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Introdução 
 

Os trabalhos desenvolvidos no sitio arqueológico Primavera (ZM-JN-01) 
são parte de um universo maior de atividades colocadas em prática com a 
proposta do Projeto de Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da Mata 
Mineira. Este vem sendo desenvolvido pela equipe multidisciplinar do Museu 
de Arqueologia e Etnologia Americana (MAEA) desde o ano de 2000, através 
de seu núcleo de pesquisa, atualmente vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa 
da Universidade Federal de Juiz de Fora. Este Projeto tem como objetivos 
principais a identificação, o cadastramento e o estudo dos sítios arqueológicos 
da Zona da Mata Mineira, bem como o desenvolvimento de um programa de 
valorização e preservação do patrimônio cultural e arqueológico, através de 
ações educativas nas escolas em parceria com as prefeituras locais.  

Especificados no plano de trabalho estão a realização de vistorias, 
prospecções arqueológicas e o estudo dos sítios que vão sendo localizados 
com a ajuda da população. Focalizados em uma primeira etapa foram os 
municípios de Guarani, Itamarati de Minas, Rio Novo, São João Nepomuceno, 
Piraúba, Astolfo Dutra e Juiz de Fora, onde atuamos por meio de exposições 
do acervo arqueológico e etnográfico do MAEA. Concomitantemente, foram 
realizadas ações educativas para valorização do patrimônio, bem como 
pesquisas orais e em arquivos públicos e privados que visavam um 
levantamento da história e etnohistória da região. 

Além do pouco conhecimento em termos de Arqueologia da Zona da 
Mata mineira, o que mais nos chamou a atenção ao iniciarmos as atividades do 
projeto foi a surpresa da população a respeito da possibilidade de existência de 
sítios arqueológicos tão próximos. Assim como a região é desconhecida 
arqueologicamente, podemos dizer que a arqueologia era praticamente 
inexistente enquanto realidade local. Paira na mentalidade regional a visão da 
arqueologia como algo distante, de outros países ou no máximo de algum lugar 
bem afastado, nas regiões norte ou nordeste de nosso país, devido a algumas 
poucas veiculações nos meios de comunicação de massa nacionais. Tal forma 
de pensamento não se restringe às pessoas com baixo grau de instrução, 
mesmo dentro do meio acadêmico é possível percebê-la.  

De fato, uma grande parte da população, sobretudo a da zona rural, 
convive diariamente com os vestígios arqueológicos sem que estes sejam 
reconhecidos enquanto tal. É possível perceber em entrevistas que muitos 
destes artefatos adquirem uma face lendária, como no caso das “machadinhas 
dos índios” conhecidas comumente como “pedra de raio”. Mas, e quanto 
àquelas pessoas que cientes da origem desses artefatos não lhes dão o seu 
devido valor? A resposta a esta indagação perpassa pelos caminhos da 
educação patrimonial onde é necessário promover nos indivíduos o sentimento 
de valorização e pertença.  
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As pessoas não associam a figura do índio com a de um homem que 
pudesse ter vivido em suas terras muito antes da chegada dos colonizadores. 
Embora muitos reconheçam que algum de seus antepassados tenha sido 
“pego a laço”, expressão comum para se referir a um ascendente indígena, 
este não é reconhecido como influente em sua formação étnica e identitária. O 
indígena ainda é visto muito próximo no tempo e no espaço, desvalorizado, 
paradoxalmente, pela idéia de “inferioridade tecnológica e cultural”. O 
desconhecimento é, nestes casos, nosso maior inimigo.  

Contudo, assim como para Geertz (1989:24) o “exótico” tornar-se um 
“artifício para deslocar o senso de familiaridade embotador com o qual o 
mistério da nossa própria habilidade em relacioná-los compreensivelmente uns 
aos outros se esconde de nós”, tomamos como responsabilidade reverter esta 
situação. E ainda aproveitando este autor, mas invertendo sua assertiva, 
procuramos o exótico em locais que são considerados comuns pela população. 
Assim, propomos levar ao conhecimento da comunidade, que os objetos, que 
estamos acostumados a manusear como comuns, fazem parte desse “exótico”, 
parte de uma cultura passada e, mais que isso, de uma cultura antepassada. 
Ao chamarmos a atenção tanto do acadêmico, quanto da população de modo 
geral para o fato de que aqueles artefatos comuns em sua rotina diária são os 
mesmos objetos que vêm sendo valorizados e estudados por fazerem parte da 
nossa história, estes ficam como que tomados por um sentimento de 
valorização daquilo que consideram ser parte de suas vidas. É interessante 
notar ainda, o afã das pessoas em nossa região em terem algo que as 
sobressaltem em termos de importância, seja na afirmação de sua família 
como participante da história, seja na intenção de terem em suas terras algo 
que as dêem algum destaque nas comunidades onde vivem. 

Foi aproveitando essas características, que propomos trazer ao 
conhecimento da comunidade por meio de uma exposição de peças 
arqueológicas e etnológicas, aquilo que em seu cotidiano tem grande 
importância patrimonial e histórica. Podemos falar do sucesso desta 
empreitada, pois o reconhecimento das peças arqueológicas foi imediato pela 
população, mas não livre de estranhamento, pois aquilo que elas consideravam 
comum e banal estava em um lugar de destaque numa vitrine de uma 
exposição sobre a cultura local. Aproveitando deste estranhamento, desta 
inversão do que sempre foi comum e agora é apresentado como “exótico”, 
além da vontade de conhecerem ou possuírem algo que os tornem 
reconhecidos socialmente, foi possível recolhermos informações sobre os 
prováveis locais de sítios arqueológicos em nossa região. 

Logicamente este processo não se deu sem alguns problemas, tais 
como o medo que muitos demonstravam de que suas terras pudessem ser 
desapropriadas para a realização de pesquisas, ou mesmo que tivessem que 
se responsabilizar financeiramente pelas prospecções nos locais indicados. 
Lidando com todas estas informações e dificuldades, nos foi possível por meio 
de convênios firmados entre algumas prefeituras e a Universidade, trabalhar 
nos municípios anteriormente referidos.  

Assim, já em nossas primeiras visitas a São João Nepomuceno fomos 
informados de que a equipe regional do Projeto de Mapeamento Arqueológico 
e Cultural da Zona da Mata Mineira, a partir de uma preparação realizada pelos 
profissionais do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana da UFJF, 
identificou os vestígios encontrados por moradores do município. Neste artigo 
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nos propomos a um relato das atividades já executadas e à apresentação dos 
resultados alcançados. 

 
Caracterização Histórico-geográfica 
O sítio arqueológico Primavera (ZM-JN-01) localiza-se a 5km do 

perímetro urbano do município de São João Nepomuceno (Fig. 01) na Zona da 
Mata Mineira, mesorregião do sudeste de Minas Gerais, município que ocupa 
uma área de 47,9 km², estando a sede municipal a 346 metros de altitude, 
distando 363 km da capital mineira (http://www.ibge.gov.br).  

O clima predominante é o tropical de altitude com verões quentes nas 
partes mais baixas, e brandos nos trechos mais elevados. A temperatura, na 
maior parte da região, apresenta média anual variando entre 19º e 22º C. A 
vegetação original, de Floresta Estacional Semidecidual, bastante devastada 
na atualidade, se encontra substituída por pastagens naturais e por vegetação 
secundária. 

O sítio arqueológico esta em propriedade do Senhor Heleno Pinton, a 
21º 31’ 48.9” de latitude sul e 43º 02’ 9” de longitude oeste de Greenwich, 
inserido na chamada Serra dos Núcleos, denominada dessa forma por 
compreender as terras onde foram agrupados imigrantes italianos nos fins do 
século XIX, sendo a colônia conhecida por Núcleo Carlos Alves. Trata-se de 
um sítio de interior a céu aberto encaixando-se no padrão de assentamento 
“lito-cerâmico colinar” (Pallestrini, 1975:117) com apenas um nível 
arqueológico. Situa-se em ápice de colina na cota topográfica de 601m de 
altitude e em torno de 80m de desnível da fonte de água mais próxima, o 
córrego Fazendinha na base da elevação (Fig. 02). O córrego corre de oeste 
para leste até atingir outro maior denominado de Córrego São João e este por 
sua vez correndo de Sul para Norte vai desaguar no Rio Novo a 
aproximadamente oito quilômetros.  

Historicamente, as décadas de 1830 e 1840 constituem o período 
formativo do setor cafeeiro de Minas. A área geográfica, que logo se 
transformou na zona cafeeira, compreendia um grande retângulo formado 
pelos municípios de Leopoldina, Mar de Espanha, Ubá, Pomba e Santo Antônio 
do Paraibuna. Situado dentro deste cenário, surgiu São João Nepomuceno. De 
acordo com a documentação existente, atribui-se a José Furtado de Mendonça, 
proprietário da fazenda Roça Grande, a doação de terras para a construção de 
uma capela, que recebeu o nome de Capela do Rio Novo de Baixo, tendo 
como patrono, São João Nepomuceno. Este quadrilátero cafeeiro teve uma 
ocupação acelerada entre 1835 e 1855, triplicando sua população livre que 
passou de 27 mil pessoas para cerca de 80 mil. A população escrava situou-se 
em mais de 54 mil, significando um terço do total de indivíduos da província de 
Minas. Estes números comprovam o crescimento das lavouras, não apenas de 
café, mas uma agricultura diversificada e artigos manufaturados que, além de 
comercializados no mercado interno, eram exportados para outros centros 
consumidores, como a emergente capital do Império, o Rio de Janeiro 
(http:/www.cultursjn.com.br). 

Os gêneros mais comuns eram o algodão em rama e caroço, açúcar, 
chapéus, couros, farinha de milho e de trigo, mantas, pano de algodão, feijão, 
gado, selas, tabaco e sabão. São João Nepomuceno integrou este processo de 
desenvolvimento econômico, tornando-se vila em 1841, desmembrando-se do 
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município do Pomba e passando a pertencer à comarca de Paraibuna. A 
emancipação definitiva deu-se em 1881.  

 
Trabalhos executados até o momento 
Consoante com a proposta do Projeto de Mapeamento demos inicio aos 

trabalhos na região em 2001 com a Exposição Itinerante de Arqueologia: Além 
dos 500 anos. Como atividade complementar desta etapa de aproximação com 
a população local, foi promovido um treinamento básico para os integrantes 
das equipes regionais, de modo que pudessem reconhecer e saber como agir 
no caso de obtenção de informações sobre vestígios em seus municípios. Tal 
procedimento foi de vital importância, pois a resposta foi imediata já que a 
equipe de São João Nepomuceno não tardou a nos informar que moradores 
haviam encontrado um sítio em uma localidade, para a qual eram conhecidas 
histórias sobre uma “aldeia indígena”. Após vistoria na área, onde havia sido 
feitos buracos pelos moradores na tentativa de localizar vestígios referidos nas 
histórias, constatamos realmente se tratar de um sítio de relevância 
arqueológica, ao qual denominamos Primavera em referência à propriedade 
onde este se encontra. 

Assim, tomando por base o fato de que em nossa região nenhum 
estudo, até o momento, tenha resultado em relatório de pesquisa acadêmica 
que pudesse nos informar a respeito dos padrões de assentamentos, 
características tecnotipológicas dos artefatos, datações, estado de 
conservação e preservação de possíveis estruturas e principalmente sobre o 
modo de vida dos grupos que aqui viviam, é que promovemos a Primeira 
Campanha Arqueológica em São João Nepomuceno. Para tanto, executamos 
uma malha de prospecções de 50cm² por 1m de profundidade, a fim de tentar 
visualizar a existência de concentrações dos vestígios e selecionar uma área 
para iniciar os trabalhos.  

As concentrações de vestígios foram logo se evidenciando na vertente 
leste e norte do topo da colina, indicando a execução de uma trincheira de 
65x1x1 metros no sentido norte-sul, para assim verificar como o solo e os 
vestígios se comportavam, tanto vertical quanto horizontalmente. Sob a 
perspectiva da distribuição espacial dos vestígios podemos considerar que em 
toda a extensão da trincheira foi possível reconhecer apenas um nível 
arqueológico, no qual os vestígios se apresentavam altamente perturbados. 
Quanto à distribuição horizontal identificamos duas concentrações cerâmica e 
lítica congruentes entre si (Fig. 03).  

Concomitantemente aos trabalhos de escavação, foi realizado um 
levantamento florístico por uma equipe de estagiários do herbário Leopoldo 
Krieger, da Universidade Federal de Juiz de Fora, curado pela Profª Drª Fátima 
Regina Gonçalves Salimena. Tal levantamento teve por objetivo buscar uma 
caracterização vegetacional dos arredores do sítio arqueológico. Como 
resultados pôde ser elaborada uma lista de espécies vegetais. Além disso, 
também se encontra em elaboração um mapa da vegetação da área 
delimitada. Neste tipo de levantamento botânico o importante é a compreensão 
da vegetação como componente natural da paisagem (Castro et ali. 2003).  

Um dos objetivos deste trabalho florístico é a elaboração um mapa da 
vegetação do sítio arqueológico que reflita os estágios sucessionais que 
compõem a paisagem. Assim, será possível dizer quão avançado encontra-se 
o estágio sucessional duma mancha de vegetação e, inclusive, acompanhar 
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seu desenvolvimento. Com esse conhecimento botânico torna-se possível fazer 
uma comparação entre a vegetação antiga e a atual. Sabe-se que as 
populações regionais utilizam-se de várias plantas para obterem alimento e 
remédios, tal como faziam os antigos habitantes da região. O conhecimento 
etnobotânico atual da população pode ser um reflexo da herança cultural 
indígena, já que muitas das espécies por eles utilizadas como recursos naturais 
são conhecidas por nós apenas como espécies de interesse científico. 
Portanto, é de grande importância a compreensão do meio natural em que se 
insere um sítio arqueológico, visto que o conhecimento da vegetação atual 
pode possibilitar a reconstrução do meio ambiente no qual viviam os antigos 
habitantes, bem como compreender a forma como estes se relacionavam com 
meio. 

Neste mesmo sentido, contamos com trabalhos de Paleopalinologia, 
desenvolvidos por uma equipe da UFRJ, sob a coordenação da Profª. Drª 
Ortrud Monika Barth e da Profª. Drª. Márcia Aguiar de Barros. Este estudo visa 
reconstruções das comunidades vegetais passadas, com a maior precisão 
possível, podendo ser deduzidas outras variáveis ambientais, tais como clima, 
condições edáficas, extensão da interferência antrópica, entre outras (Barros et 
ali. 2003). A análise polínica é, freqüentemente, a técnica usada para esse tipo 
de reconstrução, sendo necessário que a interpretação dos dados palinológicos 
seja constantemente refinada na escala temporal e espacial. A Palinologia vem 
sendo utilizada como uma ferramenta para auxiliar estudos em Arqueologia, 
sendo então denominada de Arqueopalinologia, referindo-se principalmente, ao 
estudo palinológico do impacto humano no ambiente. Análises palinológicas 
em lagos, pântanos, turfeiras entre outros, podem ser usadas para estudar a 
ação antrópica como agente de mudanças na vegetação, ao invés de 
mudanças climáticas. Este ramo da Palinologia investiga o efeito de 
populações humanas no ambiente, e a influência da vegetação e clima no 
comportamento humano e padrões demográficos.  
 

Resultados e Discussões 
Os vestígios arqueológicos até o momento recuperados no Sítio 

Primavera apesar de guardar suas particularidades não se diferenciam 
daqueles encontrados em outros sítios arqueológicos já identificados na região 
pela equipe do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFJF. 

O material cerâmico foi analisado segundo o método de Perfil Técnico 
Cerâmico proposto por Alves (1991), que pressupõe a separação dos 
fragmentos em unidades. Foi possível verificar que a técnica utilizada para a 
fabricação dos vasilhames foi o acordelado, sendo o tratamento de superfície 
caracterizado por decoração plástica diversificada. Destaca-se nesse sentido, 
os fragmentos corrugados, ungulados, lisos, escovados, incisos e ponteados. A 
policromia é evidenciada por vestígios de pinturas nas cores vermelha e preta, 
sobre engobo branco. Os antiplásticos identificados, por sua vez, compõem-se 
de grãos de quartzo, mica e carvão, sendo que não foi possível verificar se 
estes foram adicionados à pasta ou se pertencem à composição da matéria-
prima utilizada. Apesar da total preponderância da técnica de produção ser a 
acordelada não podemos deixar de mencionar a ocorrência de fragmentos 
identificados como modelados. Uma figura zoomórfica semelhante à cabeça de 
um réptil ou anfíbio é o exemplo mais representativo, podendo se tratar 
supostamente de um aplique. Outra peça do gênero é um fragmento de borda, 
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onde dois apliques circulares, formando argolas próximas podem ser facilmente 
indicados. Outra peculiaridade do Sítio Primavera é o número de fragmentos 
cerâmicos com claras evidências de uso como polidores passivos. Estes 
instrumentos que têm nas rochas quartzíticas seu suporte mais comum, sendo 
assim encontrados nos demais sítios da região, no Primavera aparecem em 
cerâmica.   

Os vestígios líticos compõem-se basicamente de lascas, sem morfologia 
padronizada. Tratam-se, em sua maioria, de quartzo hialino e leitoso, havendo 
também fragmentos de quartzito com canaletas de fundo arredondado, 
indicando seu possível uso como polidores passivos. Ainda foi recuperado um 
seixo e um disco de amazonita de dois centímetros de diâmetro. O primeiro 
pode muito bem ter sido utilizado no processo de manufatura da cerâmica 
como polidor, sendo o segundo um possível adorno. As lascas de quartzo 
apresentam características técnicas de lascamento unipolar e bipolar, sem 
retoques, sendo que a maior parte apresenta gumes aptos para corte, 
acreditamos que a falta de regularidade morfológica e tecnológica não significa, 
entretanto que não fosse voluntária (Vide Salvamento Arqueológico de Xingo, 
Relatório final, 2002:141). 

Certamente, a coleção lítica até o momento levantada, necessita de 
estudos mais detalhados para se evidenciar possíveis marcas de utilização. 
Asseveramos, ainda, que os estudos não devem se centrar nos limites do sítio, 
pois o conhecimento de possíveis fontes de matéria prima poderão vir a 
esclarecer questões como a da utilização de fragmentos cerâmicos para 
substituir rochas na confecção de ferramentas tipicamente confeccionadas com 
mesmas. No caso dos polidores passivos em cerâmica, talvez seu uso como 
substituto para a rocha tenha se devido a uma escassez da mesma na região, 
sendo necessário grande deslocamento para adquiri-la, podendo até denotar 
uma particularidade cultural. Só poderemos responder com maior margem de 
segurança a tais indagações após um mapeamento detalhado das fontes de 
matéria prima e demais sítios na região. 

Analisando os perfis evidenciados na trincheira pudemos avaliar uma 
completa inexistência de diferenciações estratigráficas dos sedimentos o que 
pode ser atribuído desde a gênese do solo aos fatores de evolução do mesmo.  
Assim, por se tratar de vertente de colina com inclinações superiores a 50%, 
não se dispõem de condições para os assentamentos de sedimentos, já que 
nessa declividade estes seriam carreados para as bacias coletoras de 
sedimentos e coluviões que existem no sopé da colina. Mas, mesmo pensando 
neste processo de carreamento colina a baixo, temos que considerar um lento 
processo de erosão laminar que retiraria detritos de uma parte mais alta e os 
depositaria em finas camadas nas partes subseqüentemente menos elevadas, 
o que poderia vir a levar a formação de depósitos suficientes para o 
encobrimento dos vestígios.  

Neste momento de nossa reflexão entra um outro agente pedogenético 
que é a latolização dos solos tropicais, onde a sílica e os cátions são lixiviados, 
ocasionando uma conseqüente concentração residual de óxidos de ferro e 
alumínio, o que resulta um acentuado avermelhamento do solo e uma 
conseqüente perda da visualização dos extratos. Assim, podemos atribuir ao 
processo de latolização o fato de não ter sido possível distinguir a existência de 
diferenciação dos extratos. O que nos foi possível verificar nos perfis foi uma 
clara distinção dos horizontes pedogenéticos, sendo que os vestígios estavam 
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quase que unicamente no horizonte “A” com uma média de 25cm de 
profundidade. Algumas exceções como os fragmentos encontrados em 
horizontes abaixo, estavam claramente associados a perturbações do solo.  
 Partindo da informação de que parte da área do sítio foi utilizada para o 
cultivo e que sofreu aração há dezesseis anos com arado de aiveca para o 
plantio de Bracchiaria decumbens, acreditamos, mesmo assim, poder estudar 
sua distribuição espacial segundo os métodos já utilizados por Irmhild Wüst 
(1997:47-81), com a aplicação de testes estatísticos que servem para 
identificar os graus de semelhança dos materiais nos diversos setores do sítio 
arqueológico. Isso possibilita a separação dos fragmentos em função de sua 
natureza tecnológica, evidenciando as diferenças significativas da cultura 
material nos diversos espaços do assentamento, havendo assim a 
possibilidade de analisar as variações nas áreas residenciais em termos de 
hierarquias internas, relacionadas a aspectos da organização social e 
econômica.  

Dessa forma, acreditamos que o movimento aplicado pelo arado no solo 
não é suficiente para descaracterizar os aspectos morfológicos dos sítios e dos 
espaços de atividades específicas, além das distinções entre os repertórios 
materiais das diversas áreas residenciais. Um dos resultados atingidos com a 
sistematização estatística das peças coletadas na trincheira vem a corroborar 
com essa teoria. Isso porque, a distribuição quantitativa dos fragmentos 
cerâmicos e líticos mostrou uma certa congruência entre ambas as classes de 
artefatos, o que poderia ser encarado como um primeiro indício de que é 
possível estudar a ocupação do espaço mesmo em sítios perturbados por 
atividades agrícolas.  

 
 
Considerações Finais 
Em nossas buscas por um entendimento dos antigos habitantes da Zona 

da Mata Mineira tentamos compreender, ainda, como estes perceberam o meio 
que os rodeava e com o qual interagiam. Pensando na inserção 
topomorfológica do sítio e nos vestígios que puderam ser encontrados, trata-se 
de um sítio a céu aberto lito-cerâmico colinar. A localização do ZM-JN-01, bem 
como dos demais sítios regionais, se igualam, sobretudo, no que se refere a 
seu posicionamento em topos de colinas com altitudes entre 400m e 600m e 
inclinações variáveis. Assim, uma das primeiras questões que puderam ser 
levantadas ou se fez levantar foi quais as causas que levaram os 
paleoabitantes do Sítio Primavera, assim como os de todos os sítios 
conhecidos na região, a buscarem os altos de colinas como local preferido para 
seu meio doméstico.  

À luz de outras pesquisas já intentadas neste sentido, um leque de 
possibilidades interpretativas nos surge. Os altos de colina como bons locais de 
defesa contra possíveis atacantes (Prous 1992:37, Wüst 1983:145, entre 
outros), já que permitiriam melhor visualização da aproximação dos inimigos é 
uma delas. Esta hipótese se apresenta pertinente em regiões com vegetação 
rala, o que não era o caso da nossa. Até o segundo quarteto do século XIX 
esta se apresentava recoberta por uma espessa floresta tropical com dossel de 
arvores de até cinqüenta metros de altura, o que com toda a certeza dificultaria 
a visualização de inimigos à distância. Mas a questão da defesa pode ser vista 
sob outro ângulo e não deve ser descartada das opções, pois é muito mais 
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complicado para um grupo atacante assediar uma colina por todos os lados, o 
que permitiria aos que estavam sendo atacados uma rota de fuga, antes 
mesmo de serem surpreendidos. 

Outra questão já levantada sobre a causa da escolha de locais mais 
altos, se refere ao excesso de umidade em fundos de vales, próximos aos 
cursos de água, com pouca ventilação e, conseqüentemente, com grande 
proliferação de insetos hematófagos (Prous, 1992:37). Além disso, temos 
nestes locais temperaturas relativamente mais frias no inverno e ambientes 
abafados nos verões. Destas ultimas observações adveio a concordância com 
a hipótese relacionada às condições micro-climáticas (Wüst, 1983:148), a qual 
acreditamos até o momento ser a que melhor explica as predileções pelos 
locais mais elevados de habitações. As condições climáticas variam 
consideravelmente se considerarmos a ventilação e a insolação das colinas 
com clareiras em relação aos vales em uma região recoberta por intensa 
vegetação arbórea. Desse modo, o posicionamento em locais elevados 
garantiria boa insolação nos invernos, sendo os primeiros locais a receberem 
os raios solares, enquanto os vales permaneceriam encobertos por nevoa 
ainda por varias horas. Os últimos a desfrutar de momentos de insolação neste 
caso, seriam aqueles que estivessem em locais mais altos. Já no inverno estes 
se beneficiariam de temperaturas mais amenas. Nos verões muito rigorosos de 
nossa região, poderiam contar com boas correntes de ventos que aliviariam o 
calor e espantariam as massas perturbadoras de insetos hematófagos que se 
proliferam nesta estação.  

Porém, não devemos examinar as questões de posicionamento dos 
assentamentos apenas pela ecologia, devemos considerar os fatores de 
origem sócio-político e simbólico, mas estes só poderão ser compreendidos 
através de escavações arqueológicas mais sistemáticas e estudos 
aprofundados sobre as diversidades da cultura material presente no sítio. 

Por fim, a relação entre o espaço real e o espaço percebido faz parte de 
nossas ponderações no que se refere às escolhas dos assentamentos, 
balizando as categorias de identificação social e dos valores simbólicos em 
interação com os aspectos paisagísticos. Certamente, que apenas com o 
desenvolvimento de estudos mais sistemáticos, relacionando os demais sítios 
da região poderão nos fornecer dados mais consistentes para tais inferências. 
Nosso objetivo é estar sempre fomentando as potencialidades arqueológicas 
da região, de modo a constituir área de interesse para novos profissionais que 
queiram se especializar, através de um mestrado ou doutorado desenvolvido 
sobre os sítios registrados na Zona da Mata Mineira. 
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