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Resumo 
 
A proposta interpretativa dos sítios arqueológicos de Juiz de Fora, Mar de 
Espanha e Chiador está inserida no Projeto de Mapeamento Arqueológico e 
Cultural da Zona da Mata mineira e tem como objetivo compreender o processo 
de ocupação pré-histórica da região. 
 
 
Introdução 
 
Estudos arqueológicos realizados até o momento na área demonstraram uma 
grande semelhança entre os sítios no que concerne ao padrão de 
assentamento e a estilos tecnológicos. Confrontados com relatos etnográficos 
sugerem a possibilidade de coexistência de diferentes Tradições culturais na 
região, o que gera a necessidade de um estudo mais aprofundado. 
 
 
Desenvolvimento 
 
Dos sítios arqueológicos visados pela proposta de interpretação apenas 
aqueles localizados no município de Juiz de Fora foram sistematicamente 
investigados. Estão previstas, para os próximos meses, intervenções 
sistemáticas nos sítios arqueológicos dos demais municípios abrangidos pelo 
projeto como Mar de Espanha e Chiador. Foram realizados os trabalhos de 
laboratório com os vestígios cerâmicos provenientes dos sítios arqueológicos 
Emílio Barão e Teixeira Lopes, ambos em Juiz de Fora, concomitante à leitura 
de textos teóricos que fundamentam sua interpretação. Paralelamente estamos 
realizando leituras de produções científicas sobre identidade étnica e 
levantamentos bibliográficos sobre a etno-história da região. 
 
 
Objetivos 
 
O objetivo do projeto é compreender os problemas que envolvem questões de 
continuidade, ruptura e simultaneidade de diferentes culturas, por meio da 
confrontação das características da cultura material com fontes históricas e 
etno-históricas. 
 
 



Metodologia 
 
Os procedimentos adotados se dividem em duas etapas. A primeira consiste na 
revisão bibliográfica da produção arqueológica, histórica, etno-histórica e 
lingüística existentes sobre os grupos pretéritos da Zona da Mata mineira. A 
segunda consiste da interpretação dos vestígios arqueológicos oriundos das 
escavações já realizadas na região. Concluidas estas etapas será feita uma 
confrontação entre as fontes documentais e o estudo dos vestígios 
arqueológicos. 
 
 
Resultados 
 
Através das ações já realizadas dentro do projeto, os sítios arqueológicos de 
Juiz de Fora passaram a integrar um conjunto de sítios típicos da Tradição 
Tupiguarani na Região. Os trabalhos de História Oral nos permitiram perceber 
a presença da ancestralidade indígena que aponta para grupos étnicos 
distintos daqueles que provavelmente produziram tais materiais. As fontes 
escritas sobre o assunto são raras, cabendo à arqueologia o papel de resgatar 
esse passado. 
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