LUFT, 1999: 55). 
 

Segundo as pesquisas desenvolvidas fica latente a opinião de diversos 

autores no que se refere ao fato dos Puri e Coroado serem populações 

oriundas do Norte Fluminense que teriam penetrado para o interior devido a 

pressões de outras populações indígenas (principalmente Goitacás). Assim 
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teriam empreendido um processo de migração seguindo o curso dos rios 

“Paraíba do Sul, do Pomba, e Muriahé, para o sertão mineiro”, até atingirem as 

“fraldas da Mantiqueira”, nas proximidades do rio Chopotó, tributário da 

margem esquerda do rio Pomba, que corta, entre outros, o atual território do 

Município de Visconde do Rio Branco (LUFT,1999: 62). 

 No que se refere à cultura material destas comunidades temos um vasto 

número de objetos de origem vegetal, mas de grande importância 

arqueológica, temos a cerâmica que pode ser associada ao que se denomina 

como tradição Una, apresentando: 
  

formas simples, vasilhames globulares, cônicos ou 
piriformes, de pequenas dimensões, paredes delgadas, 
resistentes e de cor predominantemente escura. As 
decorações são raras e, quando ocorrem geralmente se 
limitam a área superior das peças e denotam influência 
tupiguarani (sobretudo no ungulado e corrugado). O 
material lítico de ambas é excepcionalmente pobre, mas 
em compensação, ocorre regular variação em padrões de 
sepultamentos. (LUFT, 1999: 69).  
 

Durante o desenvolvimento do Programa Arqueológico Puri Coroado 

foram pesquisados um total de 10 sítios em abrigos contendo enterramentos 

secundários em urnas cerâmicas típicas da tradição Una, contendo restos 

humanos e em alguns casos restos de trançados e demais vestígios vegetais 

(LUFT, 1999: 116-118). Este trabalho apresentou ainda a existência de dois 

sítios a céu aberto referidos como “aldeias” (idem, 147), que poderão com 

escavações futuras resolver vários problemas que não puderam ser 

esclarecidos com os estudos dos sítios em abrigos, já que estes se referiam 

unicamente aos rituais funerários dos grupos, deixando dúvidas sobre a cultura 

material relacionada aos vivos. 

No ano de 1997 foram empreendidas atividades de salvamento 

arqueológico em uma propriedade rural no município de Leopoldina, na Zona 

da Mata mineira (KNEIP & CRÂNCIO, 1999-2000: 93). Segundo os 

pesquisadores tratava-se de um sítio cerâmico parcialmente destruído por 

obras de terraplenagem. Foi recolhido no local grande quantidade de 

fragmentos cerâmicos que foram enquadrados como pertencentes à tradição 

Tupiguarani. Além da cerâmica alguns artefatos líticos também foram 
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recolhidos, as autoras dão grande ênfase ao que chamam de vestígio de 

“cabana”, de forma oval, foi evidenciada a partir da maior concentração de 

fragmentos de cerâmica e coloração mais escura do solo. Seu eixo maior 

media 6m e sua área total foi calculada em 24m². (idem, 95). 

Para a região Leste de Minas Gerais, temos recentes pesquisas 

desenvolvidas pela equipe do Museu de História Natural da UFMG 

(MHN/UFMG) em parceria com a UHE/Aimorés. Com este trabalho foi possível 

a identificação de quase duas dezenas de sítios Tupiguarani, todos no médio 

curso do Rio Doce, mais precisamente nos municípios de Ituêta, Resplendor e 

Aimorés (BAETA & PILÓ, 2003). No que se refere à cerâmica dos sítios, esta 

se apresenta rica em acabamentos superficiais diversos, incluindo grande 

número de fragmentos com pintura policroma. 

Também para a bacia do Rio Doce, em seu alto curso foram localizados 

quatro sítios Tupiguarani no município de Mutum. A cerâmica deste sítio em 

muito se assemelha a dos demais sítios da mesma bacia, sendo um diferencial 

a presença de um aplique antropomórfico (DIAS & PANACHUK, 2008: 109). 

Em 1986 foi criado na Universidade Federal de Juiz de Fora um núcleo 

de pesquisas denominado como Setor de Arqueoastronomia e Etnologia 

Americana (SAEA), que a partir de então começa a reunir um acervo de 

vestígios e informações relacionadas à Arqueologia da América pré-

colombiana. Já em 1988 este núcleo recebe a doação de um conjunto de 

fragmentos cerâmicos que posteriormente seriam identificados como 

pertencentes a um sítio arqueológico de Juiz de Fora, o sítio Teixeira Lopes 

que aqui será estudado. Após muitos anos desenvolvendo projetos sem uma 

ênfase especifica na Arqueologia regional, no ano 2000 é proposto o Projeto de 

Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da Mata Mineira, pela 

coordenadora do núcleo de pesquisa, Profª. Drª. Ana Paula de Paula Loures de 

Oliveira. Este projeto que continua sua atuação tem como objetivos principais a 

identificação, o cadastramento e o estudo dos sítios arqueológicos da Zona da 

Mata mineira, bem como um programa de valorização e de preservação do 

patrimônio cultural, histórico, ambiental e arqueológico (LOURES OLIVEIRA & 

CORRÊA, 2003). O projeto possibilitou a reunião de pesquisadores de áreas 

diversas que estão trabalhando conjuntamente em prol desse ideal. 

Inicialmente as pesquisas nos sítios arqueológicos visaram responder as 
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questões básicas sobre os antigos habitantes da região, já que não se 

conhecia quase nada a respeito. Assim os sítios foram abordados para se 

saber quais as características do registro e dos vestígios arqueológicos, 

caracterizar se tais vestígios eram dos grupos apresentados pelos viajantes 

naturalistas ou se pertenciam a outras etnias. Além é claro de permitir a 

aquisição de informações sobre a distribuição espacial destes sítios e as 

cronologias do povoamento regional. 

Atualmente sob a denominação de Museu de Arqueologia e Etnologia 

Americana (MAEA), a equipe do núcleo de pesquisa já apresenta resultados 

importantes sobre a arqueologia da região. Além de mais de duas dezenas de 

sítios registrados vem acumulando um sem número de informações sobre o 

povoamento e patrimônio cultural material e imaterial, bem como disponibilizar 

os resultados em publicações, um site e promover encontros de pesquisadores.  

 
A metodologia de abordagem adotada em cada sítio 
partiu de características e necessidades impostas pelas 
circunstâncias e momento de seu achado. Dependendo 
do estado de conservação e implantação na paisagem, 
diferentes procedimentos foram acionados com vistas ao 
registro e possibilidades futuras de estudos. A delimitação 
da área e a identificação preliminar da distribuição 
espacial dos vestígios, do tipo de matéria-prima e 
decoração, foram ações fundamentais a uma primeira 
classificação do sítio. (LOURES OLIVEIRA, 2006a: 31) 
 

 Vários sítios foram submetidos a pesquisas, incluindo escavações 

sistemáticas em alguns, além de análises laboratoriais, possibilitando ampliar o 

conhecimento dos vestígios arqueológicos locais. Assim foi possível vincular 

quase vinte sítios como portadores de vestígios cerâmicos típicos da tradição 

arqueológica Tupiguarani. 

Neste momento se apresenta um problema de pesquisa que vem se 

consolidando desde o início dos trabalhos na região, e se condensou no 

trabalho de pós-doutoramento de Loures Oliveira (2006c). Ele se refere à 

discordância entre as informações históricas e classificações da cultura 

material pela Arqueologia. Pois, para a Zona da Mata mineira temos os relatos 

históricos apontando para populações que falariam línguas Jê, as quais os 

arqueólogos normalmente associam a uma cultura material, apresentando 

cerâmica com baixa diversidade de acabamentos de superfície e, sobretudo, 
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sem apresentarem policromia. Entretanto, nas pesquisas desenvolvidas pelo 

MAEA nos sítios pré-históricos que apresentam cerâmica, esta é rica em 

acabamentos de superfície, inclusive no que concerne a policromia.  

Em síntese, temos uma cerâmica arqueologicamente caracterizada 

como pertencente a tradição Tupiguarani com datações preponderantemente 

relacionadas a um período pré-colombiano em uma região que para os séculos 

da colonização só há referência a populações Jê, arqueologicamente 

associadas a cerâmicas arqueológicas Una ou Aratu-Sapucaí, no caso de 

Minas Gerais. A partir deste quadro é que Oliveira levanta a seguinte 

problemática: 

 
(...) se grupos genericamente conhecidos como Puri, 
identificados por lingüistas como pertencentes ao tronco 
Macro-Jê, produziram cerâmica caracterizada 
arqueologicamente como Tupiguarani dada a profusão de 
sítios assim classificados na região, e se grupos do 
tronco lingüístico Tupi, mais precisamente identificados 
aos Tupinambá da costa, poderiam ter enterrado seus 
mortos em redes e em grutas, (...), ou seja, até que ponto 
o que se considera particularidades culturais não poderia 
ser compartilhadas em diferentes situações por diferentes 
grupos. (LOURES OLIVEIRA, 2006c: 198). 
 

Faz-se mister salientar que não se pode mais pensar o povoamento e o 

processo de colonização da Zona da Mata mineira sem mencionar o projeto de 

Mapeamento (LOURES OLIVEIRA, 2006a: 38). Sem dúvida os trabalhos que 

foram realizados e estão em curso pela equipe do MAEA, são de grande 

importância para os esclarecimentos das questões da Arqueologia regional e 

sua inserção no entendimento da história das populações de nosso país. 

É no contexto das pesquisas do Projeto de Mapeamento Arqueológico e 

Cultural da Zona da Mata Mineira que o presente trabalho está inserido dando 

continuidade às análises dos vestígios arqueológicos de uma parte dos sítios 

regionais. Objetivamos dar conta de cinco dos sítios associados à tradição 

Tupiguarani que se encontram limitados a microrregião de Juiz de Fora. Como 

bem disse Dias: 
O estado de Minas Gerais, pois, ao que tudo indica, foi uma 
região de intensa troca de influências culturais, cujo estudo cada 
vez mais se reveste de importância e cujos resultados poderão 
esclarecer muitos problemas ainda pendentes na pré-história da 
região sudeste e centroeste (DIAS, 1976/77: 126).  

 33


