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Ruptura, continuidade e simultaneidade cultural: a ocupação pré-histórica de grupos Jê 
e Tupi na Zona da Mata mineira*  

 
Ana Paula de Paula Loures de Oliveira 

 

Até bem pouco tempo, falar em pré-história na Zona da Mata mineira era o mesmo 
que falar do impensável. De fato, se o conceito deixa margens a inúmeras interpretações entre 
os especialistas, que dirá em meio à população que ainda relaciona a pré-história aos homens 
das cavernas, imagem típica retratada pelos desenhos animados e filmes estrangeiros. 

Sobre a pré-história do Brasil, por exemplo, diz-se, na visão mais corrente, que 
termina com a chegada dos portugueses às nossas terras. O ano de 1500 se torna, então, o 
marco divisor de águas entre um período sem história e outro agraciado pela mesma, fazendo 
com que de uma hora para outra, todo um território, ainda desconhecido, comece a fazer parte 
da História Universal, preenchendo-se de sentido o vazio. Não podemos deixar de pensar que 
esta visão traz em si todo um preconceito, em que grupos inteiros de pessoas, pelo simples 
fato de não utilizarem a escrita, não possuíam história.  

Outro ponto de vista busca relacionar a idéia de Brasil a uma construção Européia, daí 
a inexistência de uma pré-história brasileira nos livros didáticos, posto que antes da 
colonização portuguesa não havia Brasil. Perspectiva algo distinta é a de que a Pré-História 
estaria relacionada a um período, no qual o homem ainda não se apropriava da natureza para 
sua subsistência, seja para produção de objetos ou para o cultivo de alimentos, numa relação 
predatória, que recua a Pré-História para milhares de anos antes do presente. Seria o caso 
então de estarmos falando em História Antiga do Brasil?     

Não obstante tantas teorias, o que dizer de localidades para as quais até bem pouco 
tempo não possuíamos registros históricos, estariam estas na Pré-história? A Zona da Mata 
mineira é um desses casos particulares em que não podemos dizer que sua história tenha 
começado em 1500, ou mesmo a partir de uma idéia de Brasil, e se considerarmos a última 
teoria, não poderíamos falar nem de uma e nem de outra. Por tratar-se da Zona Proibida da 
colônia até final do século XVIII e início do XIX, pouco se sabe de sua história antes desse 
período. Devido à sua inserção geográfica, entre as áreas mineradoras e os portos, por onde se 
escoava toda a produção aurífera no período colonial, a Zona da Mata mineira tornou-se uma 
região estratégica e dessa forma de grande interesse da coroa portuguesa que proibiu nela 
qualquer abertura de picadas, assentamentos de fazendas ou vilas. Somente com a exaustão do 
ouro e a vinda da família real para o Brasil em 1808 que se dá a intensificação de sua 
população. 

Mas diferente do que se pensava até bem pouco tempo, a Zona da Mata mineira não 
era um “vazio de almas”. Grupos indígenas de diversas etnias habitavam a região, assim como 
todo o território brasileiro. Sobre eles dispomos apenas esparsas informações fornecidas por 
viajantes naturalistas, que contratados pela coroa portuguesa, estudaram a fauna e a flora 
brasileiras, incluindo nestas, sem maiores distinções, os indígenas, muitas vezes tratados 
como selvagens, sem alma, sem lei e sem moral. Curiosamente, os mesmos que contribuíram 
para a formação de nossa sociedade pluriétnica e pluricultural e que alguns poucos ainda 
teimam em querer negar.  

                                                
* Comunicação apresentada na Mesa-Redonda Arqueologia em Minas Gerais durante a IV Semana de História, 
Caminhos de Minas, Universidade Federal de São João, entre os dias 22 e 26 de novembro de 2004. 
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Recentes abordagens da historiografia mineira, bem como da etnohistória têm 
recuperado documentação importante em que os indígenas, apesar de sua invisibilidade, 
aparecem como sujeitos atuantes de nossa história. As preocupações com a temática são 
atuais e têm trazido grandes contribuições para a compreensão de nossa sociedade. Digno de 
nota é o importante trabalho de Rezende (2002) sobre os indígenas setessentistas em Minas 
Gerais. O número de referências aos grupos nativos como os primeiros habitantes da região 
em páginas da Internet, tem se multiplicado, tanto quanto o interesse pelo tema. Embora 
muitos reconheçam que seus parentes tenham sido “pegos a laço”, expressão comum ao se 
reportarem a ancestrais indígenas, as informações disponíveis sobre eles são poucas, o que faz 
da Arqueologia a única disciplina capaz de recuperar esse passado. 

Nesse momento, é importante que entendamos as diferenças entre disciplinas tão 
correlatas como a História, a Pré-História e a Arqueologia. Enquanto para os historiadores é 
fundamental que existam documentos escritos, por meio dos quais realizam suas pesquisas e 
análises, para os pré-historiadores são as sociedades ágrafas do passado e sua cultura material, 
objetos privilegiados de estudo. A Arqueologia pode ser, por sua vez, tanto Histórica quanto 
Pré-histórica. Ao analisar sítios e vestígios próprios de nossa sociedade seja colonial, imperial 
ou moderna, o arqueólogo fornecerá informações que ficaram alheias aos interesses de épocas 
anteriores e que não podem ser recuperadas por meio de documentos escritos. Exemplo desse 
tipo de estudo, são as escavações empreendidas em quilombos, antigas missões, igrejas, 
fazendas e indústrias entre outros, que estão revolucionando o entendimento tradicional de 
nossa história. Por outro lado, a Arqueologia Pré-Histórica tem como objeto de estudo a 
cultura material de populações pretéritas, sobre as quais somente os vestígios sob a terra 
podem falar, não nos esquecendo das representações rupestres. É importante frisar que o 
documento material, tal qual o escrito, é capaz de fornecer informações sobre os grupos que o 
produziram, permitindo recuperar boa parte de sua história de vida.  

A pouca atenção dada às populações pretéritas da Zona da Mata mineira é um dos 
principais motivos do desconhecimento de nossa Pré-História. Apesar de Minas Gerais ser um 
dos estados precursores das pesquisas arqueológicas no Brasil, por meio dos estudos do 
botânico dinamarquês Peter Wilhelm Lund em Lagoa Santa no século XIX, as demais regiões 
do território mineiro só foram merecer a atenção de especialistas com a institucionalização da 
disciplina nos centros acadêmicos a partir de meados do século XX. Digno de nota são os 
trabalhos da Missão Francesa no Brasil e seus representantes em Minas Gerais Annette 
Laming-Empereraire e André Prous do Museu de História Natural da UFMG. (Prous, 1977) 
Sobre os trabalhos realizados na Zona da Mata mineira não podemos deixar de mencionar os 
estudos sistemáticos desenvolvidos pela equipe de pesquisadores do Setor de Arqueologia do 
Museu Nacional do Rio de Janeiro, que se debruçou sobre os vestígios da Pedra da Babilônia 
no Município de Goianá na década de 80 (Beltão e Lima, 1986), os trabalhos da equipe do 
Instituto de Arqueologia Brasileira, com as pesquisas de Vlademir Luft em Visconde do Rio 
Branco (Luft, 1999), os de Lina Kneip e Filomena Crâncio (Kneip e Crâncio, 2001) em 
Leopoldina na década de 90, sem falar dos projetos de arqueologia de contrato amplamente 
desenvolvidos na região. Não obstante estes importantes estudos, o primeiro projeto de 
pesquisa que teve e continua tendo por objetivo uma sistematização dos prováveis sítios 
arqueológicos da Zona da Mata mineira só foi recentemente apresentado ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) pela equipe do Museu de Arqueologia e 
Etnologia Americana da Universidade Federal de Juiz de Fora (MAEA-UFJF) e sua atuação 
nos Municípios de Chiador, Goiana, São João Nepomuceno, Rio Novo, Guarani, Juiz de Fora, 
Mar de Espanha, Itamarati de Minas, Astolfo Dutra, Pirauba entre outros. 

O Projeto de Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da Mata Mineira abarca 
entre suas principais propostas a identificação, o cadastramento e o estudo dos sítios 
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arqueológicos, bem como o desenvolvimento de um programa de conscientização, 
valorização e preservação do patrimônio cultural e arqueológico em parceria com a 
população. Iniciado em 2000, o projeto já possibilitou o registro de 20 sítios, dos quais 15 são 
pré-históricos. Infelizmente, não foi possível vistoriar todas as indicações de vestígios 
arqueológicos relatadas por nossos informantes até o momento. Este é um trabalho que se 
encontra em andamento e que, certamente, resultará na localização de inúmeros outros sítios. 

Os resultados obtidos nos últimos 4 anos de pesquisa pela equipe do MAEA-UFJF, já 
forneceram dados importantes para uma primeira discussão a respeito dos antigos habitantes 
da região. De modo geral, o padrão de assentamento dos sítios se assemelha, sobretudo, por 
seu posicionamento em topos de colinas, com altitudes entre 400m e 700m e declividades 
variáveis, classificados como sítios a céu aberto colinares, lito-cerâmicos e unicomponenciais. 
Eles são ainda congruentes na sua inserção em relação à rede hidrográfica, com declividades 
mais suaves voltadas para cursos d’água navegáveis. Além disso, são ricos em material 
cerâmico com predominância de elementos típicos da Tradição Tupiguarani. A profusão de 
artefatos líticos é menor, sobressaindo lascas sem morfologia padronizada e artefatos com 
polimento, especialmente canaletas de regulagem em quartzito e machados polidos, que são 
encontrados dispersos pela região. Em sua maioria, os vestígios estão localizados a pouca 
profundidade e com estratigrafia perturbada pelo uso do arado.  

Embora os sítios apresentem características de assentamentos que podem filiá-los, a 
princípio, à Tradição arqueológica Tupiguarani - terminologia arqueológica referente a uma 
tradição cultural caracterizada principalmente por cerâmica policrômica (vermelha e ou preto 
sobre engobo branco e ou vermelho), pelas técnicas do corrugado e escovado. Por 
enterramentos secundários em urnas, machados de pedra polida, e, pelo uso de tembetás -, os 
relatos etnográficos disponíveis para a região atestam, em sua maioria, a classificação geral 
Tapuia, ou seja, não Tupi para os grupos que aqui habitaram entre os séculos XVII e início do 
século XX.  

As principais fontes para o estudo da etnohistória da Zona da Mata no início do século 
XIX são Frereyss (Viagem ao interior do Brasil, 1813-1815), Wied-Neuwied (Viagem ao 
Brasil nos anos de 1815 a 1817), Debret (Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, 1816-1831), 
Spix e Martius (Viagem pelo Brasil, 1817-1820), Rugendas (Viagem pitoresca através do 
Brasil) e Eschwege (Journal von Brasilien, 1818). Para as descrições a respeito da segunda 
metade do mesmo século podemos citar Buermeister (Viagem ao Brasil, 1850-1852), 
Ehrenreich (Über die Puris Ostbrasiliens, 1886) e Noronha de Torrezão (Vocabulário Puri, 
1889). Para a primeira metade do século XX temos Proetz e Metraux (A civilização material e 
a vida social e religiosa dos indígenas Jê do Brasil meridional e oriental, 1930) e Loukotka (A 
família lingüística dos coroado, 1937), só para citarmos os mais conhecidos (Loures Oliveira, 
2004). 

Similares aos sítios da Zona da Mata mineira, os sítios escavados nas serras 
fluminense têm indicado, do mesmo modo, povoamentos de Tradição Tupiguarani, para áreas 
cujos relatos etnográficos afirmam terem sido habitadas por grupos Tapuia ou Jê. Hipóteses 
sobre as origens dos Puri indicam que, os mesmos, oriundos tradicionalmente da região do 
Rio Pomba, Minas Gerais, representariam um grupo recente, vinculado à tradição Una – que 
apresenta ampla variação de uma região para outra, se verificando, sobretudo, em oposição a 
outros conjuntos ceramistas, Aratu e Tupiguarani. De modo geral, são vasilhames 
caracterizados pela ausência de qualquer decoração, por dimensões pequenas, formas 
globulares ou cônicas. A cor da parede é muito variável, geralmente cinza ou marrom escuro, 
e os abrigos costumam apresentar pinturas e ou gravuras rupestres, onde normalmente eram 
sepultados seus mortos. 
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Ao escrever sobre os indígenas da Mata mineira em Sertões do Leste, Mercadante não 
se deixa convencer da suposta origem Jê ou Tapuia dos três grupos mais citados pelas fontes 
etnohistóricas: Puri, Coroado e Coropó. Este mesmo autor assevera que as imprecisões nos 
relatos a este respeito são inúmeras e postula serem os Puri um ramo dos Tupi, por possuírem 
muitos vocábulos parecidos e de significados iguais, reforçando sua idéia ao encontrar 
semelhanças entre as descrições sobre o modo de vida dos Puri e o dos Aymoré, grupo Tupi 
de Porto Seguro. 

Neste ponto há de se ressaltar uma questão já muito discutida na Arqueologia que diz 
respeito às classificações lingüísticas, culturais e arqueológicas, como por exemplo, a relação 
acrítica entre grupos Tupi-Guarani, Troncos lingüísticos Macro-Jê e Macro-Tupi, e Tradição 
arqueológica Tupiguarani ou Guarani e Tupinambá, além das subtradições corrugada, pintada 
e escovada. De certo, as armadilhas de uma filiação étnica-cultural a um único aspecto da 
cultura material, conseqüentemente a um tronco lingüístico têm constituído um dos maiores 
problemas da arqueologia brasileira na atualidade. 

Assim, ao considerarmos os resultados das investigações realizadas por nossa equipe, 
associados aos estudos etnohistóricos, lingüísticos e históricos da Mata mineira, algumas 
questões foram suscitadas a respeito dos grupos que aqui viveram antes da chegada dos 
colonizadores.  

A primeira questão a ser considerada é se grupos classificados geralmente como 
Tapuia e identificados por lingüistas como Nelson de Sena (1938) e Aryon Rodrigues (1964 e 
1986) como pertencentes ao Tronco lingüístico Macro-Jê, teriam ou não assentamentos na 
região anteriores aos dos grupos Tupi, neste caso, produtores de cerâmica Tupiguarani. 
Segundo Brochado antes da chegada dos Guarani e Tupi ao leste da América do Sul o 
território estaria ocupado por falantes de línguas do Tronco Macro-Jê ou da Família Guaikurú. 
Sua cerâmica era simples, não decorada e a área teria sido ocupada primeiramente pelos 
Guarani, vindo do interior do continente (Bacia do Paraná), e posteriormente pelos Tupi 
(Tupinambá) vindos do litoral.  

Um outro aspecto a ser ponderado seria o fato de nossa região ter sido habitada por 
grupos Tupi bem antes da chegada dos supostos Tapuia histórico, produtores de cerâmica da 
Tradição Una (Luft 1999), que por prováveis divergências étnicas, acabaram destruindo as 
ocupações Tupi na Mata mineira, bem antes de a mesma ser conhecida como os Sertões 
Proibidos do Leste, daí a ausência de referências aos Tupi nos relatos etnohistóricos. Neste 
caso teríamos que admitir que antes dos Tupi nossa região era desabitada, o que não podemos 
aceitar.  

Outra possibilidade seria considerarmos o contato mais intenso entre as duas etnias, 
pressupondo que integrantes dos supostos Tapuia produziram cerâmica com características 
reconhecidamente Tupiguarani, o que não é mencionado pelos viajantes naturalistas, teriam 
estes se enganado quanto à pertença étnica e lingüística dos grupos que habitaram nossa 
região?  

Se considerarmos esta última hipótese como válida, deve ser esperada uma 
contemporaneidade dos assentamentos Jê e Tupi na Zona da Mata mineira, corroborada por 
datações de Termoluminescência e Carbono 14. No entanto, permanece a questão: porque os 
Tupi não foram mencionados nos relatos etnohistóricos, que indicam somente a presença de 
grupos Jê, arqueologicamente comprovada por vestígios de práticas funerárias próprias desses 
grupos em época próxima à chegada do europeu? 

Como o arqueólogo se guia pelas evidências materiais, existem determinantes étnicos, 
como por exemplo, a forma de enterramento em urnas, próprio de grupos da Tradição 
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Tupiguarani, ou em redes, próprios de grupos Jê, que podem ser atributos importantes para a 
identificação dos grupos ou grupo que habitou o sítio estudado. A este respeito, os dados 
arqueológicos sistematizados pela equipe de Arqueologia da UFJF, vem trazendo à luz uma 
problemática ainda pouco estudada pelos especialistas. Os vestígios provenientes das últimas 
escavações realizadas nos Sítios Teixeira Lopes e Emílio Barão em Juiz de Fora, nos Sítios 
Santa Rosa e Mata dos Bentes em Rio Novo, bem como nos Sítios da Poca e Primavera em 
São João Nepomuceno têm atestado mais uma vez a presença de elementos de decoração 
típicos da Tradição Tupiguarani para um período anterior à colonização brasileira e para uma 
região, cujos relatos etnohistóricos atestam para uma presença predominante de grupos 
Tapuia ou Jê. 

É, pois, sob a perspectiva da possibilidade da coexistência de diferentes culturas na 
área de estudo que buscamos investigar, pela via da cultura material, a dinâmica social aí 
instalada, buscando evidências de tensões, conflitos, interações e integrações nas relações 
sociais. A cultura material é uma das formas de expressão do comportamento de um grupo, 
logo, de sua etnicidade, pois está diretamente ligada à ação humana e à estrutura social. Está 
fundada, também, em mudanças situacionais, identificações subjetivas próprias e outras 
procedentes da prática e experiência histórica, podendo estar sujeita a transformações e 
descontinuidades. Neste contexto de uma possível convivência entre grupos étnicos distintos, 
as percepções de pertencimento, bem como os modos de interação e apropriação de 
fenômenos culturais devem ser compreendidos no âmbito de uma produção e reprodução das 
formas de expressão material de um grupo e não de sua exclusão. 

As pesquisas arqueológicas na região estão apenas começando. Nossa intenção é 
ampliar o número de sítios a serem estudados, o que permitirá a formulação de hipóteses que 
direcionarão futuras escavações sistemáticas. Desse modo, teremos melhores condições de 
estudo, preservação e conservação dos sítios arqueológicos da Zona da Mata Mineira, bem 
como possibilidades de um melhor entendimento dos problemas que envolvem questões de 
continuidade, ruptura ou simultaneidade das diferentes culturas que habitaram nossa região. 

O modo como o indígena foi tratado no período da colonização se reflete, até hoje, no 
preconceito existente na mentalidade da população nacional. Os costumes e as tradições 
desses grupos estão presentes no cotidiano do povo, sem que este se dê conta da riqueza dessa 
influência em sua formação cultural. Todo um vocabulário, as crenças, passando pelos hábitos 
alimentares e até mesmo o simples costume do banho diário estão repletos de uma cultura que 
não foi soterrada na memória, ainda que o tenha sido feito pela História e por outros 
instrumentos de dominação em muitas ocasiões. 

O fato é que a origem dos grupos da Mata e sua filiação étnica não podem ser 
delimitadas simplesmente por características lingüísticas, localização ou outro fator de 
diferenciação estabelecido por indivíduos que trataram os indígenas da região apenas como 
mais um elemento constitutivo da fauna e da flora brasileira. Desde a chegada do colonizador, 
a voz do indígena foi calada e este não pôde nem mesmo passar sua autodenominação para os 
pesquisadores. Os nomes dos grupos brasileiros conhecidos hoje foram inventados pelo outro, 
pelo inimigo, indígena ou colonizador, incapaz de entender o universo simbólico de cada 
etnia. O termo Puri, por exemplo, guarda todo um sentido pejorativo que permaneceu durante 
séculos no imaginário popular, como selvagem, bravio, não civilizado, só para citar algumas 
de suas conotações. Temos informações de que os próprios Puri utilizavam dessa forma de 
xingamento quando se reportavam aos Coroado, que, aliás, receberam esta denominação pelo 
tipo de corte de cabelo em forma de tonsura.  

Para a Arqueologia, esta conscientização é essencial, pois é através dela que o 
pesquisador consegue sua inserção junto à comunidade na qual pretende atuar. No caso 
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específico deste trabalho, a Arqueologia é o instrumento catalisador no processo de 
valorização dessa memória. Seu objetivo é dizer sobre o passado daquele povo, com respeito 
e dignidade, fazendo-o refletir sobre a importância de se preservar o Patrimônio 
Arqueológico, fundamental ao conhecimento de nossa História e passado cultural. 
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