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“Eu acho que teve uma descoberta do Brasil pelos 
brancos em 1500, e depois uma descoberta do 
Brasil pelos índios na década de 1970 e 1980. A 
que está valendo é a última. Os índios descobriram 
que, apesar de eles serem simbolicamente os donos 
do Brasil, eles não têm lugar nenhum para viver 
nesse país. Terão que fazer esse lugar existir dia a 
dia. Não é uma conquista pronta e feita. Vão ter 
que fazer isso dia a dia, e fazer isso expressando 
sua visão de mundo, sua potência como seres 
humanos, sua pluralidade, sua vontade de ser e 
viver.” 
 

                                (Ailton Krenak) 



Resumo 
 

A cultura material expressa a relação do indivíduo com sua própria realidade social e cultural. 
Os objetos são produtos inerentes à condição social e revelam aspectos da história de quem os 
produziu, possibilitando, o redimensionamento do trabalho historiográfico. Assim, o 
desenvolvimento dessa pesquisa objetivou discutir história indígena a partir dos 
remanescentes de cultura material, utilizando a interdisciplinaridade como arcabouço teórico-
metodológico. Para tanto, a partir de uma abordagem etnohistórica, associamos o estudo dos 
vestígios materiais resgatados no sítio arqueológico Mato Seco, em São Gonçalo do Abaeté, à 
vasta referência bibliográfica e às análises laboratoriais. Dessa forma, formulamos uma 
história contada por vestígios cerâmicos da cultura Jê, verticalizando para o entendimento de 
parte do processo ocupacional em território mineiro. Foi possível portanto, evocar a memória 
de sociedades indígenas e compreender o processo de releituras culturais que permearam a 
constituição identitária brasileira. Assim, essa dissertação, a partir de um estudo de caso e da 
diversificação das fontes, constitui uma etnohistória mineira e tenta dar voz àqueles calados 
por conjunturas omissivas. 
 
Palavras-chave: Etnohistória, Arqueologia, História, Cultura Material, Jê, Identidade. 

 

 

 
Abstract 

 
Material culture expresses the relationship between an individual and their social reality. The 
objects are inherent products of their social condition and reveal aspects of those who have 
produced them, which makes possible the ability to reassess the dimensions of historiographic 
work. Therefore, the development of this research set as an objective the discussion of 
indigenous history based on remaining cultural material, utilizing an interdisciplinary 
approach as a theoretical-methodological framework. Based on an ethnohistorical approach, 
we have correlated the study of trace elements from retrieved materials at the Mato Seco 
archeological site in São Gonçalo do Abaté to the vast archive of bibliographic references and 
laboratory analyses. Thus, we have elaborated on the history told by traces of ceramic from 
the Jê culture, emphasizing an understanding of part of the process of territorial occupation 
within territory that comprises the state of Minas Gerais. It became possible to evoke the 
memories of indigenous societies and understand the process of cultural reinterpretation that 
permeates the Brazilian identity. Therefore, this Thesis, by means of a case study on the 
diversification of source material, constitutes an ethnohistorical view of Minas Gerais, and 
attempts to give voice to those who have been silenced by omissive conjectures. 
 

Key words: ethnohistory, archeology, history, material culture, Jê, identity. 
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Introdução 

  

 Por onde o ser humano passa, deixa rastros de história; todavia, nem sempre estes 

apresentam-se escritos. Aparecem de diversas formas e, por isso, é necessário que saibamos 

diversificar o modo de interpretá-los. Esses “lugares de memórias”, “sítios arqueológicos”, 

resultaram de dinâmicas sociais e da interação humana com o meio ambiente, assim, passando 

por ressignificações para a própria sociedade da mesma forma que passam por releituras aos 

olhos do pesquisador.  

A fim de tratar dessa história que não é contada nos livros, utilizamos a 

interdisciplinaridade preconizada, sobretudo pelo diálogo entre a História e Arqueologia. Com 

uma abordagem etnohistórica, buscamos delinear um fragmento da história indígena, em 

território mineiro, a partir de remanescentes materiais encontrados no Sítio Mato Seco, 

localizado em São Gonçalo do Abaeté. Foram resgatados fragmentos cerâmicos e 

instrumentos feitos a partir de pedras; portanto, vestígios que comprovam a ação antrópica 

anterior à presença europeia em terras tropicais. 

 A nossa proposta, portanto, foi dialogar com contextos arqueológicos, haja vista a 

importância em compreender culturas que contribuíram para a formação identitária brasileira. 

Para tanto, formulamos uma história nativa, a partir de deduções, amparada em fontes 

diversas, sobretudo vestígios de cultura material. Objetivamos contextualizar, historicamente, 

um grupo ameríndio através dos remanescentes materiais resultantes de uma realidade social 

que nos escapa. Porém, tais vestígios são suficientes para indicar opções tecnológicas que, por 

essa condição, refletem práticas, releituras e apropriações culturais socialmente 

compartilhadas. 

 Destacamos, pelas páginas seguintes, que a história também pode ser construída a 

partir de objetos e seus contextos sociais, e não apenas pela apreciação de documentos 

escritos. Nesse sentido, a história brasileira teve algumas linhas adicionadas ao seu enredo 

referentes às culturas anteriores à chegada das frotas portuguesas. Assim, buscamos dar voz 

aos ameríndios, haja vista o apagamento de sua memória por uma história forjada. 

 Nossos primeiros questionamentos estiveram arraigados às técnicas utilizadas na 

confecção de objetos cerâmicos, cujos fragmentos estavam no Sítio Arqueológico Mato Seco. 

Nos questionávamos se conseguiríamos, a partir da análise, observar as opções culturais 

peculiares do grupo. Conseguiríamos indicar qualquer semelhança cultural a outro grupo 

indígena? Seria possível, a partir dos remanescentes encontrados, entendermos parte do 
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processo ocupacional no território mineiro? E, finalmente, seria possível elaborar uma 

etnohistória? 

 Mudamos nosso olhar com relação à cultura material. Para nós, os remanescentes 

estariam muito mais presentes na sociedade, como algo visceral, intrínseco à existência. Dessa 

forma, analisar os possíveis procedimentos técnicos não bastava. Era preciso sair das amarras 

das classificações e pensar em contextos sociais, ou seja, em pessoas que interagiam 

constantemente e reelaboravam sua cultura e identidade. Assim, construímos, a partir de 

diálogos bibliográficos, uma Etnohistória que apresentasse como eixo a materialidade. 

 Estruturamos esta dissertação da seguinte maneira: no Capítulo I, mostramos a 

necessidade de descontruirmos uma história brasileira permeada por marcos e etnocentrismos. 

Discutimos algumas noções caras à nossa abordagem interdisciplinar e, para encerrar, 

construímos tópicos que relacionassem os conceitos de memória e cultura material, a fim de 

destacar a importância da preservação do patrimônio cultural para a história.  

 Dedicamos as páginas do Capítulo II aos ameríndios e sua luta de autoafirmação 

diante da conjuntura colonizadora e à importância das culturas nativas para a formação 

identitária mineira. A partir dos vestígios arqueológicos, demonstramos que a história de 

Minas é bem antiga e começou a ser escrita pelos primeiros grupos que andavam pelo 

território. Ao abordarmos o período colonial, objetivamos destacar o protagonismo ameríndio 

e a necessidade de reinventar as culturas nativas. Para finalizarmos e enriquecermos nosso 

trabalho, dedicamos algumas páginas à Etnohistória mineira e algumas discussões 

bibliográficas que nos permitiram aduzir quem são os donos da terra. 

 Optamos por condensar tudo referente à cerâmica do Sítio Mato Seco no terceiro e 

último capítulo, inclusive as etapas laboratoriais e a explicação, mais detida, sobre a Tradição 

Aratu-Sapucaí. Utilizamos dois sítios, como referência, para mostrarmos algumas variações 

de opções culturais notadas a partir de análises da cultura material. Dessa maneira, 

entendemos que os remanescentes cerâmicos estão muito além das “tradições” e, no nosso 

caso, podemos relacioná-los à cerâmica Jê. 

 Por fim, nas considerações finais, costuramos as noções trabalhadas e buscamos 

analisar uma cultura que viveu há muito tempo, a partir dos remanescentes materiais, 

arrimados por vasto arcabouço bibliográfico. Logo, concluímos que contextos arqueológicos, 

quando questionados, nos mostram muito mais que técnicas, nos mostram histórias, culturas, 

apropriações, interações e vivências humanas. 

  



 

14 
 

Capítulo I – A História e outras histórias 

1.1 Por uma história sem marcos 

 No século XIX, a conjuntura europeia não só legitimava a postura neocolonialista 

adotada pelos países, bem como o posicionamento assumido pelos historiadores. A concepção 

positivista direcionava a prática historiográfica por um caminho permeado pelo objetivismo e 

cientificismo. Por conseguinte, a prática empírica realizava-se mediante a obtenção e análise 

dos documentos históricos, visto que a “verdade” só poderia ser comprovada a partir da 

mensuração do máximo de informações encontradas nos registros escritos. O ofício de 

historiador, nesse contexto, dava-se a partir da passividade e neutralidade, pois uma possível 

interferência destituiria o caráter objetivo da História. 

 Chegado o fim do século, as mudanças não estiveram atreladas ao calendário apenas. 

Eram inerentes aos fatos históricos, à conjuntura europeia e, sobretudo, à forma de pensar e 

analisar a contemporaneidade. A historiografia, com seus métodos arcaicos, não conseguia 

abarcar tantas mudanças trazidas pelas convulsões sociais, políticas e econômicas e pelas 

novas concepções de cientificidade. A humanidade não era capaz de explicar nem entender o 

bombardeamento de rupturas no qual estava submerso. A Europa e a História não eram mais 

as mesmas, e a humanidade não estava preparada para ficar estagnada no tempo. Era 

necessário desvencilhar-se das amarras dos documentos, esquecer essa história que Braudel1 

caracterizava como “incipiente” e apostar numa postura mais flexível, tendo em vista a 

formulação de uma história problematizadora.  

 A conjuntura exigia que o início do século XX fosse analisado com um olhar mais 

abrangente e, para tanto, com uma forma de fazer História que quebrasse a rigidez dos ares 

políticos e alcançasse os meandros sociais. A partir dessa exigência e das próprias inquietudes 

humanas, era preciso que a historiografia enveredasse seus caminhos pela direção da 

interdisciplinaridade, a fim de buscar explicações em conjunto com perspectivas de outras 

disciplinas. Ou seja, era imprescindível que o trabalho historiográfico diversificasse sua 

metodologia e quebrasse a rigidez e o conservadorismo positivista. 

 Marc Bloch e Lucien Febvre souberam enxergar essa necessidade de renovação e 

fundaram a Annales d’historie economique et sociale, objetivando transformar a perspectiva 

historiográfica e adequá-la à conjuntura vigente. Essa postura dos historiadores inaugurou 

novos tempos à pesquisa histórica, propondo a interdisciplinaridade e a abrangência das 

fontes como amparo aos trabalhos. Na segunda fase, com Fernand Braudel, a História muda o 

                                                 
1 BRAUDEL, F. A História e as Ciências Sociais. Tradução Rui Nazaré. 6. ed. Lisboa: Presença, 1990. p. 11. 
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foco da curta duração, dos grandes heróis e das revoluções para o “Mar Mediterrâneo”, 

instaurando uma inovadora forma de abordar a noção de espaço e tempo, a partir de uma 

história que transcorresse em um regime de longa duração, permeado por mudanças quase 

imóveis, em contextos diversos da sociedade, a fim de fazer emergir a memória do coletivo. 

Segundo Burke, [Braudel] “era impaciente com fronteiras [...] desejava ver as coisas com sua 

inteireza, integrar o econômico, o social, o político e o cultural na ‘história total’”2.  

 A História feita no século XIX era amparada pela brevidade dos acontecimentos. Em 

contrapartida, a História de Braudel era audaciosa na medida em que desejava abarcar os 

diversos elementos da sociedade e, desse modo, acarretar numa história de longa duração. 

Portanto, a tendência evocada pelos historiadores era deixar de lado o político e se aventurar 

pelo econômico e social. Assim, Fernand Braudel descreve tal proposta:  

 [...] Um dia, um ano podiam parecer medidas corretas a um historiador político de 
ontem. O tempo não passava de uma soma de dias. Mas uma curva de preços, uma 
progressão demográfica, o movimento de salários, as variações da taxa de lucro, o 
estudo (mais sonhado do que realizado) da produção ou uma análise rigorosa da 
circulação exigem medidas muito mais amplas.3  
 

 Dessa forma, a História intensifica o diálogo com outras áreas do conhecimento e se 

apropria de uma postura federativa ao buscar, na Antropologia, na Linguística, Geografia e 

Psicologia, e outros campos, diversificar o arcabouço teórico-metodológico, a fim de dar 

conta das tendências empíricas propostas pelos “annalistas”. Evidente que esse diálogo não 

ficou restrito aos contemporâneos de Braudel; ecoou pelo tempo, deixando contribuições e 

críticas para o campo historiográfico. 

 A chamada “Terceira Geração” não abandonou essa ideia de interdisciplinaridade e 

evocou conceitos mais próximos da Antropologia. O interesse pelo âmbito cultural fez 

emergir abordagens destinadas a entender a postura humana diante da sociedade e as 

permanências e rupturas de sua contemporaneidade. Tal tendência foi interpretada por 

François Dosse como uma tentativa de “esmigalhar”4 a história a partir da formulação de 

“histórias”, o que poderia gerar descontinuidades e um perigoso relativismo. 

 Essa geração inaugurou uma concepção de cultura, cujo princípio está relacionado ao 

conceito de amplitude e mobilidade. A partir de então, defende-se que a cultura passa a se 

transformar de acordo com a mudança de concepção intergrupal e de diálogos entre grupos 

                                                 
2 BURKE, Peter. A Revolução Francesa na historiografia: a Escola dos Annales 1929 – 1989. Tradução Nilo 
Odália. 2. ed. São Paulo: UNESP, 1991. p. 38.  
 
3 BRAUDEL, 1990. p. 12. 
 
4 DOSSE, François. A História em migalhas: Dos Annales à Nova História. São Paulo: EDUSC, 2003. 
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diferentes. Não seria mais, portanto, cabível comparar culturas diferentes, tendo em vista os 

elementos identitários próprios de cada sociedade. Assim, a noção de cultura ganhou uma 

nova roupagem, desconstruindo paradigmas e possibilitando um trabalho mais abrangente. 

Dessa maneira, a história indígena passou a ser analisada por outro viés, aquele que considera 

os indígenas sujeitos históricos, protagonistas de sua própria história. 

 É sabido que os Annales imprimiram, ao campo historiográfico, influências indeléveis 

que reconfiguram as abordagens e legitimam o trabalho aqui desenvolvido. A 

interdisciplinaridade possibilita que o trabalho historiográfico receba contribuições de outras 

áreas, diversificando, então, as temáticas e os referenciais teórico-metodológicos. Posto isso, é 

possível viajar no tempo, por uma história de longa duração, a fim de elaborar, mesmo que 

dedutivamente, uma história que não foi registrada em documentos escritos, mas se faz 

presente nas culturas material e imaterial, nos vestígios que extrapolam os registros temporais 

e espaciais. São histórias que se perderam no tempo e, em muitos outros casos, foram 

esquecidas e/ou apagadas de forma intencional. 

 Desde quando a História se constituiu como ciência, era corriqueiro estipular temas e 

marcos com a finalidade de dividir os períodos e seus contextos. O início da história seria 

marcado pelo aparecimento da escrita difundida pelos povos da Antiguidade, por volta de 

3.000 a 4.000 anos a.C. Essa História Antiga seria seguida pela Idade Média, que começaria 

com a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453 com a tomada de Constantinopla 

pelos turcos otomanos. A partir desse ano, teríamos o início da Idade Moderna, marcada pela 

expansão dos Estados europeus até a queda do Antigo Regime com a Revolução Francesa. 

Esse seria o evento que daria início à nossa contemporaneidade. Essa divisão poderia ser uma 

alternativa que viabilizasse os estudos, mas porém inibiu a emergência de outras histórias por 

causa da perspectiva europeizada que tanto dominou o mundo. É preciso pensar que a própria 

tendência que trouxe tanta renovação nos anos 30 do século XX fosse de origem europeia e 

nos permitisse questionar toda essa maneira excludente de se fazer história. A história se 

constitui de acordo com o caminhar da humanidade, de como os fatos se sucedem de uma 

forma simultânea em todas as partes do planeta. Impor marcos seria simplificar a história, 

tanto a escrita como a vivida. Desse modo, definir o início de uma época ou de um 

acontecimento é se limitar a uma versão e uma única sucessão de fatos. 
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 E a Pré-História5? O próprio termo já aduz que a “Pré-História” foi um período que 

antecedeu a história; ou seja, as sociedades que nele viveram eram desprovidas de história. 

Nessa perspectiva, sobreviviam num intenso estágio de selvageria e barbárie, mais tarde 

amenizado pelo encontro com os europeus, que levariam a salvação e civilização a esses 

Humanos primitivos. Sendo assim, em consonância com tal pensamento, esse encontro é o 

marco inicial da história dos povos sem escrita. Bem, a história escrita, porque, como  

lembrado, a história vivida já vinha sendo construída há muito tempo.  

 Quando os europeus chegaram às terras tropicais, depararam-se com culturas muito 

diferentes daquela por eles vivenciada no “Velho Mundo”. Não bastou muito tempo para 

subjugá-las. Achando que tinham aportado nas Índias, simplificaram toda aquela diversidade 

cultural denominando os nativos de “índios” sem se atentarem para com as peculiaridades 

étnicas que permeavam a vida nativa. Muitos nomes de grupos indígenas foram formulados a 

partir das percepções dos Tupis e da postura que muitos adotaram diante dos portugueses. 

Muitas dessas designações não eram condizentes com os etnônimos usados por determinados 

grupos que se autodenominavam. Forjaram-se, portanto, unidades e semelhanças culturais, 

identidades que se transformaram em virtude da predominância da cultura europeia, somadas 

às diferenças presentes entre os próprios grupos ameríndios.  

 Os cronistas foram fundamentais para difundir a ideia de selvageria, primitivismo, 

preguiça e inocência referente aos nativos. À guisa do olhar europeu, os relatos não condiziam 

com a realidade, visto a intenção inerente de legitimar a colonização, “como, por exemplo, os 

de ocupação do território indígena, as guerras movidas contra estas populações, a exploração 

de sua força de trabalho, as práticas de evangelização, entre outros6”. Portanto, o material 

produzido no período do contato, esteve imbuído de intencionalidades e contradições, como 

exemplificam Resende e Cruz a partir do relato de Caminha:  

                                                 
5 Neste trabalho, evitaremos empregar a noção de “pré-história” porque remete a uma ideia de que os povos que 
viveram nesse período, por não terem desenvolvido a escrita, eram considerados desprovidos de história ou 
viveram antes da história. Quando utilizada, serão empregadas aspas, sinalizando que a expressão pode indicar 
interpretações que já estão em processo de desconstrução. Sendo assim, resta afirmar que não estamos de acordo 
com o emprego do termo como, geralmente, é feito. Estamos em consonância com Paulo Seda quando propõe 
outra designação para o período “História Antiga da América” em detrimento do termo “pré-história” da 
América. Ver mais: SEDA, Paulo. Sociedades “Sem História” - Antiga da América. Núcleo de Estudos das 
Américas da UERJ. 3. ed. Rio de Janeiro, 2010. p. 1. Disponível em: <http://docplayer.com.br/10674233-
Sociedades-sem-historia-antiga-da-america-paulo-seda.html>. Acesso em: 20 out. 2016. 
 
6 POMPA e FAUSTO apud CRUZ, Carlos H.; RESENDE, M. L. C. Encontros e desencontros: os povos 
indígenas no Novo Mundo Colonial. In: RESENDE, Maria Leônia Chaves de (Org.). Mundos Nativos: Culturas 
e história dos povos indígenas. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 86.  
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[...] o escrivão inaugurou uma série de lugares-comuns sobre os índios do Brasil: 1) 
povos que nada cultivam ou produzem, vivendo sob a dependência da natureza, 
embora o mesmo cronista relate o uso de redes de pesca e jangadas pelos índios; 2) 
não têm chefe ou principal, ainda que os indígenas tivessem claramente as suas 
lideranças; 3) não possuem nenhuma forma de devoção religiosa, desconhecendo 
que os índios tinham a sua própria noção de ‘sagrado’; 4) e, por fim, apresentando-
os como uma população submissa e pronta para ser moldada pelo ímpeto dos 
europeus, legitimando o princípio de ocupação colonial da América7. 
 

 Esse é o início da história das Américas, mais propriamente a do Brasil. Durante muito 

tempo, acreditou-se que o primeiro capítulo da história brasileira tinha se iniciado em 1500 

com o desbravamento português. O “descobrimento” das terras brasílicas foi um marco que 

separava o período anterior à conquista dos tempos de modernidade e civilidade, que acabava 

de ser inaugurado. Assim sendo, o empreendimento colonizador não se resumia em explorar, 

de forma predatória, as riquezas do “Novo Mundo”. Fazia parte do itinerário tornar os nativos 

súditos do rei, impondo, de forma coercitiva e violenta, os ditames da cultura europeia. Na 

visão dos portugueses, não tinham fé, nem lei, nem rei, mas mal sabiam eles que toda uma 

estrutura cultural, com uma dinâmica própria legitimada por elementos de coesão e 

organização social, estava em processamento há muitos anos. Carlos Rodrigues Brandão 

descreve essa interferência direta branca e as transformações imediatas impostas pelo 

processo de colonização, e também aquelas que se valeram ao longo da história: 

[...] aos filhos dos índios abriam escolas e sobre os seus corpos punham roupas de 
algodão. E se louvava deixarem de comer carne humana, enquanto as cifras 
geométricas do morticínio dos índios do país eram civilizadamente escondidas dos 
assuntos da ‘vida nacional’. Aos índios se ‘reduzia’, se ‘aldeava’, se ‘civilizava’. 
Não para serem iguais aos brancos, sendo índios, mas para serem desiguais sem 
tantas diferenças e assim servirem melhor, mortos ou subjugados, aos interesses dos 
negócios dos brancos8. 
 

 Não queremos fazer aqui o papel do “advogado do diabo”, mas também temos que 

ressaltar que as concepções europeias de crescimento econômico, dominação religiosa e 

soberania cultural coordenaram as atividades na colônia, muito embora não justificassem todo 

o genocídio e as atrocidades que foram empregadas contra a população nativa. Por mais que a 

convivência tenha sido difícil, sobretudo para os ameríndios, os dois lados souberam 

aproveitar tal situação. Os portugueses precisavam dos conhecimentos nativos para 

sobreviverem em território desconhecido, enquanto os nativos precisavam reverter a situação, 

a seu favor, para não serem exterminados totalmente. Mesmo que a nova cultura estivesse 

                                                 
7 RESENDE, Maria Leônia Chaves de (Org.). Mundos Nativos: Culturas e história dos povos indígenas. Belo 
Horizonte: Fino Traço, 2015. p. 86.  
 
8 BRANDÃO, Carlos R. Identidade e Etnia: construção da pessoa e resistência cultural. São Paulo: Brasiliense, 
1986. p. 9. 
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sendo imposta agressivamente, enfrentá-la seria aceitar a sentença de morte. Formular 

estratégias de sobrevivência e reestruturar os padrões culturais significaram, para os 

ameríndios, tomar fôlego e manterem-se vivos. Com isso, “[...]cada sociedade conheceu 

momentos trágicos, crises ou rupturas que exigiram uma revisão dos próprios procedimentos 

e uma elaboração do traumatismo vivido [...].”9 

 Graças a essa reformulação e insistência, podemos afirmar que a matriz cultural 

brasileira possui uma forte participação indígena. Foram aqueles sobreviventes que nos 

deixaram como herança saberes e hábitos, transmitidos por várias gerações, até se tornarem 

indissociáveis da cultura brasileira. Portanto,  

[...] toda esta herança indígena que permeia os povos americanos é, na verdade, a 
ponta de uma história de longa duração, em que se juntam a história indígena pré e 
pós-contato. Não se trata mais, portanto, de uma pré-história e de uma história, mas 
de uma História Indígena de longa duração10.  
 

 Desse modo, de acordo com vestígios arqueológicos, o processo histórico brasileiro se 

iniciou com a chegada dos primeiros homens no território por volta de 12.000 anos atrás11. 

Constituíram-se como grupos caçadores-coletores, horticultores-ceramistas e sambaquieiros 

em organizações sociais peculiares e escolhas culturais que serviam de elementos 

aglutinadores, como, por exemplo, noção de liderança, atribuições e divisões do trabalho na 

sociedade, rituais, produção dos instrumentos, formas de manifestações e medições de tempo. 

Ou seja, concepções que imprimiam aos grupos aspectos identitários e elementos culturais 

próprios.  

 Como não é possível definir os nomes dos grupos ameríndios, antes da colonização, os 

arqueólogos adotaram como referência os traços/opções culturais recorrentes nos vestígios de 

                                                 
9 Lucette Valensi analisa, na parte introdutória, o contexto europeu pós-nazismo e a tentativa de se esquecer do 
passado, apagar a memória que remetia à responsabilidade do genocídio judeu. Julgamos viável trazer as 
palavras da autora para nosso contexto, visto que os ameríndios, diante do empreendimento colonizador, 
sofreram, forçosamente, um apagamento da memória devido à grande mortandade e aldeamentos, ficando os 
remanescentes sujeitos à abordagem “branca”. Ver mais: VALENSI, Lucette. Fábulas da Memória. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1994. p. 8. 
 
10 SEDA, 2010. p. 26.  
 
11 Essa datação é baseada nos vestígios arqueológicos encontrados em regiões com grande potencial para tanto, 
como, por exemplo, Lapa do Boquete e Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Na gruta Lapa Vermelha IV, em 
Pedro Leopoldo, foi encontrado o esqueleto humano (Luzia) mais antigo das Américas, datado entre 11.000 e 
11.500. No entanto, na Serra da Capivara, Piauí, vêm sendo desenvolvidas pesquisas em busca da comprovação 
de um recuo maior para a presença humana no Brasil. São de lá as datações que constatam ações antrópicas de 
30.000 a 50.000 anos. Todavia, as mais recuadas são objetos de questionamento, visto que podem ser oriundas de 
ações naturais, como seixos que apenas rolaram e se moldaram, e que para isso não sofreram intervenções 
humanas. Ver mais: NEVES, Walter Alves; PILÓ, Luís Beethoven. O povo de Luzia: em busca dos primeiros 
americanos. São Paulo: Globo, 2008. 
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cultura material e definiram as “tradições”. Com a frequência desses elementos culturais nos 

sítios arqueológicos, em consonância com a distribuição geográfica destes, podemos delinear 

o caminho percorrido por populações que compartilhavam escolhas culturais semelhantes, a 

apropriação do espaço e a utilização dos recursos naturais. Temos, por exemplo, a Tradição 

Una, disseminada a partir da região Norte, que chegou até o Sudeste e se espalhou pelo Sul. 

Esse conjunto tecnológico “encontrou-se” com a Tradição Tupiguarani na região do Rio de 

Janeiro. A partir desse encontro, alguns elementos tecnológicos que caracterizavam essas 

tradições foram trocados entre os grupos, alguns foram adotados, outros descartados 

demonstrando, dessa maneira, quão era intenso e enriquecedor o contato entre essas 

sociedades12. 

 Posto isso, é imprescindível ressaltarmos que não há sentido em manter esses marcos 

que dividem, sobretudo, a história do Brasil. E não estamos nos referindo ao “Brasil país”, 

visto que, se considerarmos apenas tal designação, de fato, estaremos relacionando o início da 

história ao “descobrimento”. Entretanto, não se descobre o que já existe e tem história 

própria; não se forja uma história a partir de um ponto de vista sem considerar os atores 

sociais envolvidos no processo. Sendo assim, não podemos considerar a existência de uma 

“pré-história” brasileira; talvez, uma “história antiga”, mas que esta não tenha fim com a 

chegada dos portugueses.  

 Os marcos servem para dar início e, consequentemente, fim, sendo equivocadamente 

aplicados na história, seja ela pertencente a qualquer sociedade. Insistir em usar tais marcos é 

anular a participação dos ameríndios na formação histórica do povo brasileiro, visto que ela se 

constitui pela diversidade. Na ótica de Paulo Seda, a expressão “pré-história” “era utilizada 

para explicar um período ou tempo desconhecido, obscuro, sem informação praticamente 

impossível de ser desvendado”13. Por isso, não cabe insistirmos em usá-lo em virtude do 

aparecimento de estudos, metodologias e produções que objetivam deslindar parte dessa 

história, que se encontra arraigada aos vestígios de culturas material e imaterial. Todavia, é 

importante considerarmos tais trabalhos. Porém, ainda é necessário que os indígenas 

participem dessa produção, já que estamos registrando uma história à luz da perspectiva 

acadêmica e, na maioria das vezes, não damos oportunidades para que essa contribuição 

venha acontecer. Evidente, que não podemos nos esquecer dos militantes pelas causas 

                                                 
12 SEDA, 2010. p. 12.  
 
13 Idem, p. 3.  
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indígenas, como Ailton Krenak14 e Daniel Munduruku,15 que fazem um belo trabalho de 

divulgação e estudos sistematizados sobre a cultura e militância indígenas. Contudo, é crucial 

que trabalhos como os dessas pessoas devam ser amplamente divulgados, a fim de efetivar o 

esforço diante da reafirmação desses povos. 

 Como vimos, somente o campo epistemológico da História não seria suficiente para 

abordar essa história de longa duração. Para tanto, é primordial que haja uma abordagem 

interdisciplinar em virtude da congregação de métodos e teorias adotados por diversas áreas 

do conhecimento, como a Antropologia, a Linguística e a Arqueologia, cujo interesse se volta 

para os vestígios materiais de populações, sobretudo as ágrafas. Esse diálogo interdisciplinar, 

proposto no século XX, só fez aumentar os recursos que amparam as pesquisas direcionadas à 

elaboração dessa história de longa duração. Assim sendo, confirma-se que a história não está 

presente apenas nos documentos escritos, mas nos vestígios deixados por inúmeras 

sociedades. 

 Podemos notar, pois, que a história do Brasil, em sua totalidade, se faz a partir de 

muitas vivências e culturas diversificadas. Desse modo, não podemos continuar utilizando 

                                                 
14 “Ailton Krenak é um dos maiores líderes políticos e intelectuais surgidos durante o grande despertar dos 
povos indígenas no Brasil, ocorrido a partir do final dos anos 1970. A sua atuação tem sido fundamental para a 
luta pelos direitos indígenas e a criação de iniciativas como a União das Nações Indígenas e a Aliança dos Povos 
da Floresta. Ailton é um pensador acurado e original das relações entre as culturas ameríndias e a sociedade 
brasileira criando reflexões provocativas e de largo alcance”. COHN, Sérgio (Org.). Ailton Krenak. Rio de 
Janeiro: Azougue, 2015. Ver mais sobre a vida militante de Ailton. Disponível em: 
<http://ailtonkrenak.blogspot.com.br/>. Acesso em: 1 nov. 2016. Ailton Krenak coordenou a União das Nações 
Indígenas; fundou e coordenou o Centro de Formação de Apoio a Pesquisas Indígenas, programa de extensão na 
PUC-Goiás; foi presidente da Fundação Danielle Mitterrand-France Libertés Brasil; foi coordenador 
interinstitucional da iniciativa Rede Digital de Monitoramento Ambiental da Rede Povos de Floresta; foi 
assessor especial para assuntos Indígenas no Governo de Minas Gerais até 2007; atualmente. está na ONG 
Núcleo de Cultura Indígena. Publicou os livros: Como um rio como pássaro (1999) e O lugar onde a terra 
descansa (2000). O ativismo de Aiton Krenak lhe rendeu premiações como o prêmio “Aristotele Onassi”, na 
categoria “Homem e Sociedade”, em 1989, e o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Recebeu, ainda, a 
Comenda da Ordem do Mérito Cultural do Brasil. 
 
15 Daniel Munduruku possui graduação em Filosofia pela Universidade Salesiana de Lorena (1989). É doutor 
em Educação pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação 
Indígena. É pós-doutor em Literatura, com ênfase na Literatura Indígena, pela Universidade Federal de São 
Carlos. É autor de 47 livros voltados para o público infantil e juvenil e para educadores. É Comendador da 
Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República desde 2006. Em 2013, recebeu a mesma condecoração na 
Ordem Grã-Cruz. É Diretor-Presidente do Instituto UKA - Casa dos Saberes Ancestrais. Recebeu diversos 
prêmios literários no Brasil e no exterior. É membro da Academia de Letras de Lorena. Texto escrito pelo autor e 
extraído de seu Currículo Lattes. Ver mais em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4125109E0>. Acesso em: 1 nov. 2016. Daniel 
Munduruku está completando 20 anos de literatura. Com seus livros, busca registrar e divulgar histórias e a 
cultura indígenas, a fim de reforçar o protagonismo nativo na história brasileira. Algumas de suas obras são: 
Kabá Darebu (2001), Coisas de índio: versão infantil (2003), Contos indígenas brasileiros (2005), O 
segredo da chuva (2006), O banquete dos deuses (2000), Histórias de Índio (1997) e As serpentes que 
roubaram a noite e outros mitos (2001), entre outras. 
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marcos, visto que, segundo Paulo Seda, “a história é uma sequência, um contínuo; portanto, 

nada, nenhum traço cultural, nenhum invento, justificaria a divisão da História da 

humanidade16.” Manter esses marcos é insistir numa história forjada e limitada, na qual são 

definidas separações de acordo com etapas “evolutivas”; isto é, aquilo que é bom está por vir 

(sentido de evolução), e aquilo que não contribui ficou para trás (algo ultrapassado), renegado 

ao passado. Então, a partir da interdisciplinaridade, podemos questionar essas noções e 

abordar histórias nas suas mais diversas historicidades e culturalidades, haja vista ser 

inaceitável a comparação entre culturas diferentes. 

 Em suma, os marcos da História só contribuíram para aumentar o preconceito para 

com aquelas sociedades, arbitrariamente, consideradas como “minorias”. A escrita, a 

agricultura e os “descobrimentos” não podem ser noções aplicadas para demarcar início ou 

fim. A escrita, por exemplo, é uma forma de expressão desenvolvida, tendo em vista a 

necessidade de registrar, contabilizar e comunicar, o que não a torna uma referência no 

sentido de grau “evolutivo” e “civilizatório”. Nem toda sociedade sentiu essa necessidade e, 

dessa forma, desenvolveu uma outra forma de comunicação e de registro que se perderam no 

tempo e só foi compartilhada entre os indivíduos em virtude do funcionamento da dinâmica 

social. Por conseguinte, culturas não são vividas para serem comparadas. São resultantes da 

intensa vivência e trocas entre os seres humanos: o espaço e o tempo.  

 

1.2 Arqueologia e História: entre fontes e conceitos 

 A comunicação entre as áreas científicas possibilitou a viabilidade e o enriquecimento 

teórico-metodológico, em detrimento do trabalho com metodologias isoladas, cada qual em 

seu “feudo epistemológico”. Evidentemente, a História inclinou seu comportamento para essa 

tendência e investiu na interdisciplinaridade, considerando a necessidade de abarcar os 

múltiplos elementos formativos da trajetória humana e o universo de perspectivas das 

sociedades. Tornou-se uma ciência federativa, cujas contribuições somam-se às de outras 

áreas, tendo em vista o aprimoramento de diálogos e trocas conceituais destinadas à produção 

científica condizente com a dinamicidade contemporânea. 

 Desse modo, o diálogo que predomina no nosso trabalho é resultado da associação 

teórico-metodológica entre História, Arqueologia e Etnografia. A conjugação dessas áreas 

viabiliza a orientação pela perspectiva da Nova História Cultural, da Terceira Geração dos 

Annales, sustentada pela metodologia Etnohistórica; ou seja, um conjunto de métodos que 

                                                 
16 SEDA, 2010. p. 5.  
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abarca meios disciplinares direcionados aos estudos das sociedades indígenas, e até mesmo 

aqueles dedicados à nossa sociedade17. O pesquisador que opta pelo estudo de sociedades 

antigas se depara com fontes materiais e relatos de viajantes. Portanto, a utilização desses dois 

tipos de fontes faz-se em conjunto com estudos acerca da etnia estudada. Esse procedimento 

torna o trabalho mais consistente, já que aborda vários atributos constituintes da sociedade em 

questão.  

 A opção pela Etnohistória resultou da inquietação de antropólogos, historiadores e 

arqueólogos que buscavam entender o papel do indígena na história brasileira. Com o objetivo 

de ressaltar o protagonismo nativo, Sílvio Coelho dos Santos organizou duas reuniões nos 

primeiros anos da década de 1980 em Santa Catarina18. A partir das discussões, concluíram 

que a sociedade brasileira se constituía de uma diversidade étnica e cultural, formada não 

apenas por uma história, mas por “histórias”. Assim, urgia a formulação de uma política 

indigenista calcada no respeito às diferenças, visto que não era aceitável, numa sociedade tão 

diversa, o esquecimento de histórias que constituíam a própria história brasileira. 

 Manuela Carneiro da Cunha teve papel relevante nesse processo. A formação de um 

grupo de estudos na Associação de Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

(ANPOCS) e a participação na Associação Brasileira de Antropologia (ABA) marcaram, 

indelevelmente, o rumo tomado pelas discussões. A partir do material produzido, ficou nítida 

a necessidade de direcionar estudos interdisciplinares que abarcassem os diversos elementos 

constituintes das histórias dos grupos indígenas. Para tanto, a variabilidade metodológica e a 

abrangência de fontes tornaram-se indispensáveis para viabilizar tal projeto19.  

 Dessa maneira, essas discussões influenciaram a formulação da Carta Magna brasileira 

de 1988, e os estudos posteriores, em virtude da diversidade de fontes produzidas pelas 

sociedades nativas:  

Essas ideias ressoaram nas discussões que se faziam no Congresso Nacional, na 
formulação da Constituição, e contribuíram para a garantia dos direitos aos povos 
indígenas, especialmente os relativos à terra. Isso conectado ao crescimento 
demográfico das populações indígenas de forma geral em todo o Brasil, a partir da 
década de 70, a autovalorização das identidades étnicas, com suas atuações 

                                                 
17 CAVALCANTE, T. L. V. Etno-história e história indígena: questões sobre conceitos, métodos e relevância da 
pesquisa. História, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 363, jan./jun. 2011. Disponível em: 
<www.scielo.br/pdf/his/v30n1/v30n1a17.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2016.  
 
18 MOTA, Lúcio Tadeu. Etno-história: uma metodologia para abordagem transdisciplinar da história de povos 
indígenas. Patrimônio e Memória, São Paulo, Unesp, v. 10, n. 2, p. 5-16, jul./dez. 2014. p. 8. Disponível em: 
<http://pem.assis.unesp.br/index.php/pem/article/view/463>. Acesso em: 8 ago. 2016.  
 
19 Ibidem.  
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nacionais e internacionais na busca de seus direitos relacionados à terra, 
etnoconhecimentos e patrimônios culturais, deram visibilidade às sociedades 
indígenas e geraram novas demandas, como nos EUA pós-guerra, para estudos de 
suas histórias e costumes20.  
 

 Ao ler textos de Tiago Leandro Vieira Cavalcante e Lúcio Tadeu Mota, asseveramos 

não haver uma definição conclusa acerca do conceito de Etnohistória. Todavia, fica nítida a 

adoção de métodos de áreas diversas, a fim de abordar as temáticas indígenas, sobretudo a 

partir da tratadística dedicada às fontes materiais e aquelas produzidas à luz da concepção 

ocidental. As discussões que objetivavam “amarrar” esse conceito não conseguiram 

determinar a Etnohistória como uma disciplina ou um conjunto de métodos. Contudo, é 

indiscutível que o pesquisador que adotar essa referência de estudo deva estar disposto a 

embebedar-se com águas de áreas científicas diversas, a fim de dar conta da diversidade de 

fontes. 

 Ainda que pesem as dificuldades inerentes a tal empreitada, é um trabalho que 

possibilita os estudos de uma história de longa duração e, por isso, contribui para a história do 

Brasil. No entanto, requer cuidado quando feitas as comparações entre sociedades atuais e 

pretéritas, como se as primeiras fossem um simples contínuo das segundas, frutos de 

reproduções sistematizadas ao longo do tempo e da história. Evidente, que mantiveram traços 

identitários e elementos culturais que permearam a vida social, porém, as sociedades 

posteriores adotaram novas manifestações e alternativas de sobrevivência, demonstrando ser a 

identidade e a cultura elementos dotados de dinamicidade em consonância com as conjunturas 

que se alternam no tempo. 

 O instrumento primeiro do historiador é a fonte. Essa palavra nos remete a uma 

estrutura de onde jorra água ou então a algo de onde podemos tirar alguma coisa. De fato, na 

História não é diferente. O historiador busca as respostas para suas inquietações nessas fontes, 

que, até no início do século XX, se restringiam a documentos escritos. Agora, sob nova 

perspectiva, a noção foi ampliada abarcando, além dos documentos, iconografias, objetos, 

fotografias, relatos, estruturas arquitetônicas e vestígios arqueológicos, dentre outras centenas. 

Dessa forma, a comunicação entre áreas científicas diferentes tem se revelado profícua, a 

partir do compartilhamento de referências teórico-metodológicas, já que os objetos de estudo 

foram diversificados em razão da amplitude dos estudos acerca do universo humano.  

 Pedro Paulo Funari nos explica qual o caminho a ser seguido pelo historiador 

interessado pelas fontes arqueológicas. O início vale-se a partir da busca e reconhecimento de 

                                                 
20 Idem. p. 9.   
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“ferramentas interpretativas”, sobretudo nos estudos de sociedades que não desenvolveram a 

escrita, que é o caso do nosso trabalho. Para ele, deve-se lançar mão do estudo amplo, cujo 

princípio baseia-se na abordagem dessas fontes, recorrentemente materiais, em conjunto com 

outros conhecimentos contextualizados; ou seja, desenvolver “leituras de caráter 

metodológico, antropológico, sociológico e filosófico”. Quando houver, fazer uma associação 

com “informações já registradas da sociedade” e uma “analogia com outros povos em 

situação semelhante”, formulando, portanto, um “paralelo etnográfico”. O historiador deve 

atentar-se para os “indícios de conflitos e tensões sociais presentes” nesse tipo de fonte, além 

de anotar/fichar quaisquer informações que apresentem relevância para a pesquisa. O autor 

afirma que as fontes arqueológicas contribuem para um melhor entendimento sobre as fontes 

literárias e arquivísticas, cabendo ao historiador “explorar as diferenças e contradições entre 

as fontes de modo a tentar melhor interpretar seu objeto de estudo21”. 

 Assim como a metodologia, as fontes diversificaram. O trabalho historiográfico 

dissociou-se da exclusividade conferida à análise de fontes escritas e, por isso, a 

interdisciplinaridade tornou-se uma alternativa cada vez mais adotada. A cultura material 

produzida por um determinado grupo como expressão cristalizada da cultura é objeto de 

interesse de antropólogos, historiadores e arqueólogos. A partir dela, pretendemos 

compreender, mesmo que dedutivamente, aspectos da dinâmica cultural de uma sociedade, 

suas opções diante do meio, o simbolismo presente e as opções de comunicação entre os 

indivíduos. Para Funari, 

A cultura material está sempre presente na vida humana. Nascemos, crescemos e 
morremos interagindo com as mais diversas materialidades, criadas dentro de 
diferentes propósitos: são as estruturas, objetos e modificações que compõem os 
nossos espaços de lazer, trabalho, moradia, entre inúmeras outras possibilidades. A 
cultura material é tudo aquilo que é produzido ou modificado pelo ser humano, ou 
seja, tudo aquilo que faz parte do cotidiano da humanidade, independente do tempo 
ou mesmo do espaço22.  
 

 Podemos inferir, portanto, que identidade, memória e cultura material são noções 

relacionadas pela sua dinamicidade e indissociabilidade dentro de uma determinada 

sociedade. Tudo aquilo que é produzido passa por várias leituras e releituras, partindo elas de 

seu idealizador, dos indivíduos que compartilham sua execução e funcionalidade, e daqueles 

                                                 
21 FUNARI, Pedro Paulo. Os historiadores e a cultura material. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes 
Históricas. São Paulo: Contexto, 2005. p. 94-101. 
 
22 FUNARI, Pedro Paulo. Cultura material e patrimônio científico. In: GRANATO, Marcus; RANGEL, Márcio 
F. (Org.). Cultura material e Patrimônio da Ciência e Tecnologia. Rio de Janeiro: MAST, 2009. p. 4. 
Disponível em: <http://www.mast.br/livros/cultura_material_e_patrimonio_da_ciencia_e_tecnologia.pdf>. 
Acesso em: 20 ago. 2016. 
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que a adotam como objeto de estudo. A partir da cerâmica, por exemplo, podemos evocar a 

memória da sociedade a qual pertenceu ou pertence, já que é constituída por elementos 

significativos identificáveis na cadeia operatória, que denota peculiaridades culturais 

importantes para o reconhecimento entre os indivíduos e para aqueles que as observa. Nesse 

sentido, a cerâmica, sendo uma produção cultural, torna-se uma fonte, cuja utilização, tem por 

finalidade, deslindar parte da história daqueles que a produziu, visto que possui dimensões 

diferentes, como física, ecológica, funcional (utilitária e simbólica) e histórica23. 

 O estudo sobre cultura material, ou seja, do universo físico socialmente apropriado24, 

não pode ser direcionado restritamente à sua funcionalidade e ao produto final do processo de 

execução; deve abranger o contexto no qual o objeto se insere. Os objetos desempenham 

papéis na vida social, uma vez que transmitem conteúdos simbólicos e são capazes de afirmar 

a identidade étnica e pessoal; portanto, devem ser investigados a partir da sua dimensão 

histórica por servirem de testemunhos materiais de uma sequência de eventos25 imbuída de 

complexidade cultural.  

 De acordo com Fabíola Andréa Silva, a tendência investigativa dos últimos anos tem 

sido direcionada ao estudo dos processos de produção da cultura material, em razão da 

importância conferida às “tecnologias”26 enquanto construções sociais inter-relacionadas com 

o conjunto de práticas e representações sociais”. A autora explica, em termos gerais, que a 

“tecnologia pode ser entendida como o conjunto de artefatos, comportamentos e 

conhecimentos empregados pelo homem na transformação e utilização do mundo material27”. 

Portanto, quando falamos em cultura material, não nos referimos apenas ao produto final, mas 

a todo processo de manufatura e de uso. Todo ele é costurado tal qual uma teia, a partir das 

opções culturais, gestos, apropriações e associações entre significados, simbolismo e 

funcionalidade.  

 Marcel Mauss ressalta a relevância do comportamento corporal no processo de 

manufatura. Os gestos são fundamentais na cadeia operatória por estarem imbuídos de 

                                                 
23 SILVA, Fabíola A. As tecnologias e seus significados. Revista Canindé, Xingó, n. 2, dez. 2002. p. 120. 
 
24 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Memória e Cultura Material: Documentos Pessoais no Espaço Público. 
Revista Estudos Históricos, v. 11, n. 21, 1998. p. 100. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2067>. Acesso em: 3 set. 2016. 
 
25 SILVA, 2002. p. 121. 
 
26 Grifo nosso.  
 
27 SILVA, 2002. p. 120 (nota de rodapé). 
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significados. Por isso, torna-se impossível dissociá-los das etapas de manufatura, 

configurando ao corpo a condição de “primeiro elemento técnico”. Para Mauss, os objetos 

devem ser estudados em si mesmos, depois com relação às pessoas que os utilizaram e, 

finalmente, diante de todo o sistema do qual foi parte integrante28”. Fabíola Silva explica, com 

propriedade, a perspectiva de Mauss: 

O que ele procurou ressaltar, em última instância, é que todos os comportamentos 
corporais, por mais naturais que possam parecer, são o resultado de processos sociais 
de aprendizagem e que variam de um grupo para o outro. Assim, se todo o 
comportamento é socialmente adquirido, aquele que envolve instrumentos ou outros 
objetos e que se poderia chamar de comportamento técnico não deve ser uma 
exceção29.  
 

 Existem técnicas associadas e formativas de conjuntos técnicos que se complementam 

e constituem um sistema tecnológico. As cadeias operatórias, definidas por Lemmonier como 

“série de operações envolvidas em qualquer transformação da matéria (incluindo nosso 

próprio corpo) pelos seres humanos30”, são compostas por etapas intencionalmente ordenadas 

e elaboradas, permeadas por uma lógica de combinação entre os elementos integrantes, a qual 

confere coerência a todo processo. O arqueólogo Marcelo Fagundes aduz que o emprego 

desse conceito muda as perspectivas dos trabalhos com cultura material, bem como 

dimensiona o papel do objeto na sociedade. A abordagem puramente tipológica é insuficiente 

para abarcar a dinâmica cultural dos grupos pretéritos, emergindo, assim, a necessidade de 

adotar uma noção que considere a complexidade dialógica entre a matéria e o artesão31. Posto 

isso, qualquer cadeia operatória é uma associação entre elementos materiais e 

conhecimento/aprendizado adquirido na dinâmica social do grupo, relacionada, portanto, à 

formação identitária.  

 Para Fabíola Silva, estudar os sistemas tecnológicos está muito mais além de estudar 

as etapas simplesmente, posto que a complexidade da relação do homem com o mundo 

material não se diagnostica mediante a inferência de técnicas. Por isso,  

                                                 
28 MAUSS apud FÁCCIO; Neide B; GARGALHO Danilo A.; LUZ, Juliana Aparecida R. O conceito 
antropológico de cadeia operatória, sua aplicação no estudo de artefatos líticos arqueológicos. Cadernos do 
LEPAARQ, Pelotas, v. XII, n. 23, p. 10, 2015. Disponível em: 
<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/lepaarq>. Acesso em: 11 out. 2016. 
 
29 MAUSS apud SILVA, 2002. p. 124. 
 
30 LEMMONIER apud SILVA. 2002. p. 122. 
 
31 FAGUNDES, Marcelo; VERGNE, Cleonice. Atributos tecnológicos da indústria lítica do Sítio Barragem, 
decapagens 7 a 13 – Estudo preliminar para reconstrução das cadeias operatórias líticas na área arqueológica de 
Xingó, Alagoas. Revista Canindé, Xingó, n. 7, jun. 2006. p. 124. 
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[...] quando estudamos sistemas tecnológicos é preciso que tenhamos em mente que 
estes não devem ser entendidos no contexto arqueológico, exclusivamente, enquanto 
índices de adaptabilidade, mas devido a dimensão social e simbólica que possuem 
serem investigados, também, como meio de expressão cultural32. 
 

 Em suma, é essencial a aplicação do conceito de cadeia operatória para entender o 

sistema tecnológico adotado por sociedades pretéritas. As etapas desse sistema se constituem 

a partir da associação entre conhecimento cultural, busca pela sobrevivência e os recursos 

naturais. A junção desses fatores se dá a partir do conjunto de saberes que proporcionam ao 

grupo coerência e identidade. Desse modo, quando adotamos esse conceito como referência 

teórica, buscamos compreender que a sobrevivência desses grupos está além da simples 

adaptação ao meio. Em verdade, buscamos compreender a dinâmica cultural que permeia o 

sistema de representações, associações e simbolismos dentro do grupo.  

 Evidentemente, por mais que essas fontes enriqueçam o trabalho historiográfico e 

sejam fundamentais para o arqueológico, elas contêm apenas fragmentos da história da 

sociedade que as produziu. Logo, vestígios dessa natureza perderam parte da essência 

existencial ao longo do tempo, outra parte lhes foi tirada/escondida por sujeitos históricos de 

culturas diversas e outra parte foi mantida por gerações posteriores. Portanto, estamos lidando 

com “cacos” culturais submetidos a análises ideologicamente direcionadas, orientadas por 

teorias constantemente reelaboradas. Assim, não é possível reconstruir, literalmente, histórias, 

identidades e memórias. No entanto, buscaremos, mesmo sob a perspectiva dedutiva, 

compreender parte do processo histórico de um grupo a partir de seus remanescentes 

arqueológicos. 

 

 1.2.1 A cerâmica como fonte 

 Como já sabido, os grupos humanos garantiram sua existência, visto a capacidade de 

observar, transformar e relacionar os recursos presentes no meio com suas necessidades 

enquanto seres em contato com a natureza. Transformaram pedra em instrumentos, 

desenvolveram técnicas de pinturas parietais e registraram hábitos intragrupais. Eles 

perceberam  que as sementes germinaram e, a partir daí, poderiam controlar a produção do 

próprio alimento. Sentiram a necessidade de armazenar esse alimento, de transportar e 

armazenar água, de enterrar seus mortos, de se enfeitarem com pingentes, de fiar a fibra do 

algodão, de cristalizar momentos ritualísticos. Para tanto, utilizaram a argila como matéria-

prima para criar formas consistentes capazes de suprir tais necessidades. Enfim, perceberam 

                                                 
32 SILVA, 2002. p. 132. 
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que, a partir da instrumentalização dos recursos naturais, viabilizariam a sobrevivência nas 

dimensões mecânicas, sociais e culturais, ressignificando, constantemente, a convivência em 

grupo, em meio às apropriações e representações presentes no sistema cultural. 

 Aquilo que restou da vida indígena pré-cabralina é considerado vestígio arqueológico. 

Todavia, ainda existem algumas manifestações e saberes que foram passados de geração em 

geração. Dessa maneira, grupos indígenas ainda guardam influências culturais do mundo 

nativo pretérito. Desses vestígios, interessamo-nos pelos fragmentos cerâmicos por serem 

potenciais armazenadores de elementos como a forma, a própria estrutura física, cosmologias, 

elementos culturais, enfim, identidade e memória.  

 A chegada da Corte ao Brasil, em 1808, não trouxe apenas o aparato burocrático e os 

descendentes de sangue real, mas a necessidade de desbravar muito do que estava escondido 

na natureza exuberante. Naturalistas, como Peter Wilhelm Lund, foram precursores das 

pesquisas espeleológicas, biológicas e arqueológicas, e criaram oportunidades para que a 

ciência revelasse ao mundo os segredos tropicais.  

 Já na segunda metade do século XX, os estudos receberam mais pesquisadores e, 

consequentemente, um fôlego inovador. Formaram-se grupos de arqueólogos e realizados 

seminários, a fim de problematizarem a situação dos remanescentes arqueológicos em solo 

brasileiro. No que tange ao estudo da cerâmica, destacamos a iniciativa do casal Clifford 

Evans e Betty Meggers em coordenar o Projeto Nacional de Pesquisas Arqueológicas 

(PRONAPA) em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) e a Smithsonian Institution. Tal empreitada viabilizou a identificação de vários sítios 

arqueológicos, especialmente aqueles pertencentes às tradições ceramistas. Como resultado, 

houve a sistematização do estudo da cerâmica indígena pelo litoral e, mais tarde, a definição 

de suas terminologias e técnicas difundidas pelas regiões brasileiras. Aqueles que 

desenvolviam o programa “procuravam evidenciar, por meio da análise de restos de cerâmica 

pré-histórica, a dispersão ao longo dos eixos fluviais de grupos pré-históricos caracterizados 

pela sua cultura material”33.  

 Segundo André Prous, os pesquisadores que aderiram ao método de trabalho do 

PRONAPA habituaram-se a prospecções rápidas com o intuito de realizar estudos a partir de 

amostragens, resultando em maiores números de sítios, porém com coletas superficiais. Ainda 

                                                 
33 PROUS, André. O Brasil antes dos brasileiros: a pré-história do nosso país. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
2006. p. 9. Disponível em: <https://lelivros.pro/book/download-o-brasil-antes-dos-brasileiros-andre-prous-em-
epub-mobi-e-pdf/>. Acesso em: 14 nov. 2016. 
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que tenha propiciado uma forma de conhecimento, contribuiu pouco para as reconstruções 

paleoetnográficas, visto que, para tanto, seriam necessárias escavações sistematizadas que 

abarcassem a complexidade dimensional dos sítios34. Assim, os estudos sobre a cerâmica, 

muito embora, como afirma Prous, tenham sido limitados, definiram parâmetros até hoje 

utilizados. Chmyz destaca essa relevância nas palavras introdutórias, como nota explicativa, 

sobre o Seminário de Ensino e Pesquisa em Sítios Cerâmicos: 

Durante a manipulação de várias coleções cerâmicas, sentiram os participantes do 
Seminário, a necessidade da uniformização dos termos técnicos. As diversas 
denominações cerâmicas já em uso, pelos arqueólogos brasileiros foram apreciadas e 
novos termos criados, procurando defini-los de maneira clara e completa35.  
 

 Dessa forma, intensificaram os estudos direcionados ao deciframento dos vestígios 

arqueológicos, sobretudo a cerâmica. Para viabilizar um trabalho complexo e com tantas 

variantes, foram elaboradas técnicas para classificação, taxonomias e tipologias considerando 

o período, a região e a frequência com os quais os tipos aparecem. Assim: 

Já que o arqueólogo estuda o passado a partir de objetos modificados pelo homem 
(artefatos), deve ele ser capaz de colocá-los dentro de categorias classificatórias que 
permitam a comparação dos artefatos e das indústrias (conjuntos de artefatos) entre 
si. Para tanto, deve elaborar uma ciência classificatória: a tipologia. Os objetos serão 
colocados em categorias (tipos) que podem ser morfológicas (em função de sua 
forma), tecnológicas (em função da fabricação), funcionais (finalidade dos artefatos) 
ou estilísticas36. 
 

 Ainda que o conjunto de artefatos arqueológicos tenha se fragmentado, e considerando 

o estado no qual se encontra, os cacos podem ser reconstruídos tendo como referência as 

partes encontradas (porção do pote), a espessura, o tratamento da superfície e o teor de 

queima. Os tipos mais comuns de objetos em cerâmica encontrados são potes e urnas 

funerárias piriformes e ovoides, pratos, cachimbos, tortuais de fuso e estatuetas, dentre outras. 

As partes37 que constituem os potes são, de maneira mais sintética, a borda (possui formas 

variadas de lábios), a parede e a base. As técnicas de manufatura comumente utilizadas são: o 

roletado/acordelado, que se constitui da sobreposição de roletes de argila, os quais, em geral, 

recebem um tratamento de superfície alisado, que pode ser feito com sabugo de milho, pau ou 

                                                 
34 PROUS, André. Arqueologia brasileira. Brasília: Ed. da UnB, 1992. p. 16.  
 
35 CHMYZ, Igor. Terminologia arqueológica brasileira para a cerâmica. 2. ed. Cadernos de Arqueologia, 
Paranaguá: Museu de Arqueologia e Artes Populares, n. 1, p. 119-148. 1976. p. 119. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S1981-00700010000500002&lng=pt>. 
Acesso em: 7 jan. 2017. 
 
36 PROUS, 1992. p. 59. 
 
37 Ver Anexo III.  
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folha; e o modelado, feito com porções de argila modeladas até que se alcance a forma 

desejada. As peças podem receber outros tratamentos como o polimento e o engobo, que 

consiste em um banho de argila pigmentada. Também, podem receber um revestimento de 

cera e fuligem pós-queima, a fim de otimizar a impermeabilização38. As decorações39 e a 

técnica de manufatura variam de acordo com os costumes e a tradição do grupo que fez a 

cerâmica. As peculiaridades pontuadas foram utilizadas como referências pelos arqueólogos, a 

fim de classificar e viabilizar os estudos. Por isso, quando falamos de “tradição” nesse 

contexto, estamos nos referindo à frequência com que a técnica e elementos decorativos 

aparecem em conjuntos de artefatos arqueológicos; ou seja, “grupo de elementos ou técnicas 

que se distribuem com persistência temporal. Exemplos: Tradição Tupiguarani, Tradição 

Taquara - Itararé, Tradição Una, Tradição Uru [...]40”. 

 Vale ressaltarmos que os conceitos como tradições, subtradições41 e fases42 foram 

criados a partir das discussões levantadas com o PRONAPA, mas não significa que não 

estiveram passíveis de questionamentos, em razão do sentido generalizador e da variabilidade 

estilística existente no território brasileiro, o que dificulta a definição de nomes, estilos e 

tradições. Os grupos de arqueólogos designados a desenvolverem pesquisas por regiões 

instituíram denominações. Quando comparados os resultados, percebeu-se que havia tradições 

com nomenclaturas diferentes e traços culturais semelhantes. Assim, nasceu a Tradição Aratu-

Sapucaí. Valentim Calderón ficou responsável por analisar a cultura material, a partir das 

referências metodológicas do PRONAPA, na região da Bahia, enquanto Ondemar Dias se 

dedicaria à região de Minas Gerais. Ambos encontraram manifestações culturais semelhantes; 

                                                 
38 PROUS, 1992. p. 92.  
 
39 As formas de decoração, comumente utilizadas, ainda baseiam-se nos estudos do PRONAPA. São elas:  
corrugado, ungulado, digitado, ponteado, inciso, acanalado, escovado, exciso, gravado, impresso em ziguezague, 
marcado com corda, marcado com tecido, marcado com malha e raspado, dentre outros. Ver mais:  
BROCHADO, J. P.; LA SALVIA, F. Cerâmica Guarani. Porto Alegre: Posenato Arte & Cultura, 1989. p. 47-
60.; CHMYZ, 1976.   
 
40 A Tradição Taquara – Itararé é associada a estruturas habitacionais subterrâneas e aldeias a céu aberto em 
encostas. A cerâmica caracteriza pela raridade de decoração. A queima, em geral, é reduzida. Potes modelados e 
não roletados. A cerâmica Una é caracterizada pela ausência de decoração, dimensões pequenas, formas 
globulares ou cônicas. A Tradição Uru é caracterizada por cerâmica sem elementos de decoração, a não ser 
apêndices. A Tradição Tupiguarani já apresenta uma cerâmica bem decorada com formatos lineares e 
policrômicos, com queima, geralmente oxidada. Ver mais em: PROUS, 1992.p. 309 – 411.   
   
41 Consideramos como subtradições variações estilísticas identificadas num conjunto pertencente a uma 
tradição.  
 
42 “Fase: Qualquer complexo de cerâmica, lítico, padrões de habitação etc., relacionado no tempo e no espaço, 
num ou mais sítios”. Ver mais: CHMYZ, 1976. p. 131.  
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contudo, definiram designações diferentes. Calderón definiu a Aratu e Dias, a Sapucaí. Numa 

reunião em Goiânia, em 1980, ficou convencionada a designação Aratu-Sapucaí. Dessa 

maneira, a herança deixada pelo programa foi a sistematização dos dados arqueológicos, 

significando uma etapa inovadora para os estudos, no entanto, toda essa metodologia é 

questionada por ter desconsiderado as particularidades regionais, ideias, cosmologias e 

concepções inerentes ao universo material. 

 Os grupos indígenas relacionados a essa tradição, em geral, preferiram habitações a 

céu aberto, descritas por André Prous como aldeias circulares, comparadas às aldeias dos 

atuais indígenas do tronco Macro-Jê, que ocupam o cerrado brasileiro e existiram até, 

aproximadamente, o século XVII da nossa era. “As casas clânicas onde vivem as mulheres de 

uma mesma família com seus maridos formam o espaço feminino e rodeiam uma praça 

central – espaço político, cerimonial e masculino por excelência”. Os rituais funerários, por 

sua vez, estão ligados ao aparecimento de grandes urnas cerâmicas piriformes, que, 

geralmente, eram enterradas entre as casas ou na praça central43. 

 A cerâmica Jê possui peculiaridades que a caracterizam e identificam. Em geral, a 

técnica de manufatura utilizada é o roletado: os aspectos decorativos são menos elaborados, 

os níveis de queima44 são reduzidos e podem sinalizar marcas de uso. É comum, numa 

coleção dessa natureza, encontrarmos fragmentos espessos e grandes vasilhas e/ou urnas, 

ovoides ou piriformes, com múltiplas funções, utilizadas para o armazenamento de grãos e até 

sepultamentos. 

 Dessa maneira, é possível percebermos que a cultura material carrega consigo 

histórias, opções, identidades, elementos de comunicação e significados. Para o historiador, a 

cerâmica, por exemplo, é um objeto, por excelência, portador desses atributos, visto ser 

resultado da interação entre os indivíduos, o meio e a dinâmica comunitária, e, por causa 

desse status, um documento, uma vez que é capaz de revelar elementos culturais e sociais. 

Ulpiano de Bezerra dialoga com Binford45 ao relacionar o sentido do bem material como 

documento. Ambos concordam que o objeto assume tal condição, haja vista o conhecimento 

de quem o analisa, considerando ser  

                                                 
43 PROUS, 2006. p. 66.  
 
44 No capítulo IV, falaremos mais detidamente sobre o teor de queima e as considerações tecidas referentes a 
essa etapa do processo de manufatura. 
 
45 Binford ressalta o diálogo entre o artefato e o arqueólogo, enquanto Bezerra destaca o papel do historiador. 
Ambos ressaltam a condição de fonte inerente ao objeto, que se efetiva, portanto, a partir do olhar do 
pesquisador. 
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o historiador quem fala e a explicitação de seus critérios e procedimentos é 
fundamental para definir o alcance de sua fala. Toda operação com documentos, 
portanto, é de natureza retórica. Não há por que o documento material deva 
escapar destas trilhas, que caracterizam qualquer pesquisa histórica46. 
 

 Os artefatos cerâmicos preservaram, ao longo do tempo, atributos identitários; isto é, 

podem ser considerados uma extensão da sociedade e do oleiro que o produziu, já que se 

confundem num movimento de simbiose, de maneira que a cerâmica toma vida e compõe o 

corpo social, refletindo o universo cultural do grupo. Nesse ínterim, os remanescentes 

arqueológicos, sobretudo os vestígios cerâmicos, “são produzidos ou reproduzidos como 

categoria de objetos e é às necessidades do presente que eles respondem”; por isso, assumem 

a condição documental aos olhos do historiador47.” 

 

 1.2.2 Diálogos arqueológicos  

A tarefa da arqueologia não é a de reconstituir o passado como se tratasse de um 
quebra-cabeças, como se fosse possível, mal acabada a escavação, encaixar umas 
nas outras, facilmente e sem esforço, de modo a formar imediatamente quadros 
coerentes, as peças extraídas do solo48.” 
 

 Essa frase foi escrita por Colin Refrew no prólogo do livro “Em busca do passado” e 

desmistifica a atuação da Arqueologia enquanto prática restrita a descobertas. Visão essa 

vinculada à ideia construída em filmes, como “Indiana Jones”, e que, por muito tempo, e 

ainda hoje, transmitem a noção de que ser arqueólogo implica ter uma vida permeada por 

aventuras em razão de descobertas de tesouros perdidos. 

 É fato que, durante muitos anos, a Arqueologia esteve relacionada ao amadorismo e ao 

contrabando de peças, até então, tidas como obras de arte, objetos de interesses de 

governantes e antiquários. Em busca do “tesouro”, muitos interessados iniciavam investidas, 

sobretudo em regiões que apresentavam remanescentes de civilizações antigas, como na Itália, 

Egito e Oriente Médio, dentre outras. O primeiro jornal que abordou a Arqueologia foi 

editado pela London Society of Antiquaries. Publicado no século XVIII, enriqueceu, ainda 

mais, uma época quando grandes museus europeus, como o Louvre, estavam sendo 

                                                 
46 MENESES, 1998. p. 100.  
 
47 Idem. p. 95.  
 
48 BINFORD, Lewis R. Em busca do passado: a decodificação do registro arqueológico. Tradução João 
Zilhão. Mira Sintra: Europam, 1983. p.13. 
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construídos49. Esses importantes investimentos aumentaram o interesse pela área, em especial 

num período, cujo princípio científico baseava-se nas ideias iluministas. Portanto, foi um 

instrumento legitimador do protagonismo humano diante do universo. O Brasil também foi 

alvo de olhares curiosos, visto que achados provenientes de culturas indígenas foram 

registrados pelos cronistas nos seus diários, cartas e anotações particulares; mesmo não 

sistematizadas, são grandes fontes de informações acerca dos elementos culturais encontrados 

em terras tropicais durante o século XVI. 

 Essa fase Especulativa da Arqueologia foi fundamental para florescer um período que 

Robrahn-González denomina de Descritivo-Classificatório e abrange os anos de 1840 até 

1914. Nessa fase, os objetos, obras arquitetônicas e trabalhos em campo começaram a ser 

descritos e registrados de forma sistematizada, imprimindo à prática arqueológica 

características de disciplina e culminando na definição de vários métodos de campo e 

cronologias regionais50. Foi também nesse período que se intensificaram os trabalhos de 

naturalistas no Brasil, como as pesquisas de Peter Lund em terras mineiras, as quais 

precederam as grandes escavações e descobertas acerca da antiguidade da presença humana 

no Brasil. 

 Do período Histórico-Classificatório51 (1914-1960), podemos dizer que a tendência 

dominante era a aproximação da Arqueologia, Antropologia, Química e Física, direcionada 

para estudos mais sistematizados da cultura material. Foi criada a “seriação”, uma 

metodologia voltada para ordenar os vestígios materiais, a qual, mais tarde, foi utilizada para 

a criação de cronologias, baseando-se na frequência de conjuntos e atributos. Vale 

ressaltarmos que esse método ainda é usado, principalmente nos estudos com fragmentos 

cerâmicos.  

 A Arqueologia também se aproximou da História, diante da necessidade de se 

trabalhar com dados históricos, a fim de contextualizar os remanescentes arqueológicos; ou 

seja, eram feitos paralelos etnográficos. Desse modo, buscava-se “elaborar sínteses regionais, 

que procuravam ordenar os dados arqueológicos de uma determinada área em uma 

                                                 
49 ROBRAHN-GONZÁLEZ, Erika M. Arqueologia em perspectiva: 150 anos de prática e reflexão no estudo do 
passado. Revista USP, São Paulo, n. 44, p. 10-31, dez./fev. 1999-2000. p. 13. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/viewFile/29852/31738> Acesso em: 5 dez. 2016. 
 
50 Idem. p. 14.  
 
51 Idem. p. 18. . 
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perspectiva temporal e espacial52”. Foi nesse período que surgiram as grandes referências de 

metodologias e conceituações que orientaram e sistematizaram trabalhos e, sobremaneira, 

enriqueceram as discussões que permearam a criação da Arqueologia. 

 Essas discussões inauguraram o Período Moderno (1960-2000) dos estudos 

arqueológicos. Grande difusor dessa corrente, Lewis Binford defendia o uso de teorias que 

embasassem as atribuições da Arqueologia, distanciando-se dos métodos meramente 

descritivos; as análises dos processos culturais buscariam meios na Filosofia e na Ciência, 

visto a utilização de generalizações; qualquer que fosse a hipótese deveria ser testada, 

elaborando modelos e suscitando consequências; identificar e caracterizar padrões culturais a 

partir da Teoria Geral de Sistemas53; as pesquisas deveriam gerar dados sistematizados, e não 

aleatórios; relacionar fenômenos culturais com o ambiente; e por fim, as coleções deveriam 

ser obtidas a partir de amostragens e estatísticas. Portanto, “todos esses procedimentos 

estavam voltados à identificação e caracterização de processos culturais no tempo e no 

espaço54”. 

 A “New Archaeology” americana de Binford adotou um viés mais antropológico, 

quando se buscava elaborar “leis transculturais de comportamento55”. Embora concordasse 

com a aproximação da Arqueologia e outras áreas, defendia a criação de métodos pelo próprio 

arqueólogo. Este deveria buscar, pela observação, o caminho metódico adequado para fazer as 

inferências necessárias. Nesse ínterim, os vestígios arqueológicos apenas receberiam tal 

condição diante do olhar do profissional da Arqueologia, e as inquietações contemporâneas 

romperiam com a exclusividade funcional e simbólica restrita ao passado do artefato. Para o 

autor, “o desafio que a Arqueologia oferece é, pois, literalmente o de traduzir observações 

contemporâneas de coisas materiais estáticas em afirmações sobre a dinâmica dos modos do 

passado e as condições que permitiram a existência dessas coisas até o presente56”. 

                                                 
52 Ibidem.. 
 
53 “Adoção da Teoria Geral de Sistemas, tendo como procedimento básico a identificação e caracterização de 
padrões culturais. Os sistemas seriam divididos em três subsistemas mais importantes: o tecnológico, o social e o 
ideológico, cujas relações (ou padrões de organização) necessitavam ser explicitadas”. Ver mais: ROBRAHN-
GONZÁLEZ, 1999-200 p. 21.  
 
54 ROBRAHN-GONZÁLEZ, p. 21.  
 
55 FUNARI, Pedro P. Teoria e métodos na Arqueologia contemporânea: o contexto da Arqueologia Histórica. 
Mneme, Caicó, v. 6, n. 13, p. 1-5, dez./jan. 2004-2005. p. 2. Disponível em: 
<https://periodicos.ufrn.br/mneme/article/view/267/243>. Acesso em: 5 dez. 2016. 
 
56 BINFORD, 1983. p. 29. 
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 Nesse contexto, de acordo com a concepção de Binford, os métodos historiográficos 

não seriam adequados para dar conta do trabalho arqueológico em razão da falibilidade das 

fontes utilizadas pela História. Conforme sua perspectiva, quando os objetos são elaborados, 

sofrem mínimas intervenções intencionais, enquanto os documentos escritos são passíveis de 

interferências e releituras. Assim, “não há dúvida de que os objetos materiais transmitem 

informações codificadas, mas essas informações raramente são alteradas com propósitos 

fraudulentos57”. 

 Ora, se a cerâmica fosse isenta de intencionalidades na sua confecção, não faz sentido 

debruçarmos na análise desse tipo de material. No entanto, basta lembrarmos que é um objeto 

socialmente construído; logo, está imbuída de intervenções que refletem os gestos e escolhas 

do oleiro, os quais, em contrapartida, são identificados pelos indivíduos como meio de 

interação. Grosso modo, as releituras e interpretações pelas quais passam esses objetos, e por 

serem possibilitadas inferências, são evidências que enfatizam as intenções sofridas por eles, 

sendo elas diretas ou indiretas.  

 Binford enfatiza a existência de um abismo entre Arqueologia e História, no entanto, 

em páginas posteriores, o autor menciona a importância da utilização de documentos 

históricos por arqueólogos, a fim de “definir as variáveis que condicionam a formação do 

vestígio arqueológico58”. Essa premissa, portanto, viabilizou os estudos baseados na relação 

entre grupos extintos e contemporâneos, desde comparações etnográficas, e, então, propiciou 

o surgimento da Etnoarqueologia.  

 A partir das críticas ao processualismo, surgiu a Escola Pós-Processualista na 

Inglaterra na década de 1980. Essa corrente critica o positivismo aplicado pelos 

processualistas e, por isso, enfatiza a comunicação que há entre a cultura material e o grupo 

ao qual pertence. Essa comunicação estaria permeada por significados, representações, 

apropriações e indicadores de identidades ao contrário da homogeneização e generalização 

propostas pelos processualistas. Ian Hodder alude a existência de um contexto social no qual a 

cultura material está inserida e, portanto, deve ser interpretada “sob valores de outros 

                                                 
57 Idem. p. 30. 
 
58 Idem. p. 34. 
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tempos”, utilizando o conceito de longa duração proposto pelo historiador Fernand 

Braudel59”. 

 Nesse ínterim, o campo da Arqueologia foi sendo expandido. Existem vários ramos 

tendentes a abordar os vestígios humanos, considerando as formas com as quais se 

apresentam. Podemos exemplificar com a Arqueologia Pré-Histórica, a Arqueologia Histórica, 

a Arqueologia Pública, a Arqueologia Subaquática, a Etnoarqueologia e a Arqueologia 

Experimental, que são áreas que demonstram a diversidade epistemológica, a qual permeia o 

trabalho arqueológico e ampara os estudos em razão da complexidade inerente ao processo de 

análise da história humana.  

 Assim como o conhecimento histórico passa por várias discussões, o arqueológico    

desenvolve-se a partir de diferentes perspectivas, sobretudo aquilo que se refere às questões 

epistemológicas. Ainda que tenham aparecido várias tendências a fim de orientar os trabalhos, 

essa ciência tem sido nutrida pela somatização dessas discussões. Desse modo, o que 

consideramos como Arqueologia hoje integra metodologias e bases teóricas diversas em razão 

da complexidade que envolve as sociedades humanas. Na verdade, ao contrário da afirmação 

de Binford, arqueólogos lidam com histórias em movimento, utilizam fontes historiográficas, 

praticam diálogos com várias áreas porque sabem que estão lidando com histórias de longa 

duração, já que este diálogo entre profissionais legitima um trabalho ambicionado com 

histórias cada vez mais recuadas.  

 

1.3 Vestígios da memória 

 A noção de memória está envolta por vários sentidos e apropriações, desde a busca 

nostálgica pelas origens de uma história pessoal até a lembrança de acontecimentos que 

afetaram o coletivo. Relembrar, revisitar, rememorar, reconstruir, recordar e imaginar60 são 

sentidos evocados com o intuito de encontrar o passado esfacelado e subtrair dele respostas 

para as inquietações do presente. Assim, qualquer exercício de memória, seja ele executado 

pela coletividade ou individualidade, tem o objetivo de ressignificar a distância entre passado 

                                                 
59 IAN HODDER apud RODRIGUES, Igor. Reflexões sobre teoria arqueológica. Ouro Preto: UFOP, 2006. p. 
5. Disponível em: <http://www.seminariodehistoria.ufop.br/seminariodehistoria2006/download/I-seminario-
historia-ichs-ufop(2006)-n26.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2017. 
     
60 QUINALHA e SOARES explicam que a memória, quando evocada, possui a capacidade de rememorar o 
passado e recriá-lo, imputando-lhe elementos novos através da imaginação. Ver mais: QUINHALHA, Renan 
Honório; SOARES, Virgínia Prado S. Lugares de Memória: Bens Culturais? In: CUREAU, Sandra et al. 
(Coord.).  Olhar multidisciplinar sobre a efetividade da proteção do patrimônio cultural. Belo Horizonte: 
Fórum, 2011. p. 515.   
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e presente. Dessa forma, a memória apresenta sentido abstrato, fluido e dependente da ação 

voluntária humana, a fim de evocá-la momentaneamente. Quando desejamos recordar um 

aniversário, um encontro de amigos, Natal em família ou qualquer outro evento, recorremos à 

memória, ou seja, a um conjunto de funções biológicas do cérebro que permite atualizar as 

informações acumuladas sobre tais eventos. No entanto, essas informações estão imbuídas de 

muitos elementos, releituras e novas concepções próprias do sujeito que as evoca, 

significando um exercício de grande complexidade por abarcar intensa atividade cerebral. 

 Quando recorremos à memória para nos reportarmos a eventos passados, em algumas 

situações, imaginamos estarmos fazendo tal evocação sozinhos, como se fosse um fenômeno 

individual. Mas, para Maurice Halbwachs, a dita memória individual é um fenômeno raro61, 

porque depende de que outras pessoas componham o cenário do evento, ora ajudando a 

recordar, ora participando. Assim, a memória coletiva congrega as individualidades com 

perspectivas e mudanças, e “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória 

coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este lugar 

mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios62”. O autor também fala 

sobre a “memória histórica”, considerada por Lucete Valensi63 uma “consciência histórica”, 

distinguindo-a da vivida e partindo do pressuposto que se basearia no conhecimento do 

passado por fontes, e não pela vivência de determinados fatos.  

 Além dessas abordagens sobre as diferentes memórias, Halbwachs dialoga com Pierre 

Nora sobre a diferenciação entre memória e história. Para o primeiro autor, a memória 

coletiva se daria pela continuidade da vivência a partir de um movimento involuntário. A 

história abordaria voluntariamente essa congregação de forma organizada e que estaria fora 

do controle da coletividade, sendo, por isso, diferente da memória64. Na obra Les liex de la 

mémoire de Nora, a oposição entre memória e história também ganha destaque. Para ele, 

história e memória não são apenas diferentes, mas opostas: enquanto a memória é dinâmica e 

possui vivacidade, a história é a “reconstrução sempre problemática e incompleta do que não 

                                                 
61 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução Laurent Léon Schaffter. 2. ed. São Paulo: Vértice, 
1990. Cap. 30, p. 509-532. p. 37. 
 
62 Idem. p. 51.  
 
63 VALENSI, 1994. p. 9. 
 
64 Idem. p. 109. 
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existe mais. [...] A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo”.65 Posto isso, 

percebemos que as noções de memória e história apresentam as diferenciações e, evidente, 

que não são sinônimas, porém se entrecruzam quando evocadas no tocante ao passado. 

 A memória também pode ser evocada de maneira mais concreta, cristalizada a partir 

de símbolos, vestígios que identifiquem momentos marcantes para uma sociedade ou grupos 

diferentes. Esses símbolos ou bens são elaborações repletas de significados, que dialogam 

com indivíduos e representam parte da sua história. Para tanto, é necessário haver uma relação 

identitária que favoreça o reconhecimento e a rememoração como elementos de coesão social. 

Les liex de la mémorie, de Pierre Nora, não são apenas espaços, lugares que contam a história. 

Eles constituem parte da memória a partir de uma conjuntura em que a memória francesa 

apresentava-se em crise. Assim, essa noção passou a ser utilizada em todo o mundo, com o 

intuito de referenciar locais que tivessem a finalidade de rememorar e, portanto, sujeitos a 

múltiplas representações e apropriações. Logo, “[...] os lugares de memória são aqueles que 

apropriados simbolicamente perdem seu sentido original, passando a representar um valor a 

eles atribuídos”66. 

 

 1.3.1 Memória, patrimônio e proteção 

 Ao falarmos sobre os “lugares de memória” e sua importância para a história de um 

lugar ou de uma sociedade, é imperativo os associarmos à noção de patrimônio, a saber: 

abarcar os bens tangíveis e intangíveis que representam a história e cultura de um povo e 

dialoguem com os indivíduos a partir do sentimento de pertença. É um conceito amplo, talvez 

mais abrangente que os “lugares de memória” de Nora, que, a partir das novas abordagens, 

ganhou muita significância, sobretudo em prol das iniciativas protetivas amparadas na 

Constituição Federal de 198867. Portanto, tudo aquilo é considerado patrimônio: 

[...] os bens culturais não se resumem àqueles materializados em objetos físicos (tais 
como prédios históricos, esculturas, livros raros etc.), abrangendo também o 
chamado patrimônio cultural intangível ou imaterial, constituído por elementos, tais 

                                                 
65 NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Tradução Yara Aun Khoury. In: NORA, 
Pierre. Les Liex de mémoire. I La Republique, Paris: Galimard, 1984. p. 9. Disponível em: 
<http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/12101/8763>. Acesso em: 2 nov. 2016. 
 
66 MOTA, Lia. Valor do Patrimônio e saber técnico Institucional. In: CUREAU, Sandra et al. (Coord.). Olhar 
multidisciplinar sobre a efetividade da proteção do patrimônio cultural. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 
188. 
 
67 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 2 
nov. 2016. 
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como as tradições, o folclore, os saberes, as línguas, as festas e manifestações 
populares etc.[...].68  
 

 Esses bens estão impregnados de apropriações resultantes do diálogo existente entre 

eles e os grupos os quais representam. Por conta dessa dialogia, são elementos aglutinadores e 

passíveis de mudanças, visto que são portadores de memória e, constantemente, estão 

submetidos a ressignificações. A acepção de Wilson Rocha Assis sobre patrimônio diz: “[...] é 

a cultura em seu estado ativo, criativo, construtor de identidades e significado. [...] O aspecto 

mais substancial do complexo de atividades humanas que conforma a cultura geral [...], e esta 

seria o conjunto da expressão coletiva”.69 Posto isso, tudo aquilo considerado patrimônio deve 

ser resguardado e submetido a intervenções protecionistas que viabilizem o diálogo, a fim de 

democratizar o direito à história, memória e identidade de uma sociedade. Em suma, a noção 

de patrimônio foi ampliada e não está restrita à ideia de monumentos, estruturas 

arquitetônicas, manifestações patrióticas etc. Patrimônio está relacionado à herança cultural 

da coletividade, sendo ele material ou imaterial, inerente à história dos indivíduos. No 

entanto, longe de ser uma história restrita ao passado, é um elemento reafirmador e 

reelaborador de identidade.  

 Ainda que se afirme essa amplitude conferida à noção de patrimônio, há interesses e 

conflitos oriundos de relações de poder que influenciam, ou até determinam, o que deve ser 

preservado e difundido pela sociedade. Patrícia Palma, em sua dissertação de mestrado, 

expõe, com propriedade, essa relação, exemplificando, a partir de casos levantados nos 

municípios de São João del-Rei e Andrelândia, em Minas Gerais. Por meio de entrevistas, os 

moradores divagaram pela noção de patrimônio, entre a importância para o turismo até a ideia 

de cultura, no sentido de cultivar. Perpassaram pela noção de patrimônio - posse particular; 

alguns desconheciam; sequer, souberam explicar.70 Todavia, para a autora, “grande parte dos 

entrevistados tinha uma ideia acerca do patrimônio cultural” e o relacionava a bens 

arquitetônicos em detrimento da riqueza arqueológica que existe na região, por exemplo. 

                                                 
68 MIRANDA, Marcos Paulo de S. Tutela do Patrimônio Cultural Brasileiro: Doutrina, Jurisprudência, 
Legislação. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 51. 
 
69 ASSIS, Wilson Rocha. O Patrimônio Cultural e a Tutela das Identidades. In: CUREAU, Sandra et al. (Coord.) 
Olhar multidisciplinar sobre a efetividade da proteção do patrimônio cultural. Belo Horizonte: Fórum, 
2011. p. 76. 
 
70 SANTOS, Patrícia P. O passado no presente: a importância da educação patrimonial para a preservação só 
patrimônio arqueológico da Estrada Real. 2015. 170 f. Dissertação (Mestrado)-Departamento de Ciências 
Sociais, Políticas e Jurídicas, Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei. p. 75-94. Disponível 
em: <http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pghis/DissertacaoPatriciaPalmaSantos.pdf>. Acesso em: 20 
out. 2016.  
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“Isso deveu-se à prioridade conferida pelo poder público local à preservação do patrimônio 

edificado”. Isto é, essa inclinação para uma categoria71 de patrimônio está imbricada ao 

“desconhecimento e desinteresse que o próprio poder público local manifesta em relação a 

ele”72. 

  Assis faz reflexivas considerações acerca da preservação ao patrimônio. Conforme 

ele, as ações protetivas devem ser acompanhadas pela noção de promoção dos bens, visto que 

estes possuem um caráter dinâmico condizente com a formação identitária e, para tanto, 

desempenham um papel dialógico e fluido. Desse modo, “a promoção do patrimônio cultural 

constitui, em verdade, um direito amplo à informação histórica, à gênese dos significados, à 

compreensão profunda do homem e de seu lugar na história73”. 

 De acordo com o Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, Promotor de Justiça em Minas 

Gerais, a iniciativa do Poder Público de proteger, preservar e promover o patrimônio deve 

abranger as variadas formas de manifestações em virtude da manutenção da integridade 

desses bens, sob pena de responsabilização, independentemente de a instância ser federal, 

estadual ou municipal. Mas é preciso que o empenho de tais forças esteja associado ao da 

comunidade, que também é responsável pela manutenção desses bens74. Dessa forma, sob 

proteção, o patrimônio deverá estar sempre disponível para a fruição, já que são “‘fontes de 

cultura’, o acesso ao conhecimento sobre eles deve ser assegurado à coletividade, não 

podendo-se lhes dispensar o mesmo tratamento a bens não culturais”75. 

 Sobre o acesso aos bens patrimoniais, o caput do artigo 215 da Constituição Federal 

de 1988 determina que o Estado “garantirá o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações 
                                                 
71 “[...] E a palavra ‘patrimônio’ passa a ser adjetivada na tentativa de torná-la compreensível, ou de fazê-la 
acompanhar a própria expansão do sentido, quando são cunhadas combinações de grande diversidade – 
patrimônio cultural; patrimônio histórico; patrimônio artístico; patrimônio nacional; patrimônio da humanidade; 
patrimônio material; patrimônio imaterial; patrimônio moderno; patrimônio industrial; patrimônio etnológico; 
patrimônio rural; patrimônio arqueológico; patrimônio natural; patrimônio genético - em inúmeras associações 
com adjetivos que só revelam a perda de conteúdos substantivos”. Ver mais: SANTOS, Cecília Helena Godoy 
Rodrigues dos. Patrimônio Cultural: documentação e reflexão necessárias. In: CUREAU, Sandra et al. (Coord.). 
Olhar multidisciplinar sobre a efetividade da proteção do patrimônio cultural. Belo Horizonte: Fórum, 
2011. p. 247-248. 
 
72 SANTOS, 2015. p. 82.  
 
73 ASSIS, Wilson Rocha. O patrimônio Cultural e a Tutela das Identidades. In: CUREAU, Sandra et al. 
(Coord.). Olhar multidisciplinar sobre a efetividade da proteção do patrimônio cultural. Belo Horizonte: 
Fórum, 2011. p. 77. 
 
74 MIRANDA, 2006. p. 24-25. 
 
75 Idem. p. 30-31. 
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culturais”76. Essas “fontes da cultura nacional” constituem o patrimônio cultural brasileiro 

descrito no artigo 216, mais detidamente no caput, demonstrando o desvencilhamento ao 

sentido monumental: são “os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 

ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira”77. Muito embora essa noção ampla nos permita 

elaborar uma acepção acerca de uma abrangência um tanto quanto ilimitada, é necessária uma 

seleção de tudo aquilo passível de medidas protetivas. Para o Promotor Marcos Paulo, “[...] 

devem receber a especial tutela do poder público aqueles produtos mais representativos e 

significativos da cultura do povo brasileiro, o que não implica obviamente em abandono e 

esquecimento dos demais”78.  

 Diante do exposto, deparamo-nos com uma problemática: como selecionar os produtos 

representativos e passíveis de proteção e promoção se a sociedade à qual pertencem não os 

reconhece como tais? Vimos, por meio do trabalho de Patrícia Palma, que poucas pessoas 

conheciam os sítios arqueológicos das regiões e que algumas sequer relacionaram patrimônio 

à noção de cultura e sítio arqueológico79. Miranda explica, mencionando Carlos Frederico 

Marés de Souza Filho, que  

[...] a proteção de um bem cultural começa pela sua individuação, para que ele possa 
ser exatamente localizado e reconhecido publicamente como bem cultural 
preservável. Ao ser individuado, o bem, ganha ele status de cultural – ou histórico 
ou artístico, etc. – e é modificada em profundidade sua essência jurídica, razão pela 
qual não só o conceito de bem cultural como o processo de sua constituição têm 
relevância jurídica80. 
 

 Em nível de praticidade, o reconhecimento dá-se por medidas institucionais e seletivas 

mediante instrumentos administrativos, legais ou judiciais81. E o conhecimento pela sociedade 

                                                 
76 BRASIL, 1988.   
 
77 Para o Dr. José Adércio, a definição de patrimônio cultural brasileiro, estabelecido pela Constituição Federal 
de 1988, art. 216, não objetiva “esgotar o conteúdo dos bens culturais, mas está disposta a estabelecer a linha 
prioritária da ação do Estado em busca de sua promoção e proteção”. Ver mais: SAMPAIO, José Adércio Leite. 
Patrimônio Cultural e função social da propriedade. In: CUREAU, Sandra et al. (Coord.). Olhar 
multidisciplinar sobre a efetividade da proteção do patrimônio cultural. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 
284. 
 
78 MIRANDA, 2006. p. 53. 
 
79 SANTOS,  2015. p. 90.  
 
80 SOUZA FILHO apud MIRANDA, 2006. p. 54-55. 
 
81 Natureza administrativa: inventário, tombamento, registro etc. Natureza legal: lei de zoneamento, 
tombamento legislativo etc. Natureza judicial: ação civil pública declaratória de valor cultural. Ver mais: 
MIRANDA, 2006. p. 55.  
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deve ser a consequência de iniciativas vinculadas a propostas de educação patrimonial, sendo 

elas institucionais ou não. Dessa forma, em consonância com Palma82, 

 
faz-se necessário pensar a educação patrimonial como um processo de releitura 
crítica dos patrimônios, no qual as variadas informações e significações acerca de 
um determinado bem cultural podem ser percebidas, visto que ‘tal metodologia 
fornece subsídios aos educadores comprometidos com um ensino que vise não 
apenas a valorização dos bens culturais, mas a reflexão acerca dos mesmos [...]’83. 
 

 Esse processo educativo abrange grande complexidade, visto que se sustenta na 

relação dialógica entre sujeito/coletivo e o patrimônio. É um trabalho calcado na leitura e 

ressignificação do bem cultural em que o indivíduo internaliza a importância de seu 

protagonismo diante das medidas protetivas. Para tanto, esse processo deve proporcionar ao 

cidadão o desenvolvimento de recursos cognitivos, habilidades para atuar e atitudinais, a fim 

de que não assimile e reproduza um conceito pronto e acabado, mas se torne “representativo 

dele e para ele”. Nesse ínterim, Palma reconhece tal processo como “[...] um conjunto de 

ações educacionais fundamentadas teórica e metodologicamente, que almejam a construção 

do conhecimento pelos múltiplos segmentos sociais, que são foco do processo, por meio do 

contato com o patrimônio entendido em todas as suas dimensões84”. 

 Miranda afirma que a prática educativa integra o rol dos instrumentos mais eficazes no 

que tange à proteção do patrimônio cultural, haja vista a possibilidade de reelaboração de 

valores e concepções por parte dos indivíduos. Ele enumera algumas iniciativas que 

fomentam tal prática e podem despertar o sentimento de responsabilidade: 

A conscientização das comunidades sobre o valor dos bens culturais materiais e 
imateriais que as cercam, a divulgação eficiente das leis [...], programas, de 
informações sobre bens culturais [...], de mecanismos de proteção [...] bem como a 
visibilidade das ações concernentes ao patrimônio e seus benefícios sociais e 
econômicos [...].85 

  
 Embora seja clichê afirmar que “só se protege aquilo que se conhece”, é a expressão 

condizente com a política de educação patrimonial, visto que preconiza o funcionamento da 

dialogia já citada e legitima a relação entre o indivíduo e o universo cultural mediado pelo 

sentimento de pertença. Desse modo, o sujeito reconhece ser sua história inerente à do 

patrimônio e se faz presente e atuante no processo de escolha dos bens que devem receber 

                                                 
82 SANTOS, 2015. p. 98.  
 
83 DIAS e SOARES apud PALMA. Ver mais: SANTOS, 2015. p. 90. 
 
84 SANTOS, 2015. p. 90.  
 
85 MIRANDA, 2006. p. 200-202. 
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ações efetivas do Poder Público, a fim de proteger e promovê-los e, consequentemente, 

legitimar sua condição de cidadão.  

 

 1.3.2 Bens arqueológicos 

 No art. 216 da Lex Magna brasileira, parágrafo V, “os conjuntos urbanos e sítios de 

valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico” 

integram o rol dos bens considerados patrimônios brasileiros; portanto, passíveis de medidas 

protetivas. Ou seja, contribuem para a formação identitária brasileira, sobretudo, por 

evocarem a memória através dos vestígios de ações humanas pretéritas e que, por isso, são 

peças constituintes da história brasileira. Dentre os bens patrimoniais brasileiros, 

despenderemos uma atenção maior aos sítios arqueológicos. Segundo o 1o artigo da Carta de 

Laussane, o patrimônio arqueológico: 

Compreende a porção do patrimônio material para a qual os métodos da arqueologia 
fornecem os conhecimentos primários. Engloba todos os vestígios da existência 
humana e interessa todos os lugares onde há indícios de atividades humanas, não 
importando quais sejam elas; estruturas e vestígios abandonados de todo tipo, na 
superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como o material a eles associados86.  
 

 Os vestígios arqueológicos são muito frágeis e não renováveis, justificando, assim, a 

obrigação a qualquer indivíduo de protegê-lo, juntamente, ao Poder Público, visto que este, a 

partir de determinadas atribuições, é capaz de criar leis que amparem esse dever e possui 

força de fiscalizar. Atrelada a isso, está a necessidade de manter esses lugares e tudo aquilo 

que neles estão em virtude da manutenção e conhecimento a gerações posteriores. De acordo 

com o Dr. Marcos Paulo de Miranda, o patrimônio arqueológico é  

[...] parte do patrimônio cultural material, integrado por bens móveis e imóveis, para 
a qual os métodos da arqueologia fornecem os conhecimentos da base. Ele engloba 
todos os vestígios pretéritos da existência humana, seja na superfície, no subsolo ou 
sob as águas, assim como aos materiais que lhes estejam associados87. 
 

 André Prous divide os vestígios arqueológicos em: a) diretos, compreendem os 

vestígios encontrados na estratigrafia; b) indiretos, compreendem os vestígios “ausentes do 

lugar onde se poderia esperar que existissem (vestígios negativos), ou que sugerem a 

existência de outros objetos ou atividades, cujas marcas diretas não são encontradas no sítio 

                                                 
86 Carta de Laussane, publicada em 1990, pelo Comitê Internacional para a Gestão do Patrimônio Arqueológico. 
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Lausanne%201990.pdf>. 
Acesso em: 15 nov. 2016. 
 
87 Ver mais: MIRANDA, Marcos Paulo de S. Proteção e Gestão dos Sítios Arqueológicos Históricos no Brasil. 
In: CUREAU, Sandra et al. (Coord.). Olhar multidisciplinar sobre a efetividade da proteção do patrimônio 
cultural. Belo Horizonte: Fórum, 2011.  p. 420.  
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(vestígios sugestivos)88”. Essas estruturas são uma combinação entre processos naturais 

ocorridos antes e durante a presença humana, responsáveis pela formação dos níveis 

geológicos e que, associados a sucessivas intervenções humanas, assumiram, então, o status 

de portadores de memória, história e identidade de grupos.  

 A Lei Estadual 11.726/94, de Minas Gerais, reforça o empreendimento protetivo 

direcionado ao patrimônio arqueológico, responsabilizando-se, junto à comunidade, pela sua 

proteção e guarda. Na Seção II, art. 14, parágrafos I e II, considera como bens arqueológicos 

“os testemunhos móveis e imóveis da presença e da atividade humana, assim como os restos 

da flora e fauna com estes relacionados, por meio dos quais possam ser reconstituídos os 

modos de criar, fazer e viver dos grupos humanos”, e como sítios arqueológicos “o local ou 

área em que se encontrem bens arqueológicos”. No artigo 15, a Lei já discorre acerca da 

necessidade de análise prévia sobre possíveis impactos provenientes de exploração 

econômica, realização de obra de infraestrutura e construção em “áreas de interesse 

arqueológico, espeleológico ou paleontológico”. O artigo 17 alerta sobre a comunicação ao 

Conselho Estadual de Cultura, que deverá ser feita caso um sítio arqueológico, paleontológico 

e espeleológico seja descoberto. No artigo 19, fica vedada a retirada de bem arqueológico, 

espeleológico ou paleontológico da área onde foi encontrado, com exceção para finalidades 

científicas89.  

 É notável que a legislação voltada para a proteção patrimonial está preocupada em 

definir o patrimônio arqueológico e protegê-lo dada a sua importância para a memória e 

reconstituição identitária brasileira. Além dela, observamos o importante papel, para tanto, 

desempenhado pelas Cartas Patrimoniais, utilizadas como referência na elaboração de normas 

protetivas, como a Carta de Atenas, de 1931; as Recomendações de Nova Délphi, de 1956; a 

Carta de Veneza, de 1964; as Recomendações de Paris, de 1962; a Carta de Laussane, de 

1990, e outras mais90. 

 As orientações contidas nas cartas e a legislação brasileira vigente amparam as ações 

do IPHAN e orientam a proteção e promoção do bem arqueológico. No entanto, durante anos, 

existiram dificuldades metodológicas e teóricas para definir esse bem e efetivar ações e 
                                                 
88 PROUS, 1992. p. 25-26. 
 
89 ESTADO DE MINAS GERAIS. Lei no 11.726, de 30 de dezembro de 1994. Disponível em: 
<http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=2292>. Acesso em: 10 nov. 2016. 
 
90 Há outros documentos que regulamentam as ações de instituições como o IPHAN destinados a proteger e 
promover o patrimônio brasileiro. Ver mais em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/226>. Acesso em: 10 
nov. 2016. 
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fiscalização. De acordo com Djalma Guimarães Santiago, possivelmente, o patrimônio 

arqueológico brasileiro não obteve um maior respaldo no passado devido à ausência de 

edificações monumentais. Por isso, “podem não ter oferecido força suficiente para que o 

patrimônio arqueológico fosse escalado para uma representatividade maior também como um 

ícone de uma identidade nacional91”. 

 Mesmo com essa “falta de representatividade”, medidas foram sendo tomadas, a fim 

de resguardar esses bens, como atesta o 25o Decreto-Lei do governo varguista, por meio de 

um texto elaborado por Mário de Andrade, instituindo o tombamento, como meio legal, 

destinado a proteger o patrimônio cultural. Em contrapartida, em 1941, mediante o mesmo ato 

normativo, sob o no 3.866, cancelou-se o tombamento de bens. E com a Lei no 3.924, de 26 de 

julho de 1961, considerada pelo Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda uma “importantíssima 

inovação legislativa92”, os monumentos arqueológicos ou pré-históricos ficam bem definidos, 

facilitando a ação do Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) e, 

mais tarde, do IPHAN: 

a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem 
testemunhos da cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes 
artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estarias e quaisquer outras 
não especificadas aqui, mas de significado idêntico, a juízo da autoridade 
competente; 
b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos 
paleoameríndios, tais como grutas, lapas e abrigos sob rochas; 
c) os sítios identificados como cemitérios, sepulcrais ou locais de pouso prolongado 
ou de aldeamento ‘estações’ e ‘cerâmicos’ nos quais se encontram vestígios 
humanos de interesse arqueológico ou paleoetnográfico; 
d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros 
vestígios de atividades de paleoameríndios93. 
 

 Ainda com a Lei 3.924 de 1961 ou “Lei da Arqueologia”, cabe ao Poder Público 

tutelar os sítios arqueológicos e todos os vestígios neles encontrados, dispensando a utilização 

de qualquer instrumento que venha regulamentar o ato protetivo, haja vista ser tal inerente à 

condição de bem arqueológico. 

                                                 
91 SANTIAGO, Djalma Guimarães. A proteção do patrimônio arqueológico: motivações, critérios e diretrizes 
no tombamento de sítios arqueológicos pelo Iphan. 2015. 101 f. Dissertação (Mestrado)-Instituto do Patrimônio  
Históricos e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 2015. p. 21. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Mestrado_em_Preservacao_Dissertacao_SANTIAGO_Djal
ma_Guimaraes.pdf>. Acesso em: 25 out. 2016. 
 
92 MIRANDA, 2006. p. 7. 
 
93 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Lei no  3.924, de 26 de julho de 
1961. Disponível em:<portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Lei_3924_de_26_de_julho_de_1961.pdf> Acesso 
em 10 nov. 2016. 
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 Como já explicitado, o trabalho de proteção ao patrimônio cultural brasileiro, 

sobretudo o arqueológico, deve ser desenvolvido a partir da associação de vários elementos, 

do amparo legal até as ações provenientes do coletivo, desde que haja um trabalho educativo 

prévio. Diante da urgência para tornar efetivo esse empreendimento, foi criado em 1997 o 

Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA), a fim de regulamentar a 

metodologia indicada para registrar o patrimônio arqueológico e facilitar a aplicabilidade da 

Lei 3.924/61. Esse sistema de informações funciona pela associação de módulos: o Cadastro 

Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), o Banco de Imagens, o Inventário Nacional das 

Coleções Arqueológicas (INCA) e Projetos e Relatórios de Pesquisa Arqueológica 

(PPA/RPA)94. A partir do Decreto no 6.844, de 26 de maio de 2009, foi normatizada a criação 

do Centro Nacional de Arqueologia (CNA) com o intuito de elaborar políticas e estratégias 

para a gestão do patrimônio arqueológico, como ações de acautelamento, autorização e 

permissão para a realização, acompanhamento e fiscalização95 de pesquisas arqueológicas, 

visto ser uma prática que destrói, parcialmente, os sítios e desintegra a associação deles com 

os vestígios; portanto, carece atenção no instante e pós-pesquisa, já que todo o produto de 

salvamento deve ir para uma reserva técnica aprovada pelo IPHAN.  

 Certamente, a preocupação em proteger o patrimônio arqueológico é condizente com a 

necessidade de preservar e promover elementos que fazem parte da história, considerando a 

fragilidade e a condição de não ser renovável. A própria prática de escavação é invasiva, por 

isso exige estudos, metodologia e cautela no instante da execução. A preocupação com atos de 

vandalismo, resultante de atitudes impensadas de indivíduos que destroem esses testemunhos 

da história, também intensifica o papel ativo do Poder Público em limitar o acesso a esses 

lugares e denunciar os contraventores. Portanto, não é por acaso que existe todo o aparato 

jurídico já mencionado. Sua existência, funcionalidade e aplicabilidade se dão devido à 

importância desses lugares, haja vista a representatividade destes diante das interações entre 

indivíduos e natureza, e, consequentemente, suas memórias e aspectos identitários. 

 Nesse contexto, citamos a pesquisa desenvolvida por Igor Rodrigues e descrita em sua 

dissertação de mestrado. O autor fez um trabalho de fôlego sobre um grupo que desenvolveu 

técnicas ceramistas associadas à Tradição Aratu-Sapucaí, responsável pela formação do sítio 

                                                 
94 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Sistema de Gerenciamento do 
Patrimônio Arqueológico. Brasília: IPHAN. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/236/>. 
Acesso em: 10 nov. 2016. 
 
95 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. Patrimônio Arqueológico. 
Brasília: IPHAN. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/315/>. Acesso em: 10 nov. 2016. 
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arqueológico Vereda III, em Lagoa Santa, Minas Gerais. É um sítio lito-cerâmico que foge à 

regra quanto à localização, haja vista estar situado em “meio a um afloramento rochoso”. 

Como já sabido, grupos que desenvolveram tais técnicas cerâmicas são relacionados àqueles 

falantes do tronco linguístico Macro-Jê. Para o autor, a técnica de manufatura abarca opções 

intencionalmente escolhidas e conjuga uma lógica utilitária com a lógica social: “assim seu 

significado, cujo sentido real nos escapa, está atrelado às atividades nas quais está inserida, ou 

seja, na cozinha, nos momentos de preparo e consumo de alimentos, em momentos fúnebres, 

entre outros96”.  

 Rodrigues elaborou seu trabalho valendo-se da perspectiva dialógica entre 

Arqueologia, Etnologia e Etnoarqueologia, a fim de compreender o papel social da cerâmica 

para o grupo e do possível funcionamento das dinâmicas grupais, tendo em vista a hipotética 

associação entre os grupos Aratu-Sapucaí e os Jês. É relevante salientar que esse sítio e seus 

vestígios possuem elementos peculiares, como a própria localização e a adição de elementos à 

massa da cerâmica. Contudo, possui traços culturais compartilhados por outros grupos, o que 

o torna componente de uma complexa rede de comunicação entre os indígenas no território 

mineiro. Desse modo, é um local onde foram construídas relações sociais e culturais, 

cristalizadas na cultura material e contextualizadas a partir de levantamentos etnológicos.  

 A partir desse exemplo, podemos dizer que os sítios arqueológicos podem ser 

considerados núcleos onde a temporalidade se vale a partir de simbiose entre passado e 

presente, inerente a todo o processo de existência humana materializado. Os fragmentos 

cerâmicos, líticos, vestígios alimentares e de moradia, e pinturas rupestres testemunham uma 

história de longa duração, que constitui parte da história do Brasil, sobretudo aquela não 

registrada em documentos. 

 Nesse sentido, os sítios arqueológicos assumem o perfil de “lugares de memória”, 

visto que evocam a memória a partir dos elementos que o constituem. Nesses lugares, foram 

construídas relações humanas. Os indivíduos transformaram os recursos naturais e 

desenvolveram estratégias e descobertas voltadas para a sobrevivência. Assim, muitos desses 

elementos foram sendo passados, de geração em geração, e trocados entre grupos diferentes. 

Desse modo, a cultura, a identidade e a memória não podem ser consideradas noções estáticas 

                                                 
96 RODRIGUES, Igor Morais M. Fora das grandes aldeias: a ocupação do recôndito sítio arqueológico Vereda 
III. 2011, 318 f. Dissertação (Mestrado)-Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do 
Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. p. 68. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUOS-8VGKHP>. Acesso em: 11 jan. 2017. 



 

49 
 

diante do tempo e da convivência humana. Portanto, toda a possibilidade de releitura da nossa 

história deve ser considerada, a fim de reformular uma identidade brasileira.  

 A materialidade dos bens arqueológicos conservou elementos passíveis de 

interpretações. Inicialmente, exclusivos da atuação dos arqueólogos, os estudos estiveram 

sobrecarregados de técnicas, na maioria das vezes, muito rudimentares, os quais foram se 

aperfeiçoando, sobretudo, com a profissionalização dos arqueólogos e a associação da 

Arqueologia com outras áreas. Devido a esse diálogo entre diferentes áreas, podemos dizer 

que essa ciência está mais “humanizada”, pois apresenta um arcabouço teórico e prático 

impregnado de contribuições, que possibilitam um estudo com mais variantes, arrimado por 

aspectos antropológicos e sociológicos. Assim sendo, tal atividade se compromete a analisar o 

sítio como um sistema complexo de registros da presença humana que necessita de 

preservação por evocar parte da memória de um povo. 

 O sítio arqueológico resulta da interação entre Humanos e ambiente e preserva os 

resquícios do convívio entre indivíduos que possuíam uma dinâmica social própria. A 

releitura constante, feita pelo homem ao meio onde está inserido, reflete modos 

representativos de uma realidade que torna possível a existência. Posto isso, a cultura material 

preserva elementos e opções culturais peculiares a um grupo. Essa ampla e constante 

interação resulta numa paisagem, cuja existência dá-se a partir da ação coletiva dos indivíduos 

na forma de construção social97. Lins nos explica essa interação entre o coletivo e o espaço: 

O ato de perceber o espaço não é uma resposta fisiológica neutra, mas feita com 
base em premissas culturais. O entorno apreendido não é a realidade externa em si, 
mas o resultado da experiência humana. Quando se olha, não se veem todos os 
objetos externos, pois seus estímulos seriam demasiados para a compreensão 
humana. O cérebro escolhe inconscientemente o que perceber, baseado na formação 
sociocultural do indivíduo. O que será observado, portanto, depende da visão de 
mundo do observador98. 
 

 Assim, podemos dizer que o sítio arqueológico, também um bem patrimonial, é uma 

paisagem resultante da interação de grupos, em busca de sobrevivência, que explicita uma 

releitura do espaço para esse fim; portanto, imbuído de significados, sentido e representações 

do universo cultural. Desse modo, a noção de sítio arqueológico extrapola a acepção 

vinculada à ideia limitada de ser um local “guardador do passado” ou “lugar de memória” 

intencionalmente construído.  

                                                 
97 SANTOS, 2015. p. 83.  
 
98 LINS, Ana Cristina B. A paisagem ameaçada. In: CUREAU, Sandra et al. (Coord.). Olhar multidisciplinar 
sobre a efetividade da proteção do patrimônio cultural. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 271. 
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1.4 Cacos da memória 

 A descoberta de um contexto arqueológico representa o encontro entre culturas 

diferentes e temporalidades um tanto quanto distantes. Todavia, os elementos que o 

constituem testemunharam, ao longo do tempo, histórias que imprimiram coerência à vida do 

corpo social, cuja lembrança está, até então, resguardada pela cultura material e imaterial. A 

materialidade faz parte do cotidiano das pessoas. É inimaginável conceber uma sociedade que 

não produza seus objetos, visto ser a cultura material uma forma de cristalizar as opções e 

elementos culturais de um grupo. Portanto, a materialidade é inerente à condição humana; isto 

é, é o resultado de processos de interações e apropriações nos meios social e ambiental. 

 A argila ainda é bem utilizada por sociedades indígenas para confeccionar vasilhames 

que se apresentam em diversos formatos. É resultante da decomposição de rochas e, por isso, 

apresenta propriedades plásticas que viabilizam ou não seu manuseio. A deposição de 

minerais no processo de constituição da argila define a sua plasticidade, de maneira que 

quanto menores os grãos, maior sua capacidade de ser moldada. Em muitas vezes, a textura e 

a plasticidade não são satisfatórias, sendo preciso acrescentar partículas, que chamamos de 

tempero; em contrapartida, aquelas já presentes na massa, são chamadas antiplásticos. 

 Desde a escolha da jazida até a finalização do processo, a argila passa por várias 

ressignificações. Para ilustrar, usamos o caso das Asuriní, relatado por Fabíola Silva, que 

acreditam ser o local, de onde retiram a matéria-prima, habitado por seres sobrenaturais, e o 

barro pertencer às abelhas, por isso deve ser frequentado por mulheres, da mesma forma que 

mulheres grávidas ou menstruadas não podem participar do processo de extração da argila, 

pois podem estragá-la e prejudicar a queima. Dessa maneira, “os Asuriní definem a retirada de 

matéria-prima em três verbos: buscar; tirar e trazer”, sendo que homens, mulheres grávidas ou 

mulheres menstruadas só poderiam trazer o barro, mas nunca extraí-lo99. 

 Desse modo, percebemos que os sentidos imanentes que permeiam as etapas de 

confecção dos potes cerâmicos estão muito além da técnica e possuem significados para a 

sociedade, visto que estão, intrinsecamente, imbricados na divisão do trabalho, na definição 

dos gêneros e, sobretudo, na acepção de vida. São costumes que dão sentido à dinâmica 

cultural e legitimam a sobrevivência étnica. Assim, atribuem valores e aspectos identitários ao 

grupo. O contexto de confecção da cerâmica é, para o nosso trabalho, a fonte primeira para 

                                                 
99 SILVA, Fabíola Andréa. As tecnologias e seus significados: um estudo da cerâmica dos Asuriní do Xingú e 
da cestaria dos Kayapó-Xikrin sob uma perspectiva etnoarqueológica. 2000. 265 f. Tese (Doutorado)-Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 61. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-03122013-165920/pt-br.php>. Acesso em: 7 jan. 2017. 
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analisarmos elementos culturais e atributos sociais que, provavelmente, permearam a vida dos 

indivíduos, os quais compartilhavam as técnicas ceramistas filiadas à Tradição Aratu-Sapucaí. 

Nesse ínterim, consideramos os “cacos” objetos históricos que permitem compreender um 

pouco da dinâmica cultural do grupo e o papel que eles, enquanto formas e funções, ou até 

mesmo objetos descartados, desempenharam. 

 Para Ulpiano Bezerra de Menezes, os atributos contidos nesses artefatos são de 

propriedades de natureza físico-química. Tais “atributos são historicamente selecionados e 

mobilizados pelas sociedades e grupo nas operações de produção, circulação e consumo de 

sentido100”. Dessa maneira, o artefato representa um conjunto de informações históricas, por 

isso possibilita inferências acerca de dados essenciais sobre a organização econômica, social e 

simbólica da existência social e histórica do objeto.  

 A cerâmica, como um o objeto socialmente elaborado, possui peculiaridades que 

favorecem a sua análise. A primeira delas é sua resistência, possibilitada pela manufatura; 

outra seria a capacidade de preservar os atributos que a tornam “fonte legível”; e, por fim, sua 

existência um tanto quanto abreviada, visto ser uma técnica, relativamente recente101, 

desenvolvida pelos ameríndios em solo tropical. Os potes de grandes dimensões também 

favoreceram a utilização e descarte in situ, haja vista a dificuldade em transportar tais 

estruturas. Assim, esses objetos em barro conservaram elementos resistentes ao tempo e às 

intervenções antrópicas posteriores, possibilitando a elaboração de uma história de longa 

duração.  

 Destarte, consideramos os objetos cerâmicos como estruturas ativas e inerentes aos 

sistemas socioculturais, representantes de categorias sociais, portanto, podem ajudar na 

reflexão acerca de histórias e, principalmente, sobre o passado. As pesquisas com esse tipo de 

fonte abarcam análises, comparações etnológicas, datações, estudos do ambiente que 

possibilitam inferir, tendo como fonte um conjunto arqueológico, por exemplo, os processos 

de deslocamentos desenvolvidos pelos indígenas, os contatos intertribais, rupturas e 

permanências, identidades formuladas ao longo do tempo e a inserção de culturas diferentes, 

como a europeia. À vista disso, recorremos aos vestígios cerâmicos como “guardadores de 

memória” de um grupo que deixou registrado, materialmente, fragmentos de sua trajetória 

enquanto sociedade. 

                                                 
100 MENESES, 1998.  
 
101 Consideramos a técnica ceramista recente quando comparada a outras técnicas, como por exemplo, as 
técnicas de lascamento e polimento de instrumentos em pedra, que permeiam datações de 30000 anos.  
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 Certamente, estamos diante de uma memória esfacelada, diluída pelos meandros 

históricos que determinaram o destino das sociedades indígenas. Não possuímos relatos ou 

qualquer forma de narrativas que descreveram os tempos pré-contato. Baseamos nosso 

trabalho nos remanescentes de culturas perdidas, cristalizadas nos artefatos. Isso preconiza 

salientarmos a importância dos elementos presentes na cultura material, visto a própria 

estrutura e resistência dos objetos que extrapolam a contemporaneidade dos indivíduos que os 

fizeram e utilizaram, sendo submetidos a ressignificações aos olhos do pesquisador.  

 Posto isso, os vestígios assumem a condição de objetos investidos de memória e 

identidade e, então, refletem elementos significativos para a vida da sociedade e para a 

história. Desse modo, a análise do material, arrimada pela metodologia etnohistórica, 

possibilita a evocação de uma memória ligada a outros grupos que mantiveram alguns traços 

culturais, como os grupos indígenas do tronco linguístico Macro-Jê.  

 A associação dessas manifestações culturais é enfatizada pela comparação entre 

formas de assentamento e distribuição geográfica dos componentes das aldeias, técnicas 

compartilhadas e identificadas nos vestígios materiais, datação e difusão territorial dos 

remanescentes arqueológicos, inclusive elementos compartilhados entre grupos que podem 

indicar contatos intertribais. Nesse sentido, André Prous tipifica essa relação de semelhança a 

partir dos assentamentos que se apresentam, de maneira geral, a céu aberto, em forma circular 

ou de ferradura, onde “nas casas clânicas vivem as mulheres de uma mesma família com seus 

maridos e formam o espaço feminino e rodeiam uma praça central - espaço político, 

cerimonial e masculino por excelência102”. Possivelmente, a base alimentar desses grupos era 

o milho, pois são escassos os achados de objetos indicativos do processamento da mandioca. 

Porém, vale lembrarmos que não significa a ausência total desse vegetal na alimentação. 

Ainda, utilizando o exemplo descrito por Prous, ilustramos essa relação comparativa que nos 

permite trabalhar com a Etnologia, a História e a Arqueologia em razão da busca pela 

memória indígena:  

Alguns estudos de sítio mostram possíveis diferenças de status ou de função entre as 
casas de duas metades opostas de uma aldeia. Os recipientes de fabricar farinha para 
trabalhar a mandioca, ou os vasos ‘intrusivos’ tupi-guarani, por exemplo, podem 
estar concentrados em determinado setor. Isso lembra as diferenças de status entre 
os clãs hierarquicamente superiores nas aldeias dos Bororo, ou entre os simples 
membros do grupo e os chefes jê (geralmente polígamos), cujas mulheres estão 
encarregadas de processar grande quantidade de alimentos vegetais para as festas103.  
 

                                                 
102 PROUS, 2006. p. 65.  
 
103 Idem. p. 71.  
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 Observando a cultura material e sua distribuição territorial, é possível esboçarmos 

prováveis rotas de deslocamento das tribos, sobretudo aquelas percorridas pelos grupos da 

Tradição Aratu-Sapucaí. Por volta de 1.000 a.p., esses grupos começaram a ser “empurrados” 

por outros provenientes da região Amazônica e da bacia do Paraná, o que delineou uma 

disposição dos sítios arqueológicos ao longo dos rios Alto Paraná, Grande, Doce, São 

Francisco, Araguaia e Tocantins. Outro aspecto que pode ser compreendido, dessa forma, é 

aquele relativo ao contato intertribal, cujo resultado dá-se a partir da identificação de 

elementos de culturas diferentes num mesmo conjunto de artefatos. Assim, segundo Prous, 

“supõe-se hoje que a conhecida tribo dos índios Bororo tenha se formado no século XVII pela 

fusão dos grupos Tupi e Jê, que se teriam unido para criar uma sociedade original104”. 

 Essa e outras memórias foram minimizadas pela visão eurocêntrica e pela 

marginalização das sociedades indígenas após a chegada dos portugueses. As inúmeras 

identidades que permeavam a diversidade nativa foram sendo apagadas, paulatinamente, pela 

preponderância do etnocentrismo. Todavia, não foram silenciadas, definitivamente, haja vista 

a presença de atributos culturais encontrados nos artefatos. Portanto, esses vestígios 

integraram realidades e histórias que se perderam no tempo, mas que estão presentes e vivas 

na cultura brasileira. 

 Neste ínterim, afirmamos que o vestígio material deixado pelas populações nativas 

pertencem ao rol de bens culturais e, desse modo, fazem parte da história dos indígenas e, 

evidentemente, do Brasil. A preocupação em preservá-lo e estudá-lo não consiste apenas em 

produzir um saber institucionalizado, mas em resgatar a memória e aspectos identitários 

desses povos que permaneceram, por muito tempo, silenciados pela cultura branca dominante 

e excludente.  

 Patrimônio, memória, identidade e cultura são noções indissociáveis e estão presentes 

em qualquer sociedade. A cerâmica arqueológica que estudamos foi produzida por atores 

históricos movidos por descobertas e com expectativas. Esses indivíduos fizeram suas 

histórias e compartilharam culturas, de modo a legitimarem a convivência e construírem um 

universo com valores e elementos que favoreciam a comunicação do grupo. Esses elementos 

constituíam identidades e diálogos que imprimiam coesão ao sistema cultural. Os objetos 

participavam de todo esse processo não apenas como produtos resultantes das interações 

sociais, mas como parte integrante, ativa e significativa. Logo, seus remanescentes ainda 

contam um pouco dessa história, que, associados a saberes transmitidos por gerações, refletem 

                                                 
104 PROUS, 2006. p. 71.  
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identidades e sentimento de pertença, sobretudo a relação da terra com a existência de uma 

tribo.  

 As pesquisas de Irmhild Wüst, desenvolvidas com evidências materiais deixadas por 

populações agriculturas ceramistas do Centro-Oeste do País, demonstram que nem sempre os 

remanescentes arqueológicos estão em consonância com trabalhos etnológicos produzidos. Os 

testemunhos materiais deixados extrapolam a visão simplista de que essas sociedades estavam 

estagnadas em processos tecnológicos simples. Na verdade, “revelam uma dimensão nova de 

experiência humana105”. Para a autora, a partir da releitura das evidências arqueológicas, é 

possível estimar que “as aldeias experimentaram em graus variados uma série de simbioses 

que envolveram portadores de tradições ceramistas distintas, às vezes dando origem a novas 

formações culturais106”. Assim, podemos entender a importância desses artefatos para resgatar 

a história, memória e identidades de grupos indígenas. Para tanto, o recuo no tempo por uma 

história de longa duração se faz a partir da associação de elementos que possibilitem 

“decodificar” esse universo: 

Entre as inúmeras sociedades agricultoras que ocuparam o centro-oeste brasileiro 
antes da Conquista, apenas poucas chegaram ao nosso tempo para contar a 
concepção de suas trajetórias históricas. Embora comumente rotulemos os 
antepassados de ‘pré-históricos’ por não possuírem documentos escritos, o seu corpo 
mítico e sua tradição oral, na medida em que são apropriadamente decodificados, 
revelam de forma geralmente metafórica aspectos extremamente ricos quanto à 
construção coletiva de suas trajetórias históricas107. 
 

 O universo material constitui-se por sistemas simbólicos imbuídos de saberes e 

práticas a considerar a miríade de conhecimentos elaborados a partir das experiências. Os 

vasilhames/objetos cerâmicos, por exemplo, assumem um papel de vivacidade na sociedade 

na medida em que se confundem com o/a oleira. Para as oleiras Asuriní, o pote possui partes 

como se fosse um corpo e recebe saliva, que, segundo Silva, é um elemento feminino, o qual 

dá o sentido de vida ao objeto. Outra questão é a participação de mulheres menstruadas ou 

grávidas no processo, visto que o estado no qual se encontram indica uma transformação do 

corpo e, por isso, “está relacionado a noções de impureza e de perigo em diferentes 

sociedades108”. 

                                                 
105 WÜST, Imhild. As aldeias dos agricultores ceramistas do Centro-Oeste brasileiro. In: TENÓRIO, Maria C. 
(Org.). Pré-história da Terra brasilis. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1999. p. 322-
323. 
 
106 WÜST, 1999. p. 326. 
 
107 Idem. p. 330. 
 
108 DOUGLAS apud SILVA, 2000. p. 65.  
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  No caso da cerâmica Asuriní, o processo de manufatura reforça o papel da mulher na 

sociedade enquanto organizadora do espaço doméstico, que, por sua vez, é o espaço de 

produção. Esse entendimento é um fator importante que motiva o aprendizado das jovens 

desde cedo, já que acreditam ser tal processo elemento crucial para “consolidar os laços entre 

aquelas que pertencem ao mesmo grupo doméstico”. A partir das etapas, o sobrenatural 

estreita relações com os Humanos, e a tecnologia “possibilita a realização estética das 

ceramistas e atua como um meio de expressão da sua identidade étnica109”.  

 Com os exemplos citados, podemos reforçar nossa acepção de que a cultura material 

conta a história das sociedades, porque pertence a elas como um corpo vivo integrante de uma 

rede de relações e identidades. Assim, é uma fonte, por excelência, capaz de evocar a 

memória e possibilitar o tecimento de comparações com outros que compartilhavam essas 

opções culturais. Posto isso, os sistemas tecnológicos não podem ser entendidos apenas como 

índices de adaptabilidade, mas, devido à dimensão social e simbólica que possuem, serem 

investigados como meio de expressão cultural110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
109 SILVA, 2000. p. 225.  
 
110 SILVA, 2000. p. 227.  
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Capítulo 2 - Os donos da terra 

2.1 Estudos desbravadores 

 Para falarmos da ocupação em Minas Gerais, seria necessário voltarmos no tempo, há 

um passado remoto, quando o Homo sapiens convivia com animais da megafauna, como tatus 

(Glyptodon) e preguiças gigantes (Mylodon scelidotherioum), há cerca de 11.000
 

anos a.p.111. 

Sabemos que as terras mineiras foram habitadas por grupos caçadores-coletores que se 

fartavam de pequi e coquinhos e, provavelmente, complementavam a alimentação com carnes 

de cervídeos, tatus, antas e aves, entre outros. Tinham o cerrado como um habitat ideal112, 

visto que a mata não era densa e a presença de grutas significava abrigo e proteção aos vivos e 

aos mortos. 

 Os dados que permitem contar essa história começaram a ser coletados por Peter 

Wilhelm Lund113 ao longo do século XIX. Dinamarquês, esteve no Brasil em uma época 

quando naturalistas eram convidados pelo Governo Imperial para estudarem as peculiaridades 

das terras brasílicas. Não bastou muito tempo para fazer importantes descobertas e perceber a 

diversidade presente não apenas na natureza exuberante aos olhos, mas também velada no 

subsolo. 

 Lund instalou-se no Arraial de Nossa Senhora da Saúde de Lagoa Santa por volta de 

1835. Pelas suas andanças no cerrado mineiro, observou que tal lugarejo escondia “tesouros” 

em suas grutas. Diante desses atrativos, resolveu adiar seu retorno à Europa e, então, 

estabeleceu domicílio naquele lugar. Na verdade, nunca retornou à sua terra natal. Escolheu 

Minas Gerais, que já conhecia, para passar o restante de seus dias, falecendo em 1880. 

 À medida que suas pesquisas caminhavam, esses tesouros iam sendo revelados e, 

assim, confirmava a Teoria Catastrofista ao encontrar fósseis de espécies extintas em bolsões 

sedimentares inferiores. Ou seja, os fósseis mais antigos seriam de espécies exterminadas por 

uma catástrofe natural, possivelmente o dilúvio bíblico. Não poderiam, portanto, estar no 

                                                 
111 A sigla “a.p.” significa “antes do presente” (before present), convenção acordada em 1954 para fazer 
referência às datações a partir do Carbono 14. O ano de 1950 seria, portanto, o marco referencial para essas 
datações. Assim, “o presente” nos estudos de objetos datados por radiocarbono é 1950.  
 
112 “É certo que boa parte da fauna pleistocênica não era, basicamente, diferente da atual, como P. Lund já tinha 
notado no início do século XIX” (p. 125). Consideramos as discussões levantadas por André Prous acerca de 
datações e achados arqueológicos (p. 126). Ver: PROUS. 1992.  
 
113 Ver: MARCHESOTTI, A. P. A. Peter Wilhelm Lund: O naturalista que revelou ao mundo a pré-história  
brasileira. Rio de Janeiro: E-papers, 2011. 
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mesmo estrato onde ossadas de espécies atuais foram encontradas. No entanto, vale 

salientarmos que essa teoria começou a ser questionada ao encontrar ossada de um roedor 

atual com fósseis de animais extintos. Então, Lund passou a refletir acerca de seus próprios 

preceitos e da falibilidade do catastrofismo. 

   O “Pai da Paleontologia” sistematizou os estudos sobre os fósseis humanos que 

encontrou em Lagoa Santa e apontou características nos crânios muito diferentes daquelas 

encontradas em crânios dos indígenas. Dessa forma, corroborou a afirmação, que mais tarde 

viria à tona, de que os nativos não possuíam um único padrão genético e fenotípico114.  

 Não nos espantamos quando notícias como essas são divulgadas pela mídia. Ficamos 

surpresos pela constatação de que as pesquisas referentes a tal temática estão revelando novas 

informações. No entanto, são inimagináveis descobertas semelhantes no século XIX. Num 

tempo em que se utilizava a Teoria do Catastrofismo115 para explicar o surgimento de 

estruturas geológicas e biológicas no Planeta Terra, aceitar que o Homo sapiens teria 

coexistido com animais pleistocênicos era algo surpreendente. 

 As pesquisas feitas por Dr. Lund foram divulgadas em vários artigos científicos por ele 

produzidos. Segundo Marchesotti116, o naturalista manteve-se integrado às pesquisas 

científicas europeias por meio de correspondências trocadas com inúmeros pesquisadores e 

instituições de pesquisa. Tais correspondências teriam teores diferenciados de acordo com o 

destino, ressaltando, assim, a comunicação constante de Lund com amigos, como Eugen 

Warming, cientistas jovens, que buscavam orientação acerca do desenvolvimento de trabalhos 

afins, e a comunidade científica. Já no Brasil, Lund manteve relações estreitas com o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, visto que a realidade científica brasileira era contrastante 

com a europeia. 

 A dedicação de Peter Lund às pesquisas, em solo mineiro, frutificou resultados que 

suscitaram o interesse de vários estudiosos. Jorge Henrique Padberg-Drenkpohl, pesquisador 

do Museu Nacional do Rio de Janeiro, interessou-se pelas descobertas do dinamarquês e se 

empenhou em dar continuidade aos trabalhos de Cássio Umberto Lanari, que havia exumado 
                                                 
114 O bioantropólogo Walter Neves defende que a América foi povoada por dois componentes biológicos: 
negroides e, posteriormente, mongoloides. As pesquisas acerca desta temática estão explicadas em: NEVES, 
Walter; PILÓ, Luís B. Medindo crânios: a cara dos primeiros americanos. In: NEVES, Walter; PILÓ, Luís B. O 
povo de Luzia: em busca dos primeiros americanos. São Paulo: Globo, 2008. Cap. 4, p. 137-180. 
 
115 Ver artigo: FARIA, F. F. de Almeida. Peter Lund (1808-1880) e o questionamento do catastrofismo. 
Filosofia e história da biologia, v. 3, p. 139-156, 2008. Disponível em: <http://www.abfhib.org/FHB/FHB-
03/FHB-v03-08-Frederico-Felipe-Faria.pdf.>. Acesso em: 15 jun. 2016. 
 
116 Ver: MARCHESOTTI, , 2011.  
   



 

58 
 

ossadas na Lapa do Caetano. Repetiu o itinerário de seus antecessores privilegiando, 

sobretudo, Cerca Grande e a Lapa do Sumidouro117, e confirmou as peculiaridades 

morfológicas da “Raça de Lagoa Santa”118. Num abrigo, em Confins, que mais tarde viria a 

ser batizado de “Lapa Mortuária”, Padberg-Drenkpohl encontrou cerca de 80 fósseis, dentre 

estes humanos e de animais extintos. 

 Na década de 1930, o norte-americano Harold Victor Walter reativou os trabalhos na 

“Lapa Mortuária de Confins”, onde foi encontrado, a dois metros de profundidade, o crânio 

do  “Homem de Confins” no mesmo estrato de onde foram exumados fósseis de um cavalo e 

um mastodonte, tornando clarividente a associação entre Humanos e a megafauna extinta. Em 

1956, retomou seus trabalhos no mesmo lugar e confirmou a contemporaneidade entre o 

homem e a megafauna extinta. 

 Nos anos 70, na Lapa Vermelha IV, em Pedro Leopoldo, a missão franco-brasileira, 

sob coordenação da Mme. Anette Laming-Emperaire, realizou as escavações e encontrou a 

ossada de uma jovem pertencente à “Raça de Lagoa Santa”. Segundo André Prous, nesse 

local, também foram encontradas três garras de preguiça gigante (Scelidotherium) associadas 

a vestígios humanos, sustentando a hipótese da contemporaneidade entre a megafauna e 

humanidade. Além dessas descobertas, também foram encontrados cristais de quartzo, 

quartzito e calcário datados entre 16 mil e 22 mil anos de origem antrópica119. 

 Mas foi “aquela mulher”, uma jovem de vinte e poucos anos, pertencente à “Raça de 

Lagoa Santa”, a responsável pela mudança do destino permeado pelas pesquisas. Batizada 

como “Luzia”120, por Walter Neves, sua datação de, aproximadamente, 11.500 anos a.p., 

comprova a ocupação remota da região de Minas Gerais. A partir da reconstituição do crânio, 

mediante técnicas forenses, notou-se que “Luzia” apresentava um queixo proeminente e face 

estreita, indicando aparência semelhante a de um negroide; por conseguinte, foi derrubada a 

teoria de que os primeiros habitantes dos trópicos seriam de ascendência mongólica. 

                                                 
117 Ver Anexo I: Região Cárstica de Lagoa Santa. 
 
118 Conjunto esqueletal de paleoíndios (entre 11.000 e 8.000 anos) exumado na região de Lagoa Santa, que 
apresentou traços peculiares, assemelhando-se aos negroides, e não aos mongoloides.  
 
119 PROUS, 1992. p. 131. 
 
120 O crânio foi batizado como “Luzia” por Walter Neves. Muito embora não tenha sido o descobridor, mas foi 
o pesquisador que aprofundou os estudos, a fim de descobrir as peculiaridades da ossada. O nome foi escolhido 
por analogia àquele conferido ao ancestral humano denominado “Lucy” (Australoptecus afarensis), encontrado 
na Etiópia em 1974, datado com 3,2 milhões de anos. 
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 Para explicar este “desencontro fenotípico”, Walter Neves121 elaborou a “Teoria dos 

Dois Componentes Biológicos”, baseada no deslocamento de duas ondas migratórias que 

teriam chegado às Américas pelo Estreito de Bering122. Esses grupos desciam pela costa oeste 

e se espalharam pelo continente, de modo que a primeira onda teria chegado há 14 mil anos e 

seria composta por indivíduos negroides, e a segunda teria chegado há cerca de 12 mil anos e 

os indivíduos seriam semelhantes aos mongoloides. 

 Ainda existem questionamentos acerca do contato entre esses grupos distintos. Será 

que se misturaram geneticamente? Será que os “asiáticos”, ou seja, a segunda leva 

migracional, exterminaram o “povo de Luzia”? Os cientistas que abraçam o desafio em 

minimizar tais lacunas defendem que os negroides não desapareceram. Prova disso é a 

divulgação de resultados de pesquisas que suscitam a existência de semelhança genética entre 

os Botocudos o os paleoíndios123. A referência para tal conclusão foi um estudo desenvolvido 

pelo geneticista Sérgio Danilo Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais, que encontrou 

semelhanças entre remanescentes de ocupação botocuda no Vale do Jequitinhonha. Tal 

conclusão está em consonância com a teoria do bioantropólogo Walter Neves, que afirmou, 

em 2005, a ascendência paleoíndia dos Botocudos. 

 Em 1965, essa relação entre paleoíndios e Botocudos já era mencionada por Oilliam 

José em seu livro Indígenas de Minas Gerais. O processo ocupacional em Minas Gerais teria 

sido constituído por movimentos migracionais do norte e nordeste brasileiros em direção à 

região centro-sul por descendentes do “Homem Lagossantense” e por tribos descendentes dos 

Goitacás fluminenses124. 

 Para Oilliam José, a região de Minas Gerais teria sido ocupada, predominantemente, 

por indígenas do tronco-linguístico Macro-Jê, os quais estariam divididos em dois grandes 

                                                 
121 Coordenador do projeto “Origens e Microevolução do Homem na América: uma abordagem 
paleoantropológica”. Tal projeto, financiado pela FAPESP, ambicionava estudar a região a partir dos mais 
diversos aspectos: paleoantropológico, palinológico, geoarqueológico e geomorfológico. Ver mais: NEVES e 
PILÓ,,2008.  
 
122 Atualmente, a teoria que trata da chegada dos primeiros homens às Américas pela Costa do Pacífico, e não 
pelo Estreito de Bering, tem ganhado força. Segundo pesquisas recentes, seria biologicamente impossível a 
travessia por não haver condições para o desenvolvimento de suprimentos alimentícios. Ver mais: Textbook 
story of how humans populated America is “biologically unviable”, study finds. University of Copenhagen, 
10 ago. 2016. Disponível em: <http://news.ku.dk/all_news/2016/08/textbook-story-of-how-humans-populated-
america-is-biologically-unviable>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
   
123 Ver artigo: BERNARDO, D. V. O nome da tribo. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de             
Janeiro, n. 71, p. 34-35, ago. 2011. 
 
124 JOSÉ, Oilliam. Indígenas de Minas Gerais: aspectos sociais, políticos e etnológicos. Belo Horizonte, 1965. 
p. 12. 
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grupos: Tapuias e Goitacás, ambos caracterizados pela forte resistência diante da dominação 

portuguesa. Se observarmos o “mapa”125 da distribuição geográfica dos “mineiríndios”, feito 

pelo autor, os rios eram referências para a instalação e locomoção das tribos, os quais, 

segundo Paiva, “foram importantes elementos de orientação espacial e exploração econômica 

da fronteira126”. Em assentamentos localizados nas regiões abraçadas pelo Rio São Francisco, 

observamos a presença dos Cataguás, Araxás, Caiapós, Cariris, Cururus e Abaetés; ao longo 

do Jequitinhonha, notamos a presença significativa dos Botocudos; e na região do Rio Doce e 

do Rio Pomba, a presença dos Puris, Mutuns, Coroados, Botocudos... 

 Ainda hoje, constata-se a presença significativa de indígenas do tronco linguístico 

Macro-Jê em terras mineiras. Os Krenaks, os Aranãs, os Mukuriñs, os Xacriabás, os Pataxós, 

os Xucuru-Kariris, os Maxacalis, os Catu-awá-arachás, os Puris, os Caxixós e os Pankararus 

são etnias que continuam lutando pela sobrevivência e pela manutenção da identidade. Alguns 

vieram do Nordeste fugindo da seca e carestia, de perseguições de fazendeiros e militares, e 

em busca de terras para se instalarem. Por conseguinte, a conjuntura é outra. Todavia, os 

problemas com a apropriação indevida de terras indígenas, a desagregação identitária e a falta 

de assistência a partir do Estado perpetuam a condição marginal desses brasileiros. 

 A presença dessas tribos, em solo mineiro, denota a grande influência indígena na 

formação histórica da região, sobretudo pelos movimentos migratórios que conferem 

dinâmica à miríade cultural. A constatação dessa diversidade contraria a ausência dos 

indígenas, notada em grande parte dos trabalhos que abordam a história de Minas Gerais, e 

confirma seu aspecto reducionista e eurocêntrico, designado por Resende como uma 

“indigência bibliográfica127”. Essa omissão, segundo a autora, poderia ser justificada pelos 

seguintes argumentos: a dizimação dos nativos devido às entradas e bandeiras; a preferência 

dos historiadores pela abordagem de temáticas de cunhos político e econômico; a integração 

da população indígena às classificações que simplificavam a complexidade social de Minas 

                                                 
125 Ver Anexo II. 
 
126 PAIVA, Adriano Toledo. “O domínio dos índios”: catequese e conquista nos sertões de Rio Pomba (1767-
1813). 2009. 291 f. Dissertação (Mestrado)-Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009. p. 19. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/VGRO-
82TFCL/disserta__o_de_adriano_toledo_paiva.pdf?sequence=1>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
 
127 RESENDE, Maria Leônia Chaves de. Gentios Brasílicos: Índios coloniais em Minas Setecentista. 2003. 
401 f. Tese (Doutorado)-Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 2003. p. 9. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000295347>. Acesso em: 15 out. 2016. 
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colonial; e a alegação, pelos pesquisadores, da ausência de fontes capazes de possibilitar a 

reconstrução da origem étnica das populações indígenas. Nesse sentido, após o levantamento 

de uma gama documental envolvendo vários registros, Núbia Braga desmistifica a ausência 

indígena na história mineira e afirma serem as abordagens direcionadas a essas fontes o 

grande objeto de questionamento128. Portanto, para amenizar essa “miopia”, seria 

preponderante considerar a diversidade cultural indígena como aspecto integrante da 

identidade mineira e, para tanto, desmistificar o papel coadjuvante do ameríndio no processo 

de formação histórico. 

 

 2.1.1 O indígena na historiografia 

 A abordagem historiográfica, dedicada a Minas Gerais, perpassou trajetórias 

permeadas por diferentes temáticas e tendências metodológicas. Como já mencionado, o 

trabalho de Oilliam José é considerado referência no que tange à temática indígena. Mediante 

um texto didático e descritivo, menciona grupos indígenas e movimentações dentro do 

território mineiro. Uma obra da historiografia tradicional, o Indígenas de Minas Gerais129 

relata trechos de etnohistórias dos “mineiríndios”. No entanto, não passaram de relatos, visto 

ser possível notar a ausência de uma problematização e diálogo entre fontes que possibilitem 

a historização dos grupos ameríndios. Diogo de Vasconcelos também pode ser considerado 

uma referência nessa temática e dedica um capítulo de sua História Antiga das Minas 

Gerais130 à contextualização da atuação indígena às investidas europeias, mas peca em não 

fazer indicações das fontes utilizadas. 

 Da produção historiográfica tradicional até a história de Minas da qual temos 

conhecimento nos dias de hoje, foram feitos trabalhos baseados na elaboração de uma revisão 

sobre a história indígena, sobretudo a partir da influência da corrente “annalista”, difundida 

nos anos 1980, distanciando-se das amarras políticas e econômicas e enfatizando a História 

                                                 
128 RIBEIRO, Núbia Braga. Os Povos Indígenas e os Sertões das Minas do Ouro  no Século XVIII. 2008. 
405 f. Tese (Doutorado)-Departamento de História, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. p. 21. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-24112009-160156/pt-br.php>. Acesso em: 4 abr. 2017. 
 
129 JOSÉ, 1965. 
 
130 VASCONCELOS, Diogo de. História Antiga das Minas Gerais. 4.ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974. 2v.   
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Social. Desse modo, o foco, a partir dos “desclassificados do ouro131”, volta-se para a história 

dos marginalizados da sociedade colonial mineira. 

 Essa abordagem revelou uma história mineira complexa, tangenciada para as 

peculiaridades marcantes, sobretudo, da sociedade setecentista. A fim de dar conta de tal 

tendência, mostrou-se necessário diversificar também as fontes, e não somente a metodologia. 

A utilização de censos, devassas episcopais, iconografias, o próprio espaço urbano, cartas, 

diários, ex-votos, compromissos de irmandades e livros que circulavam na capitania132 passou 

a fazer parte do trabalho do historiador.  

 Evidentemente, a abrangência de fontes e vieses metodológicos permitiu o diálogo 

com outras áreas e maior diversificação de abordagens, haja vista o alcance de uma história 

um tanto quanto remota e desconhecida, constatada a partir de remanescentes materiais. As 

pesquisas interdisciplinares, especialmente calcadas na metodologia da Etnohistória, 

possibilitaram investigações acerca do universo nativo, voltadas a minimizar o 

“desaparecimento indígena” dos meandros historiográficos. A aproximação entre 

historiadores, arqueólogos, etnólogos e antropólogos está possibilitando trabalhos que 

transcendem a história indígena a partir da perspectiva europeia. Atualmente, busca-se 

enxergar o indígena como um sujeito histórico, protagonista do seu papel na construção 

identitária, em oposição à visão pessimista dos anos 1980, baseada na crença da extinção 

ameríndia. 

 Nesse contexto, mencionamos a tese da professora Maria Leônia Chaves de Resende, 

na qual ressalta o protagonismo indígena no processo formativo da sociedade mineira 

setecentista. Para a autora, os nativos e seus descendentes sempre estiveram presentes e 

atuantes, de modo que participaram de um longo processo de “integração aos sistemas 

regionais de mercado133”. Os chamados “índios coloniais” conseguiram reafirmar a sua 

                                                 
131 Para Júnia Ferreira Furtado, a obra Desclassificados do Ouro: a pobreza mineira do século XVIII, de  
Laura de Melo e Sousa, representa um marco na historiografia mineira e mostrou a heterogeneidade presente na 
sociedade mineira em oposição ao binômio senhor-escravo. “Os novos estudos que se seguiram buscaram não 
apenas o particular, o rotineiro, mas, a partir do que fosse específico nas Minas Gerais, captar as linhas de força 
que caracterizavam a sociedade mineradora”. Ver mais: FURTADO, Júnia F. Novas tendências da historiografia 
sobre Minas Gerais no período colonial. História da Historiografia, n. 2, 2009. Disponível em: 
<https://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/11#>. Acesso em: 20 mar. 2017.  
 
132 FURTADO, 2009. p. 119. 
 
133 RESENDE, 2003.  
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identidade134 num processo de releituras e transformações que imprimiram à sociedade 

mineira a condição de heterogeneidade. Logo, foram grandes estrategistas dentro da dinâmica 

colonial demarcando seu lugar, mesmo como “mestiços”, na construção histórica da Minas 

colonial. 

 Resende dedicou-se, verdadeiramente, a “garimpar fontes” sobre a questão indígena 

com o intuito de organizar um acervo, a fim de possibilitar a execução de um trabalho 

inovador, haja vista que obras da historiografia tradicional, como a de Oilliam José e Diogo 

de Vasconcelos, não mencionam indicações acerca das fontes consultadas, no entanto foram 

essenciais para o estudo atinente à dispersão das etnias ameríndias em Minas. Sua pesquisa 

incansável deu-se a partir dos arquivos, deparando-se com devassas, processos matrimoniais, 

autos de divórcio e feitiçaria, processos-crimes, registros de batismo e inventários, dentre 

outros. A Etnohistória, por ela inferida, revelou, assim, no meio historiográfico, uma 

participação nativa na dinâmica social mineira muito mais marcante do que apenas o seu 

desaparecimento justificado pelas fugas das investidas coloniais. Portanto, o levantamento 

dessas fontes “foi instrumento importante para o mapeamento da vida sociocultural dos índios 

destribalizados que viveram nos centros mineiros135” e, principalmente, para reescrever uma 

história perdida pelos registros documentais. 

 O trabalho de Núbia Braga Ribeiro, em consonância com o de Maria Leônia Chaves 

de Resende, também procura resgatar o protagonismo indígena nas terras mineiras, mormente, 

diante do contexto da aplicação das políticas indigenistas. Ela nos mostra que o 

empreendimento colonizador não foi um processo de mão única, tão pouco aceito 

passivamente pelos nativos. Ribeiro aborda o lado social, mas não abandona o político e o 

econômico. Faz relações entre as investidas expansionistas, principalmente sertanistas, e a 

necessidade de se elaborar uma tratadística específica destinada aos indígenas, visto que o seu 

posicionamento dentro da nova sociedade influenciava, de modo determinante, as medidas 

executadas pela administração. Dessa forma, “os interesses em jogo estiveram articulados às 

estratégias expansionistas de domínio e às políticas dirigidas à terra, num crescente processo 

de desapropriação no qual se espelharam diante das reações dos povos indígenas136.”  

                                                 
134 Trabalhamos com a noção de identidade móvel numa conjuntura social que permitiu que identidades 
indígenas se reconfigurassem e possibilitassem a reafirmação da “indianidade” a partir do compartilhamento de 
experiências e conhecimentos por meio da convivência social. RESENDE, 2003. p. 9.  
 
135 RESENDE, 2003. p. 9.  
 
136 RIBEIRO, 2008. p. 374.  
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 A dissertação de mestrado137 de Adriano Toledo de Paiva também está em consonância 

com essa linha, visto que destaca a ausência de abordagens acerca da história indígena na 

Minas setecentista. Afirma que, a partir da documentação levantada e especificada no 

trabalho, e por meio de estudos de caso, a participação indígena na formação do contexto 

histórico dos sertões mineiros foi tão significativa quanto o empreendimento colonizador, 

porque os nativos elaboraram estratégias de acordo com a nova realidade e viabilizaram 

modos de sobrevivência e inserção social.  

 Este breve balanço demonstra a preocupação concernente a preencher a lacuna 

historiográfica difundida por uma metodologia calcada na unilateralidade. Esses autores 

propuseram novas discussões e abordagens sustentadas não somente em novas temáticas, mas 

na abertura do conceito de fontes. 

 Dessa maneira, a partir desses trabalhos, é notável a preocupação dos pesquisadores ao 

elaborar uma história atenta à complexidade e heterogeneidade presentes na sociedade 

mineira colonial, sobretudo ao resgate de memórias e identidades indígenas dissociadas 

daquelas forjadas pelo aparelho administrativo português. Entender o universo nativo além da 

perspectiva vitimizadora é compreender a dinâmica que envolvia as negociações com o 

mundo europeu, o diálogo entre interesses e relacionamentos permeados pelas relações de 

poder. Posto isso, a formação da sociedade mineira sustenta-se em reconstruções identitárias e 

articulações que possibilitaram a convivência entre colonos e nativos mesmo considerando as 

turbulências inerentes ao encontro entre tantas diferenças. 

 O território, onde hoje localiza-se Minas Gerais, esteve ocupado por inúmeras tribos, 

desconstruindo a definição dicotômica que dividia os nativos em Tupis e Tapuias. Esse olhar 

permitiu que a história mineira, e em geral a brasileira, fosse simplificada. Quando os 

europeus aportaram no litoral brasílico, as terras já eram habitadas por cerca de 1.000 povos 

indígenas portadores de imensa diversidade cultural. No instante em que rotularam os nativos 

de “índios”, suprimiu-se toda essa diversidade e inaugurou um período marcado por 

transformações irreversíveis no universo cultural ameríndio. As designações Tupi e Tapuia 

acentuaram, ainda mais, essa generalização, visto que foram formuladas a partir da natureza 

de relação entre nativos e colonos. Na verdade, simbolizou a intenção portuguesa de dominar 

e ressignificar a existência indígena diante da conjuntura colonial. 

 De acordo com John Monteiro, a necessidade de taxar, designar e definir 

nomenclaturas destinadas a rotular grupos étnicos foi uma estratégia de dominação europeia, a 

                                                 
137 PAIVA, 2009.  
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fim de sistematizar uma política que regulamentasse o empreendimento colonizador. Na 

mesma medida, foi utilizada pelos nativos como “parâmetro de sobrevivência” e uma 

alternativa que legitimasse o surgimento de novas identidades ameríndias138. Nesse sentido, 

Viveiros de Castro explica que a definição de etnônimos está atrelada à incompreensão acerca 

da dinâmica étnica e política que transpunha o universo social indígena139, permitindo-nos 

inferir, portanto, que tais designações camuflaram a diversidade étnica existente pré-contato.  

 Inicialmente, para entender os indígenas, foram utilizados critérios que os 

classificassem em razão da viabilidade do convívio com os portugueses. A língua falada e o 

comportamento foram os mais considerados. Dessa maneira, a dicotomia Tupi/Tapuia reflete 

o modo como os colonos interpretaram o universo ameríndio. Qualquer classificação é 

taxativa e excludente. Assim sendo, muitas relações intertribais foram minimizadas pelos 

europeus, e até mesmo, ignoradas. Monteiro explica a complexidade e a dinamicidade que 

entremeavam as relações entre os nativos:  

[...] a união entre unidades locais sofria constantes mutações decorrentes de 
circunstâncias históricas, uma vez que as frequentes mudanças na composição de 
alianças influíam no caráter e duração de laços multicomunitários. Esta mutabilidade 
escapou à atenção dos cronistas, que descreviam grupos de aldeias como se 
formassem conjuntos políticos mais abrangentes e fixos140. 
  

 Para os portugueses, os Tupis eram peças importantes para a continuidade do processo 

colonizador. Seriam eles os grandes colaboradores na sustentação dos projetos econômicos 

recém-implantados na colônia, sobretudo para o reconhecimento do território, a localização de 

riquezas e as relações baseadas no escambo, no fornecimento de mão de obra, no processo 

catequizador e no contato com outros grupos. As alianças também estavam incluídas nas 

estratégias de exploração, visto que eram benéficas a ambos os lados, ao contrário do que 

muitos pensam, não eram acordos unilaterais. Os ameríndios mantinham relações profícuas 

com os portugueses enquanto lhes rendessem benefícios, em contrapartida, os portugueses se 

integraram à dinâmica da convivência indígena, e dela souberam tirar proveito acima de tudo, 

em eventuais conflitos intertribais. 

                                                 
138 MONTEIRO, John Manuel. Tupis, tapuias e historiadores: estudos de história indígena e indigenismo. 
Campinas, 2001. 233 f. Tese (Livre Docência)-Departamento de Antropologia, Universidade Estadual de 
Campinas, 2001. p. 57-58. 
 
139 MONTEIRO, 2001. p. 57. 
 
140 MONTEIRO, Jonh Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1994. p. 21. 
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 Os grupos considerados Tapuias carregavam um estigma de selvageria e “barbarismo”, 

que os enquadravam no status de inimigos dos Tupis e, consequentemente, dos portugueses. 

Por ser uma designação genérica, não retratava a diversidade cultural dos inúmeros povos que 

compreendia. Pelo contrário, sinalizava o quão “bravios” e terríveis eram os nativos 

resistentes à dominação e dificultadores das pretensões colonialistas.  

 Assim, é passível de ressalva a complexidade que permeou a realidade nativa, tanto 

antes quanto após o contato, durante a formação da sociedade colonial. O interesse crescente 

em elaborar uma história emergente a partir do protagonismo indígena permite-nos interpretar 

que a tendência historiográfica dos anos 1980, que ganhou força na década de 1990, contribui 

para uma nova visão e difusão de valores e elementos histórico-culturais que descortinaram 

histórias diversificadas, atestando a existência de teias de relações constituintes do universo 

cultural mineiro. 

 

2.2 Culturas Gerais 

 A observação das transformações no meio ambiente, por parte dos homens, era 

essencial para a sobrevivência. Elementos geográficos e climáticos influenciavam as decisões 

e opções dos nossos ancestrais diante da necessidade de se alimentarem, de se protegerem, de 

criarem e recriarem opções que viabilizassem as relações interpessoais e intergrupais141. Isso 

sinaliza a dinâmica cultural na qual estavam inseridas várias etnias que povoaram o Brasil em 

tempos remotos. Desse modo, Prous atesta o aumento da densidade ocupacional em território 

americano até 9.000 anos a.p., visto que, antes deste período (Pleistoceno), os remanescentes 

arqueológicos que sinalizam ocupações estão mais espalhados, “indicando o quanto a 

população era ainda limitada, sendo o seu crescimento orientado para a ocupação dos espaços 

livres do que para uma implantação mais densa nas regiões já conquistadas142”. Vale 

                                                 
141 Não concordamos com o princípio do Determinismo Ecológico, visto que o homem, de acordo com sua 
necessidade, era capaz de transformar e reutilizar os recursos naturais. Segundo Henri, “tais técnicas não 
representam simples respostas às restrições do meio, não sendo, portanto, determinadas unilateralmente pelas 
condições geofisiográficas do ambiente. São, ao contrário, integralmente condicionadas pelas formas sociais e 
culturais, ou seja, pelas opções de sociedade e modelos culturais prevalecentes. Aquilo que as sociedades fazem 
com seu meio material não resume-se a satisfazer carências e superar restrições materiais, mas consiste também 
em projetar no mundo diferentes significados – construir paisagens, democratizar ou segregar espaços, 
padronizar ou diversificar territórios sociais etc.” ACSELRAD apud SALES, Cristiano Lima. A Estrada Real 
nos cenários arqueológicos, colonial e contemporâneo: construções e reconstruções histórico-culturais de um 
caminho. 2012. 323 f. Dissertação (Mestrado)-Departamento de Ciências Sociais, Políticas e Jurídicas, 
Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei, 2012. p. 46. Disponível em: 
<http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pghis/dissertacaoCristianoLima.pdf.>. Acesso em: 10 jan. 2017. 
 
142 PROUS, 1992. p. 120. 
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ressaltarmos que as condições de preservação dos sítios arqueológicos também interferem 

nesses levantamentos. 

 O território mineiro começou a ser povoado entre 11.000 e 12.000 anos a.p. a partir de 

várias movimentações migratórias. Os paleoíndios ou caçadores-coletores, assim 

considerados devido à atividade de caça, coleta e condição de seminomadismo, depararam-se 

com circunstâncias favoráveis, sobretudo na região central, onde os recursos vegetais eram 

oferecidos pela natureza de forma abundante. A formação geológica também foi 

preponderante para a instalação temporária desses grupos, visto que se abrigavam, se 

protegiam e enterravam seus mortos em grutas, predominantemente, calcárias nessa região. 

Marcelo Fagundes destaca a complexidade da interação entre paisagem e indivíduo, não 

sendo, portanto, uma relação de mão única direcionada pelos fenômenos naturais. Contudo, o 

homem é capaz de modificar, a fim de suprir suas necessidades, o meio onde vive: 

Em meio a um emaranhado de significações conceituais, a paisagem pode ser 
considerada (ou vista como por alguns paradigmas), sob um caráter de fenômeno 
social, em que contextos históricos e culturais específicos definem características 
simbólicas ímpares. Sob esse viés, a paisagem nada mais é do que um produto 
humano, da construção humana, podendo ser definida como um espaço social 
humanizado: no tempo e no espaço143. 
 

 Os primeiros habitantes de Minas produziam instrumentos em pedra lascada, em 

formatos diversos como raspadores, raspadeiras e pontas de lanças bifaciais, que 

correspondem a movimentos de caças ou conflitos. Lâminas polidas também foram 

encontradas e são indicadores da diversificação da técnica de manufatura quando aparece o 

polimento. Na maioria das vezes, esses instrumentos eram utilizados para atividades que 

necessitavam de grande impacto, enquanto os lascados tinham função de “rasgar” e “cortar”. 

 Os mortos tinham um significado para os paleoíndios “das Minas”. Sepultamentos 

datados entre 10.000 e 7.000 anos a.p., como os encontrados na Lapa Mortuária em Confins, 

apresentam ossos desconectados. Na perspectiva de Prous, não se sabe se essa distribuição foi 

intencional dos integrantes do grupo que enterraram ou se houve uma ação externa de outros 

grupos ou de animais145. Alguns esqueletos foram encontrados com objetos que podem ser um 

indicativo da função que desempenhavam no grupo. Já a “Luzia”, com datação anterior à 

                                                 
143 FAGUNDES, Marcelo et al. Conjuntos líticos de horticultores ceramistas associados à Tradição Aratu-
Sapucaí: Estudo de caso dos sítios Mato Seco e Canoas, Médio Vale do São Francisco, Minas Gerais. Revista 
Tarairiú, Campina Grande – PB,  Ano VI, v. 1, n. 9, fev. de 2015. p. 15.  
 
145 PROUS, 1992. p. 176. 
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época tratada, não foi sepultada, pois os ossos estavam desarticulados, permitindo supor que 

ela tenha sofrido uma queda, ficando alojada numa fenda. 

 Segundo André Strauss, a suposta simplicidade conferida às práticas mortuárias em 

solo mineiro, certamente, estão restritas às técnicas utilizadas nas escavações. Na verdade, os 

sepultamentos estão imbuídos de grande simbolismo, visto as evidências de condutas 

ritualísticas a partir da observação de elementos encontrados junto aos restos ósseos. Pontua, 

ainda, como evidências: ossos queimados, desarticulados, pintados; dentes extraídos alojados 

em cova só para esse fim, separados dos corpos... Portanto, a manipulação dos corpos 

representa a necessidade dos vivos em preparar seus mortos, sendo que essa condição variava 

de acordo com cada grupo146. 

 Esses sepultamentos estão relacionados aos caçadores-coletores; ou seja, aos grupos 

mais antigos. Era corriqueira a realização de sepultamentos primários, cuja peculiaridade era a 

deposição do corpo fletido numa cova rasa. Em alguns casos, essa prática era seguida do 

enterramento secundário, quando os ossos eram retirados da cova e recebiam um tratamento 

(redução, pigmentação...), significando uma relação mais intensa entre o mundo dos vivos e o 

dos mortos. Strauss destaca as práticas de manipulação do corpo e o significado delas nas 

sociedades pretéritas: 

[...] fica claro que os padrões funerários dos grupos aceramistas que ocupavam a 
América do Sul durante o Holoceno Médio e Inicial não estão limitados a enterros 
simples e rituais expedidos. Pelo contrário, se por um lado existiu uma paucidade 
nos acompanhamentos funerários e inexistiu uma arquitetura mortuária, por outro 
lado abundavam formas sofisticadas de utilizar o próprio corpo humano como um 
instrumento central na expressão dos significados que a morte assumia nessas 
sociedades [...]147.  
 

 André Prous salienta que os achados arqueológicos na região central são mais 

abundantes no interregno de 9.000 a 6.000 anos a.p.148, principalmente a presença de lascas 

pequenas de quartzo. É importante ressaltarmos que a ocorrência desses achados em 

determinados períodos não significa que eram inexistentes em outros. Por conseguinte, o fator 

preponderante, que deve ser considerado nesses casos, é a potencialidade do local 

determinado em preservar os remanescentes arqueológicos. 
                                                 
146 Ver mais: STRAUSS, André. As práticas mortuárias dos caçadores -coletores pré-históricos  da região 
de Lagoa Santa (MG): um estudo de caso do sítio arqueológico Lapa do Santo. 2010. 723 f. Dissertação 
Mestrado) Universidade de São Paulo, Instituto de Biociências. Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, 
São Paulo. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41131/tde-02102010-234638/pt-
br.php>. Acesso em: 20 maio 2016.  
   
147 STRAUSS, 2010. p. 64. 
 
148 PROUS, 1992. p. 172. 
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 Os instrumentos mais recorrentes são furadores, raspadores e picões, permitindo-nos 

interpretar que os grupos se preocupavam em aproveitar os recursos naturais para produzirem 

os artefatos, a fim de facilitar o cotidiano, principalmente as atividades que envolviam a caça. 

Mais ao norte da região, foram encontrados instrumentos lascados a partir do quartzo, sílex, 

calcedônia e calcário, e objetos polidos, com superfícies arredondas. A manufatura de objetos 

com ossos também era recorrente nesse período. Vários instrumentos em dentes humanos e de 

cervídeos foram confeccionados para fins diferenciados, além de furadores feitos a partir de 

chifres de cervídeos149. 

Conchas de caramujos (Strophocheilidae) também eram utilizadas como matéria-

prima. Foram encontradas peças com perfurações que podem ter sido utilizadas como plaina. 

Essa técnica, em particular, não ficou restrita aos antepassados; foi passada de geração em 

geração, visto que sua utilização foi observada por Prous entre os “Xikrins, Bororos, 

Guaiakis, sendo que as partes intactas podiam ter sido utilizadas como polidoras para 

madeira150”. Nesse mesmo período, a arte rupestre já era utilizada por grupos que passaram 

pela Lapa Vermelha (Pedro Leopoldo), não podendo ser enquadrada nas classificações 

convencionadas, haja vista a ausência de traços peculiares que permitem possíveis 

associações151.  

No período entre 6.000 e 2.500 anos a.p., os grupos continuavam caçando, coletando e 

confeccionando instrumentos em pedra, utilizando, com maior frequência, a técnica de 

polimento. Objetos como pratos, pilões, trituradores, batedores e quebra-cocos nos permitem 

deduzir maior complexidade no manuseio dos alimentos. Aumentaram, consideravelmente, os 

achados referentes a vestígios alimentares, que podem estar relacionados à diversidade de 

instrumentos já listados. Destacam-se estruturas habitacionais e cerimoniais indicando a 

preferência grupal pelo semissedentarismo. 

                                                 
149 Idem. p. 173. 
 
150 Ibidem. 
 
151 Descrições mais detalhadas. Ver: PROUS, 1992. 
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 Sítios arqueológicos, que datam de 4.000 até 1.000 anos a.p. aproximadamente, 

demonstram como os antigos habitantes do território mineiro já desenvolviam a agricultura 

pré-ceramista. Prous relata que grupos plantavam milho de diferentes espécies, amendoim, 

cabaça e abóbora. Outros, mais ao norte, já consumiam, em quantidade significativa, o 

Strophocheilidae e caça de pequeno porte154. Ressaltamos que a domesticação de plantas foi 

um grande feito para o desenvolvimento populacional dos grupos e pode estar relacionada às 

populações ceramistas e aos assentamentos mais duradouros. No entanto, atualmente, devido 

aos achados arqueológicos, essa relação não é mais tão rígida, haja vista a opção pela 

mobilidade dos grupos e por indícios de plantações antecedentes à cultura ceramista155. 

 Muitas dessas sociedades preferiam organizar suas aldeias distribuindo as casas numa 

disposição organizacional circular. Outros já preferiam construir suas moradias no subsolo. 

Alguns alojavam-se em pequenas estruturas colineares, próximas a fontes de água, a fim de 

fazerem o uso desse recurso e extraírem matéria-prima para a confecção dos vasilhames e 

outros objetos. Assim, “o aparecimento da cerâmica, fora da região amazônica, é considerada 

recente (as mais antigas são situadas entre 3 – 2 mil anos)156”. 

 Esses vasilhames tinham finalidades bem diversificadas. Poderiam ser usados para 

armazenar e transportar água e alimentos variados, sobretudo grãos; para cozinhar e fermentar 

alimentos e bebidas; serviam de estruturas sepulcrais; ornamentos etc. As técnicas utilizadas 

para a manufatura desses objetos eram variadas. Poderiam ser constituídas pela confecção e 

sobreposição de roletes de argila e da modelagem, visto que a escolha dos componentes e a 

textura da massa eram fundamentais para atingir o resultado esperado. Vasilhas grandes e 

pequenas, com espessura fina ou grossa, com ou sem decoração, com ou sem apêndices, em 

formatos ovoides, globulares, objetos (fusos e cachimbos) e adornos faziam parte do cotidiano 

dos indígenas e, por isso, refletiam as opções culturais e os aspectos identitários dos grupos. 

Muitas estruturas não apresentavam decoração, mas recebiam um “banho” de argila 

pigmentado de vermelho, branco e/ou preto. Os vários motivos decorativos poderiam 

representar elementos do universo simbólico, até a ausência de decoração pode nos fazer 

entender que havia uma interpretação diferenciada dos indivíduos sobre a utilização da 

mesma. 

                                                 
154 PROUS, 1992. p. 182-184. 
 
155 FAUSTO, Carlos. Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, p. 63. 
 
156 PROUS apud GUIDON, Niéde. As ocupações pré-históricas do Brasil (excetuando a Amazônia). In: 
CUNHA, Manuela Carneiro (Org.). História dos Índios no Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
1992. p. 52. 
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 Decoravam as vasilhas com formas policrômicas e monocrômicas. A superfície 

poderia receber tratamentos plásticos bem peculiares, apresentando variação de motivos: 

corrugado, ungulado, escovado, ponteado, digitado, incisões e espatulado. Havia grupos que 

interpretavam essas formas decorativas de maneiras diferentes. Talvez, desconheciam ou não 

consideravam tão importante a aplicação de motivos decorativos; ou não desenvolveram 

técnicas dessa natureza, visto que priorizaram a função do vasilhame, e não a decoração. 

Posto isso, é evidente ressaltarmos que, sobre tais discussões, não contamos com as 

considerações indígenas. O que temos são estudos dedutivos que visam a compreender esse 

universo misterioso e as opções culturais denotadas na dinâmica social desses indivíduos. 

 Alguns grupos ceramistas desenvolveram técnicas para enterrar seus mortos em urnas 

funerárias globulares e/ou piriformes acompanhadas com tampas. Prous faz uma consideração 

etnográfica pontuando que esses indígenas poderiam utilizar tais estruturas, haja vista a 

provável necessidade de evitarem o contato do corpo direto com a terra157, hábito identificado 

em estudos etnográficos. 

 Nossos antepassados ressignificavam os utensílios que fabricavam e, neles, imprimiam 

suas concepções de realidade. Manifestavam suas acepções em paredões, as chamadas 

pinturas parietais, ou rupestres, que apresentam formatos diferenciados de representações 

(antropomorfos, zoomorfos, formas geométricas, bastonetes, pontilhados...). Não sabemos a 

intenção desses “artistas” do passado. O que podemos deduzir, a partir das inscrições 

rupestres, é que a vida em grupo, a caça, os conflitos intertribais, as práticas ritualísticas, a 

reprodução e a agricultura tinham um grande significado para a existência e a função dos 

indivíduos dentro dos grupos, por isso a necessidade de registrar tais eventos.  

 Com datações a partir de 8.000 anos a.p., aproximadamente, as inscrições rupestres 

são notadas com mais frequência em território mineiro. Eram feitas a partir de misturas com 

pigmentos minerais, gordura animal e carvão, que deram origem a inscrições monocrômicas 

e/ou policrômicas. Contudo, os ameríndios desenvolveram técnicas diversificas, a fim de 

registrarem seu cotidiano. Os grafismos não estão restritos às pinturas, mas aparecem também 

em forma de picoteamento na rocha (petróglifo), como a inscrição “Taradinho” (+- 9.500 anos 

a.p.), cujo nome foi-lhe destinado por ser uma representação antropomorfa com falo 

proeminente158”. Inscrições com essa técnica também foram encontradas em Montalvânia, 

                                                 
157 PROUS, 1992. p. 347. 
 
158 Ver descrições detalhadas: SOUSA, João Carlos Moreno de. Cognição e cultura no mundo material: os 
Taparicas, os Umbus e os “Lagoassantenses”. 2014. 200f. v. 1. Dissertação (Mestrado)-Universidade de São 
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com aproximadamente 5.000 anos a.p., e apresentam representações zoomorfas e 

antropomorfas, formando um painel com grande diversidade de formas. 

 Os grafismos rupestres estão muito além de simples inscrições em paredões. São 

indicativos do relacionamento construído entre Humanos e natureza, e em sociedade, ao longo 

dos anos. Representam o universo simbólico da vida primitiva e, hipoteticamente, podem ter 

funcionado como meio de propagação cultural, de comunicação ou de simples registro de um 

fato espontâneo, como se fosse uma fotografia, por isso sua importância como fonte 

reveladora de hábitos de sociedades pretéritas. Segundo Maria Leônia Chaves de Resende et 

al., a partir da distribuição dessas inscrições no espaço, é possível acreditar que são registros 

indicadores de rotas de migração dos grupos que os fizeram e podem estar relacionados com o 

direcionamento e abertura da Estrada Real. Essa rota indígena antiga teria sido utilizada pelos 

colonizadores durante o período da busca pelo ouro. Usando como foco a região do Campo 

das Vertentes (São João del-Rei, Carrancas, São Thomé das Letras e Andrelândia – trecho do 

“Caminho Velho”), em Minas Gerais, os pesquisadores constataram, portanto, a ação 

antrópica nesse trecho, de dois a oito mil anos, de acordo com a permanência e variedade 

estilística dos grafismos mapeados159.  

 Acredita-se que a linguagem acompanhou a humanidade e progrediu juntamente com 

as transformações sociais que ocorreram nos grupos. Esse elemento não se restringiu à fala, 

mas esteve presente nas complexas práticas da produção de cultura, conferindo à produção 

material significado e sentido diante da dinâmica social, sobretudo traços identitários, haja 

vista as peculiaridades encontradas nos vestígios arqueológicos relacionadas a grupos 

específicos. 

 As práticas culturais são indicativos de que as sociedades pretéritas estavam num 

contexto de sobrevivência que exigia, a todo instante, minuciosa observação do entorno e 

escolhas acertadas sobre as opções que viabilizassem a sobrevivência. É cabível supormos a 

existência de uma consciência entre os indivíduos desses grupos, a qual permitia a 

convivência e o compartilhamento de práticas culturais e imprimia a eles os aspectos 

identitários: assim como as práticas mortuárias, estruturas para moradia diferenciadas, opções 

                                                                                                                                                         
Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/71131/tde-26092014-
160812/pt-br.php>. Acesso em: 4 mar. 2017. 
 
159 RESENDE, Maria L. Chaves de; SALES, Cristiano Lima; ROCHA, Leonardo Cristian; FONSECA, Bráulio 
Magalhães. Mapeamento da arte rupestre na Estrada Real. Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo 
Horizonte: Roma, Ano XLVI, n. 2, jul./dez. 2010. 



 

74 
 

tecnológicas detectadas nos vestígios de cultura material etc. Logo, havia um universo 

cultural e social imbuído de sentido e significados que dava coerência à vida em sociedade. 

 Essa síntese apresentada permite-nos pensar sobre a diversidade que marcou a história 

dos paleoíndios em solo mineiro. Os remanescentes arqueológicos possibilitam a retomada de 

parte da dinâmica ocupacional do território e a transformação do espaço, sobretudo os 

elementos culturais, por isso seu grande valor enquanto instrumentos para os estudos atinentes 

às populações pretéritas. Evidentemente, as inferências possam vir a ser questionadas devido 

a novas descobertas, porque, principalmente, muito da história desses povos desapareceu e 

muito do que restou foram reconfigurados pelas investidas colonizadoras, mudando 

drasticamente as raízes indígenas.  

 Em suma, a principal fonte que nos conta a história dos primeiros habitantes do 

território mineiro é material; ou seja, culturas, releituras, representações, apropriações 

cristalizadas em cerâmica, em pedra, inscrições e manifestações que possibilitam deduzir 

como nossos ancestrais constituíram a vida em grupo e como se relacionaram. O 

empreendimento colonizador apagou muito do que restou, dilacerou memórias, forjou uma 

nova história e, durante muito tempo, confinou os ameríndios ao esquecimento. Assim, os 

estudos sobre tais fontes têm reunido esforços de pesquisadores de várias áreas com o 

propósito de amenizar essa “desconfiguração historiográfica” e demonstrar que Minas, antes 

de ser Minas, foi palco de intenso contato intertribal e de grande confluência cultural. 

 

2.3 Os Jês 

 A comunicação entre culturas diferentes é condição essencial para que o contato entre 

elas seja profícuo. Para tanto, deve-se investir na compreensão dos elementos linguísticos. 

Nesse sentido, o contato entre ameríndios e portugueses sustentou-se na sistematização de 

métodos, a fim de possibilitar o diálogo e viabilizar o empreendimento colonizador. Os 

missionários religiosos tiveram grande importância nessa tarefa, sobretudo no entendimento 

do Tupi, visto ser a língua mais falada pelas tribos do litoral, até então contatadas, ao 

contrário das línguas praticadas pelas tribos do interior, os Tapuias, que eram consideradas 

“travadas”. Assim, entendemos que a capacidade de compreensão e comunicação entre os 

indivíduos foi condição essencial para a efetivação da colonização, visto que ambos os lados 

beneficiaram-se com as transações. 

 Com o tempo, percebeu-se que a variedade linguística nativa era tão grande quanto o 

número de tribos que habitavam o território. Para se ter uma ideia, estima-se que cerca de mil 
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línguas se perderam ao longo de 500 anos de colonização160. Atualmente, existem cerca de 

274 línguas indígenas faladas por 305 etnias diferentes161. Desse modo, fica evidente que o 

extermínio não causou apenas o desaparecimento físico dos ameríndios, mas de boa parte da 

história e da cultura dos primeiros habitantes do Brasil, muito embora existam elementos 

culturais nativos presentes na cultura material e imaterial, como também vasta documentação, 

sobretudo de autoria dos cronistas, que relata a participação indígena na história brasileira. 

 A partir da revisão bibliográfica feita por Juvandi de Souza Santos, que abordou os 

métodos classificatórios dos indígenas, podemos refletir sobre as “inúmeras tentativas em 

classificar os indígenas do Brasil contatados pelos europeus, mas sem que surtissem grandes 

efeitos”. Para fins científicos, essa afirmação pode ter fundamento. Todavia, quando estamos 

falando de classificações utilizadas no empreendimento colonizador, notamos os efeitos logo 

que compreendemos a dinâmica da convivência entre europeus e nativos. No seu artigo, o 

autor faz um breve levantamento acerca dos critérios utilizados para classificar os indígenas. 

Menciona a classificação de Martius que se sustenta na diversidade linguística e, portanto, 

reforça o binômio Tupis/Tapuias. Nesse mesmo viés, Juvandi Santos descreve os critérios 

ressaltados por Rubim Santos Leão de Aquino: o Critério Linguístico, no qual se baseia em 

Berta Ribeiro, quando identifica três grupos linguísticos no Brasil; seriam eles: o Tupi, o 

Aruaque e o Macro-Jê; o Tipo Físico que descreve as diferenças fenotípicas dos ameríndios; e 

as Diferenças Culturais que considera a diversidade presente no universo ameríndio. O autor 

também menciona os estudos de Thomas Pompeu Sobrinho (1935), Debret (1834), Steinen, 

Eduardo Galvão e Darcy Ribeiro, dentre outros162, todos eles utilizando elementos comuns 

nos seus estudos; isto é, a busca pelo entendimento sobre os nativos e a tentativa de 

simplificar um universo tão dinâmico e complexo. 

 Greg Urban aduz que o método de reconstrução é o mais viável e indicado para 

elaborar um “grau razoável de certeza quanto à história”. A partir dele, é possível “determinar 

                                                 
160 SEKI, Lucy. A linguística indígena no Brasil. DELTA – Revista de Documentação de Estudos em 
Linguística Teórica e Aplicada, São Paulo, v. 15, p. 257-290, 1999. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/delta/v15nspe/4019.pdf>. Acesso em: 23 out. 2016. 
 
161 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Indígenas. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 
Disponível em: <http://indigenas.ibge.gov.br/estudos-especiais-3/o-brasil-indigena/lingua-falada>. Acesso em: 
23 out. 2016. E nesse site 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_gerais_indigenas/default_quadros
_xls.shtm encontram-se descritas as línguas faladas em domicílios indígenas.  
 
162 Ver artigo: SANTOS, Juvandi de Souza. Métodos classificatórios dos indígenas do Brasil do pós-contato: 
uma rápida revisão bibliográfica. Disponível em: <http://mhn.uepb.edu.br/revista_tarairiu/n4/art3.pdf>. Acesso 
em: 17 jun. 2016. 
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relações genéticas entre as línguas; ou seja, relações derivadas de origem histórica comum 

para duas ou mais línguas faladas atualmente163”. Também, ressalta o papel da 

glotocronologia no processo de reconstrução linguística, calcada no princípio do levantamento 

de palavras provenientes de um mesmo ancestral, podendo, assim, estimar a profundidade 

cronológica. Entretanto, esse método não é muito confiável, segundo o autor, por carregar 

dificuldades na sua aplicação e na busca por tais cognatos. O método comparativo permite um 

recuo de 2 a 3 mil anos a partir da comparação entre termos semelhantes, possibilitando a 

reconstrução de aspectos de parentesco, organização social e vida política164. “As 

reconstruções fornecem informações de origem genética e dispersões”. Porém, o estudo 

voltado para os empréstimos possibilitam compreender processos de contato, trocas, 

formações socioculturais e desenvolvimentos sociolinguísticos. Posto isso, o autor conclui, 

por meio dos estudos linguísticos, que o padrão de ocupação antiga no Brasil permeia 4.000-

5.000 anos a.C., referenciando-se pelo curso do Amazonas. Além do mais, existem três 

grandes troncos linguísticos: Jê, Tupi e Arawak, cada um associado a um foco de cabeceira ou 

periferia, sendo que as terras baixas foram ocupadas posteriormente há 1.000 anos165. 

 Ainda que as metodologias utilizadas para reconstruir a história, com base em 

levantamentos linguísticos, apresentem questionamentos acerca da execução, é inegável a sua 

importância para tanto, por exemplo, quando observamos a distribuição e deslocamento dos 

grupos indígenas a partir da distribuição das línguas em um mapa. Assim, esses estudos 

atestam a diversidade, a complexidade da cultura ameríndia e o interesse pelos pesquisadores 

em compreendê-las. Posto isso, deter-nos-emos às inquietudes relacionadas aos indígenas que 

habitaram o território mineiro. 

 O território mineiro teria sido habitado, predominantemente, por tribos pertencentes ao 

tronco linguístico Macro-Jê. Os Jês abarcariam aqueles indígenas mais resistentes à 

dominação europeia, por isso mais arredios e mais combatidos. Com relação à linguística, é 

importante salientarmos a diferença existente entre a família Jê e o tronco Macro-Jê. Segundo 

                                                 
163 URBAN, Greg. A história da cultura brasileira segundo as línguas nativas. In: CUNHA, Manuela Carneiro 
(Org.). História dos Índios no Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das  Letras, 1992. p. 87. 
 
164 Idem. p. 90. 
 
165 Idem. p. 102. 
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Greg Urban, a primeira seria uma ramificação recente, separada cerca de 3 mil anos, enquanto 

o segundo teria uma datação de, aproximadamente, 6 mil anos166.  

 Os estudos dedicados a esses indígenas tiveram um desenvolvimento bem modesto 

quando comparados àqueles referentes aos Tupi do litoral. De acordo com as primeiras 

conclusões, esses ameríndios foram considerados nômades, desprovidos de capacidade para 

desenvolverem unidades políticas e econômicas. Teriam povoado a porção central do Brasil, 

visto que a marginalização não estaria apenas naqueles estudos, mas também na não 

integração destes a complexos culturais Tupi-Guarani. Mas essa imagem começou a ser 

desmistificada nos anos 1920, com pesquisas de Curt Niemendajú e Levi Strauss. Carlos 

Fausto pontua a mudança de olhar sobre esses indígenas e sintetiza: 

Os Jê deixaram de ser vistos como caçadores nômades para serem descritos como 
praticantes de uma sofisticada economia bimodal, que combina períodos de 
dispersão com outros de agregação em grandes aldeias, estruturadas internamente 
por um conjunto de metades cerimoniais, por grupos etários e por segmentos 
residenciais. Essa estrutura não apenas permitiria a reunião de uma população 
numerosa em um mesmo local, como torná-la-ia necessária para o pleno 
funcionamento institucional167.  
 

 Assim, é possível afirmarmos que as sociedades Jês combinavam o cultivo e a 

permanência prolongada com atividades seminômades. Conviviam muito bem no cerrado e 

sobreviviam a partir de atividades agrícolas, visto que a alimentação era baseada em vegetais 

e carboidrato encontrado no milho e na batata doce. As aldeias abrigavam cerca de 2.000 

pessoas, e se constituíam a partir de uma formação anelar, contradizendo a afirmação de que 

esses povos estavam distribuídos em grupos pouco numerosos e perambulavam, sem rumo, 

pelo cerrado inóspito168. 

 Quando os europeus chegaram ao território mineiro, na condição de caçadores de 

metais preciosos e de “ouro vermelho”, depararam-se com aldeias altamente povoadas. Os 

nativos desenvolviam atividades que exigiam o sedentarismo, mas não abandonaram a 

mobilidade, de modo que construíram formações sociais complexas com unidades 

institucionais. Em suma, para Carlos Fausto, as aldeias Jês (Brasil centro-oriental) não 

                                                 
166 “É interessante o fato de ter ocorrido, historicamente, uma tal concentração de línguas Macro-Jê na parte 
leste do Brasil, desde o Rio de Janeiro até a Bahia. Essa poderia ser a zona de origem da zona do Macro-Jê, uma 
especulação que poderia ser iluminada por uma reconstituição das relações internas entre as famílias Macro-Jê 
nessa área (Maxakali, Botocudo, Puri e Kamakã). Se forem apenas remotamente relacionadas umas às outras, 
esta seria uma área de grande diversidade linguística para o grupo Jê e, assim, um possível local de dispersão 
ocorrida há 5 ou 6 mil anos”. Ver mais: URBAN, 1992. p. 91. 
 
167 FAUSTO, 2010. p. 62. 

168 Idem, 2010. p. 65. 
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respeitaram a ordem de desenvolvimento “bandos-tribos-cacicados-estado”, mas formaram 

sociedades complexas que comunicavam entre si, esquematizando uma rede de contatos que 

superou a interpretação simplista da análise evolutiva linear169. 

  A partir de comparações etnográficas, podemos dizer que muitas práticas Jê, ainda 

realizadas, passaram por releituras. Todavia, são elementos identitários que permitem tais 

associações. Um aspecto é a distribuição das aldeias em formato anelar. O centro é o local 

onde os indivíduos tecem a trama social, perpetuam e criam novos hábitos e elementos 

culturais. O círculo permite que as casas estejam em constante harmonia e diálogo. 

“Cosmologicamente, a casa significa uma verdadeira fábrica de produção e de reprodução 

social170”. Assim, o próprio espaço de convívio entre os indivíduos mostra ser um instrumento 

de grande relevância para a sobrevivência do grupo, e as casas tornam-se locais que velariam 

a cumplicidade e hábitos compartilhados por integrantes de uma mesma família. 

  Cristiana Barreto atesta a importância, sobretudo social e política, da forma 

distributiva nas aldeias Jê: 

Do ponto de vista da proxemística, esta forma espacial parece indicar igualdade e 
complementaridade entre as partes (casas, ou grupos de casas, ou metades opostas). 
A partir de uma casa, qualquer casa, pode-se ver todas as outras casas, assim como o 
pátio central e a casa dos homens, quando existente. Nas aldeias completamente 
circulares, como as aldeias Bororo ou Krahó, por exemplo, a visão que se tem da 
aldeia a partir de uma casa é extremamente semelhante à visão que se tem a partir de 
qualquer outra casa da aldeia171.  
 

 Em seu artigo, Cristiana Barreto problematiza as tendências interpretativas 

direcionadas ao entendimento da distribuição nas aldeias circulares. A primeira, e a mais 

difundida, interpreta essa formação como alternativa que viabiliza a “redução de conflitos e a 

integração dos indivíduos”, enquanto a outra já defende que tal distribuição sinaliza a 

complexidade das relações sociais permeadas pela hierarquia172. 

                                                 
169 FAUSTO, 2010. p. 67. 
 
170 DAMATA apud RODRIGUES, 2011. p. 75. 
 
171 BARRETO, Cristiana. A construção social do espaço: de volta às aldeias circulares do Brasil Central. 
2011. p. 65. Disponível em: <http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/habitus/article/view/2210/1366>. Acesso em: 
20 jul. 2016.  
 
172 Sobre essa discussão, ver mais: BARRETO, p. 65.   
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 Oilliam José, ícone da historiografia tradicional, afirma que os “mineiríndios173” eram 

constituídos, predominantemente, pelos Jês e estariam associados aos Tapuias, mais tarde, 

assim designados pelos europeus. Estavam espalhados por todo o território e assentaram 

próximo aos Rios Doce, das Velhas, Paraíba, Jequitinhonha, Mucuri e São Francisco, entre 

outros. Nos relatos de missionários que estiveram em Minas, em meados do século XVI, os 

nativos eram descritos como “bestiais e feros174”, Tapuias canibais que dificultavam qualquer 

espécie de contato, visto a postura arisca. O autor considera a importância desses primeiros 

relatos, os quais confirmam a existência de indígenas em terras mineiras; portanto, não 

haveriam sido “empurrados” pelas investidas europeias para o interior. Por conseguinte, o que 

Oilliam denomina de “caldeirão das gerais” era o território habitado por muitos indígenas, 

sobretudo Tapuias pertencentes ao tronco linguístico Macro-Jê, que viviam em constante 

contato, permeado por acordos e conflitos, denotando grande troca cultural. 

 Aparentemente, os Botocudos175 eram nativos presentes pelos estados de Minas 

Gerais, Espírito Santo e Bahia, tiveram intenso contato com os portugueses, já que são 

relatados, detalhadamente, em grande parte das páginas escritas por Oilliam José. Também 

chamados de Aimorés, talvez tenham sido os mais representativos dos Jês, cujos hábitos 

estavam atrelados ao seminomadismo e à antropofagia. São notáveis na literatura desde o 

século XVI.  

 “Botocudos – nome genérico, abrangendo grande bloco de tribos [...] de origem gê 

[...]”. Dessa forma, Oilliam José começa sua explicação sobre quem eram os temíveis 

Botocudos, assim chamados, por usarem nos lábios e orelhas ornamentos conhecidos como 

botoques. Uma das explicações para tal designação poderia estar relacionada à “contração de 

‘boto’ e ‘côdea’ pelo fato de serem gordos como boto e trazerem o corpo coberto por uma 

côdea [...] a fim de protegerem”. Segundo Maria Hilda Paraíso, é a partir dos registros do 

século XVI que:  

                                                 
173 Termo cunhado por Oilliam José para se referir aos nativos da região, onde hoje se encontra o estado de 
Minas Gerais. Nessa obra, o autor enumera e explica a história de tribos e povos indígenas que se instalaram na 
região. Ver: JOSÉ, 1965. 
 
174 NAVARRO apud  JOSÉ, 1965. p. 48. 
 
175 “Botocudo” é um etnônimo; ou seja, uma denominação genérica. Muitos  indígenas  “eram classificados de 
acordo com imagens e ideários instituídos pelo colonizador. Os gentios recebiam etnônimos genéricos pautados, 
a princípio, em percepções fenotípicas. As descrições e caracterizações não correspondiam à realidade, mas sim 
a uma projeção baseada em ideias preestabelecidas”. Ver mais: FERNANDES, Renata S.; OLIVEIRA, A. P. P. P. 
L. Arqueologia, história e novas fontes: os indígenas de Minas Gerais nas trincheiras do passado colonial. In: 
OLIVEIRA, A. P. P. L.; OLIVEIRA, Luciane Monteiro (Org.). Arqueologia e Patrimônio de Minas Gerais: 
Ouro Preto. Juiz de Fora: UFJF, 2010. p. 105-118. 
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Os Botocudos são introduzidos na historiografia [...], quando das primeiras 
tentativas de estabelecimento de colonização sistemática no Brasil - a criação das 
capitanias hereditárias e a instalação do Governo Geral -, particularmente nas 
capitanias da Bahia, Porto Seguro, Ilhéus e Espírito Santo. Naquele momento, 
entretanto, os Botocudos receberam uma denominação que lhes foi atribuída pelos 
Tupi que habitavam o litoral da Bahia e com os quais os primeiros colonizadores 
entraram em contato. Inicialmente, a denominação genérica era Tapuio, em oposição 
a Tupi, e mais tarde especificamente Aimoré, Ambaré, Guaimuré ou Embaré [...]. Já 
no século XVII, os Botocudos são referidos como Guerén, Gren ou Kren, o que, pela 
indicação dos dados, seria a autodenominação do grupo – termos que serão 
substituídos no século XIX por Botocudos. Esta denominação foi atribuída pelos 
colonizadores portugueses devido ao hábito de o grupo usar botoques labiais e 
auriculares de grande tamanho, de madeira branca e leve – barriguda (Bombax 
ventriculosa)176. 
  

 Esses ameríndios são considerados os descendentes, mais próximos, dos paleoíndios 

mineiros. Evidência sustentada pela constatação de que a morfologia craniana de fósseis da 

“Raça de Lagoa Santa”, ou seja, de indivíduos da primeira onda migratória que se espalhou 

pelo território, se assemelhava à dos Botocudos. A partir dessa perspectiva, os Jês possuem 

uma ascendência bem remota e uma história de permanências e rupturas, haja vista as marcas 

indeléveis deixadas no território mineiro, constatáveis, sobretudo, nos vestígios de cultura 

material. Essas marcas são resultantes de processos sociais e, hoje, utilizadas em estudos 

arqueológicos e etnológicos em razão da busca pelo entendimento, mesmo que dedutivo, da 

dinâmica cultural dessas sociedades pretéritas. 

 Comparações que diagnosticaram tal semelhança ganharam forte apelo científico no 

século XX, sustentando os pressupostos levantados ainda no século XIX. A constatação se 

deu a partir de comparações177 feitas entre crânios da “Raça de Lagoa Santa”, de Botocudos, 

crânios modernos e pré-históricos, confirmando, assim, a semelhança e uma possível ligação 

genética entre paleoíndios e Botocudos, negando, desse modo, a suposta extinção do “Povo de 

Luzia”. 

 A cultura material, sobretudo a cerâmica, reflete o universo cultural e cosmológico dos 

indígenas. Para os Jês, o pote cerâmico está associado à criação do universo e ao próprio 

corpo. Igor Rodrigues exemplifica essas associações: as Bororos não podem fazer cerâmica 

caso estejam menstruadas; para os Maxacali, as oleiras nascem do barro. Assim, conforme o 

autor, essas associações seriam como uma “equivalência de corpos”, “uma noção de 

                                                 
176 PARAÍSO, Maria Hilda Baqueiro. Repensando a política indigenista para os Botocudos no século XIX. 
Revista de Antropologia, São Paulo: USP, v. 35, 1992. p. 77. 
 
177 Ver mais: AGÊNCIA FAPESP. A antropologia física dos “vis” aimorés. Disponível em: 
<http://http://agencia.fapesp.br/a_antropologia_fisica_dos_vis_aimores/23322/>. Acesso em: 20 jul. 2016. 
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consubstancialização entre cultura material e artesã178”. Nesse contexto, as comparações 

etnológicas nos permitem supor que os proto-Jês também possuíam interpretações 

semelhantes: os potes cerâmicos teriam um significado maior do que apenas a utilidade 

mecânica, funcional e estariam relacionados ao corpo e à própria origem das coisas. 

 O processo de manufatura da cultura material está permeada de significados. As 

interpretações que a sociedade faz de seu universo social e simbólico estão refletidas em cada 

etapa da cadeia operatória, inerente a todo o processo de fabricação do utensílio. Em geral, os 

Jês optam por vasilhames simples, no que diz respeito à decoração, pouco recurso para o 

tratamento de superfície e, talvez, priorizem o teor utilitário. Contudo, cada etapa possui um 

sentido respeitado pelas oleiras, que também têm significado para o restante do grupo como 

para quem vai utilizá-los. Dessa forma, a partir dos vestígios materiais, podemos afirmar a 

presença dos Jês em solo mineiro, visto que constituíram várias tribos ameríndias e, portanto, 

uma rede de contatos trançada por ligações econômicas, políticas e culturais.  

 Os instrumentos líticos encontrados em sítios arqueológicos associados aos proto-Jês, 

em geral, nos revelam que esses grupos fabricavam instrumentos não muito elaborados, 

apresentando poucos retoques. Na maioria das vezes, os conjuntos artefatuais são constituídos 

por raspadores e lascas retocadas. Como exemplo, utilizamos o material encontrado nos sítios 

arqueológicos Canoas e Mato Seco, que, segundo Fagundes et al., “não se tratava de uma 

relação entre simples ou complexa, mas de escolhas” de opções que atendessem às 

necessidades culturais do grupo179.  

 Constatamos, então, que o funcionamento dessas sociedades era alimentado por 

elementos que imprimiam coesão social ao sistema sociocultural. Essa coesão social era 

determinada pela associação existente entre as opções culturais do grupo; ou seja, as etapas 

pelas quais passavam os instrumentos a serem fabricados, a escolha da matéria-prima, a 

função que cada indivíduo assumia no grupo (como exemplo, citamos as oleiras) e as relações 

de poder que caracterizavam a dinamicidade social. Assim, construíram um universo cultural, 

cosmológico, econômico e político de grande complexidade, que legitimava a convivência 

social e a formação identitária. 

 

 

                                                 
178 RODRIGUES, 2011. p. 81. 
 
179 FAGUNDES, Marcelo et al., 2015. 
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2.4 Indígenas em Minas: Etnohistórias 

 Os trabalhos mais recentes, voltados ao estudo de sociedades indígenas, desvinculam-

se dos tradicionais a partir de um novo olhar que destaca a participação nativa na formação da 

sociedade colonial. Apostam numa perspectiva muito mais antropológica, valorizadora do 

universo indígena, que não abandona, mas problematiza os relatos e as narrativas 

representativos de um índio exótico ou aldeado, inteiramente submisso aos projetos 

colonizadores.  

 As abordagens reveladoras dos indígenas ao mundo estiveram permeadas por 

intencionalidades voltadas para velar a existência nativa, ora para facilitar a instalação dos 

princípios culturais europeus, ora para legitimar o empreendimento colonizador, sobretudo, no 

que tangia às disputas pela posse e distribuição de terras. Dessa maneira, Ana Paula de Loures 

justifica essas ações e conclui que “negar aos indígenas e seus descendentes, inseridos na 

sociedade portuguesa, suas identidades implicava em negar-lhes a natividade nessas terras e a 

própria condição de seus verdadeiros donos180”. 

 A escrita de uma história diferente vale-se da abrangência de fontes e, por isso, a 

utilização de fontes materiais possibilita uma abordagem cada vez mais próxima ao universo 

nativo e atesta não somente a presença remota indígena em terras tropicais, como também 

noções de representatividade da realidade ancestral. Assim sendo, ainda que tenha sido 

realizado um trabalho intenso objetivando escamotear o papel histórico indígena, evidências 

são descobertas e remexidas, a fim de imprimir um novo sentido à construção histórica. 

 É sabido que os grupos indígenas viviam a partir de uma dinâmica social própria, 

variante de acordo com os hábitos culturais de cada um e, por isso, a diversidade presente é 

constatável a partir de fontes documentais e materiais. Com o avanço das investidas 

portuguesas e os mecanismos institucionais destinados à situação indígena, o modo de vida 

nativo foi obrigado a passar por remodulações, haja vista a busca pela sobrevivência e a 

adequação à nova conjuntura181.  

 Os índios estavam espalhados pelo território. Os Tupiniquins ocupavam grande parte 

da região mineira e estavam próximos aos Rios São Francisco, Araçuaí e Jequitinhonha, assim 

como os Tapajós, com quem dividiam os domínios desse último. Os Caiapós e os Kiriris se 

                                                 
180 OLIVEIRA; FERNANDES, 2010. 
   
181 “Ora, não há dúvida de que os índios foram atores políticos importantes de sua própria história e de que, nos 
interstícios da política indigenista, se vislumbra algo do que foi a política indígena”. Ver mais: CUNHA, 
Manuela Carneiro da (Org.). Introdução a uma história indígena. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). 
História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 17-18.  
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instalaram nas proximidades do São Francisco. Os Aymorés habitavam o vale do Mucuri. No 

século XVI, as regiões da Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba foram invadidas pelos 

Tupis, Carijós e Tamoyos expulsos do litoral fluminense. Os Goianás estabeleceram-se no 

vale do Rio das Velhas. Regiões banhadas pelos Rios Pomba, Muriaé, Chopotó, Casca e 

Piranga foram dominadas pelos Puris e Coroados. Os Araris instalaram-se às margens do 

Jequitinhonha, enquanto os Araxás preferiram o extremo oeste de Minas. As imediações do 

Rio Grande foram escolhidas pelos Bororos; os Boruns, dos Botocudos, se instalaram às 

margens do Rio Doce. Os Caetés dominaram a região do Mato Dentro. Já os Chopotós, 

também Botocudos, viveram nas proximidades do Rio Chopotó, e os Camacans vieram da 

Bahia pelo Vale do Rio Pardo182. 

 Segundo Ana Paula de Loures, os trabalhos sobre os indígenas que ocuparam a Zona 

da Mata Mineira estão, em sua maioria, associados à escravidão, à política de aldeamentos, 

aos movimentos migracionais e às ações de extermínio. Os Puris, Coroados e Coropós seriam 

os grandes dominadores. Isso indica uma predominância Tapuia. No entanto, os 

remanescentes arqueológicos encontrados na região atestam o contrário, visto que estão 

associados aos Tupinambás; portanto, não estariam em consonância com a presença tão 

marcante daqueles grupos de ascendência Jê183. Assim: 

Na Zona da Mata Mineira, encontramos três dimensões quanto à temática indígena: 
etno-histórica (encontramos referências aos Puri, Coroado e Coropó), histórica 
(ausência de menções explícitas aos indígenas nas fontes escritas ou referências a 
esses apenas quando considerados selvagens ou em processo civilizatório) e 
arqueológica (suposta ocupação tupinambá)184. 
 

 Dentre os grupos indígenas presentes nessa região, foram destacados nas fontes os 

Puris, os Coroados e os Coropós. Devido aos aldeamentos, os Puris se concentraram na aldeia 

de São Paulo do Manuel Burgo, atual município de Muriaé; os Coropós ficaram restritos à 

aldeia de São Manuel da Pomba, atual região de Rio Pomba; e os Coroados foram limitados 

ao Presídio de São João Batista, atual município de Visconde do Rio Branco185.  

 Os Coroados faziam suas cabanas a partir do entrelaçamento de folhas de palmeiras de 

três a quatro pés186. Mais tarde, passaram a ser construídas em madeira, com paredes de barro 

                                                 
182 RIBEIRO, 2008. p. 45.  
 
183 OLIVEIRA; FERNANDES, 2010.   
 
184 Idem, p. 116. 
 
185 OLIVEIRA, 2009. p. 10.  
 
186 DEBRET apud OLIVEIRA, 2009. p. 10.  
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e teto de palha. Confeccionavam suas flechas com formas diferentes de acordo com a função 

de cada uma. Os arcos eram feitos a partir de uma fibra, denominada pelos indígenas de crauá. 

Para a pesca, utilizavam a “tcschemnã”, uma flecha de nove pés de comprimento, enquanto as 

facas, para finalidades culinárias, eram fabricadas a partir de ossos. As vasilhas cerâmicas 

feitas por esses indígenas possuíam formas e funções variadas: poderiam ser usadas para 

enterrar os mortos (camuci)187, para armazenar alimento e água, fermentar bebidas de milho. 

Porém, devido à grande mobilidade e aprisionamentos, gradativamente, foram substituindo a 

cerâmica por outros recipientes como aqueles feitos a partir de cabaças188. Nas guerras contra 

os Puris, por exemplo, fazia parte do processo realizar rituais antropofágicos quando, 

normalmente, comiam os braços dos vencidos umedecidos pela bebida fermentada.  

 Os Puris189 cobriam suas cabanas com folhas de sapé e, para dormirem, se 

acomodavam em buracos cavados no chão. Deslocavam-se com certa frequência e 

desenvolviam o plantio do milho. Mas a principal atividade era a caça. Produziam utensílios 

cerâmicos, porém não eram compatíveis com a condição de seminomadismo desses grupos e, 

posteriormente, com o contexto de perseguições impetrado. Para fins de armazenamento, os 

Puris utilizavam cascas de sapucaia e pequenas cabaças190. 

 Os movimentos migracionais indígenas estavam relacionados à própria dinâmica 

cultural interétnica e ao avanço português sobre as terras tropicais. Esse último processo, com 

efeitos invasivos, foi movido pelo interesse econômico e contribuiu drasticamente para um 

movimento diaspórico responsável por deslocamentos, que, segundo Fernando Lamas, 

                                                                                                                                                         
 
187 DEBRET apud OLIVEIRA, Ana Paula de Paula Loures de. A Etnohistória como arcabouço contextual para 
as pesquisas arqueológicas na Zona da Mata Mineira. 2009. Juiz de Fora. MAEA, 2009. p. 11. Descrição sobre a 
utilização de urnas funerárias chamadas “camuci” pelos Coroados: “No caso da morte de um chefe de família, 
quebravam-lhe os ossos e o depositavam de cócoras nestas urnas para depois enterrá-lo aos pés de alguma 
grande árvore da aldeia ou no centro da casa. Já os Puris enrolavam o defunto com faixas depois de quebrar-lhe 
alguns ossos principais e, semelhantemente aos Coroados, depositavam arcos, flechas e demais objetos do morto 
em sua sepultura”.  
 
188 OLIVEIRA, 2009. p. 10.  
 
189 Sobre a designação Puri, Ana Paula Loures menciona Métraux e explica que não corresponde ao verdadeiro 
nome do grupo que se dividia em três subgrupos: Sabonan, Uambori e Xamixuna. Esse termo teria origem na 
língua coroada e quer dizer “audaz ou bandido”. Ver mais: OLIVEIRA, 2009. p. 10-11.  
 
190 BURMEISTER apud OLIVEIRA, 2009. p. 11.  
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mudaram a distribuição dos grupos, principalmente aqueles que estavam assentados na área 

Central da Mata de Minas e se refugiaram nos Vales do Rio Doce e Mucuri191. 

 Os nativos, especialmente os Botocudos, representavam uma barreira às investidas 

colonizadoras desde a resistência bélica até as invasões às fazendas no sertão mineiro. A 

região do Rio Doce era constantemente “atacada” por eles, o que prejudicava o recolhimento 

de impostos e dízimos. A ameaça era tamanha que, conforme Resende, já nos anos 80 do 

século XVIII, nos arraiais de Paulo Moreira e Ponte Nova, colonos fugiram das fazendas 

devido aos ataques constantes desses indígenas. Diante desse cenário, foram criadas as 

Divisões com comandantes e esquadras para intensificar o combate aos nativos192. Assim, 

buscava-se minimizar as ações destes, ora pela guerra justa, ora pela catequização, a fim de 

investir no crescimento econômico da região e efetivar as pretensões da administração 

colonial193. 

 Essas formas de resistência não espalharam o medo apenas pelo sertão mineiro, mas 

também por regiões baianas e capixabas, favorecendo o esfacelamento da implantação do 

sistema econômico. Assim, justificava-se o enorme temor dos colonos para com os Botocudos 

e a preparação de uma agressiva máquina jurisprudencial, prática e defensiva que limitasse as 

“ações destrutivas” engendradas pelos nativos. 

 Temos, portanto, um contexto no qual a questão fundiária conduzia os interesses da 

administração colonial dos colonos e nativos. A doação de sesmarias, por exemplo, 

intensificou a prática de extermínio e perseguição aos indígenas, resultando numa 

significativa dispersão e no desligamento de grupos com áreas que indicariam referências 

identitárias. Na prática de burlar a lei a favor do colono, limitava-se a “sobrevivência na 

aldeia” de modo que “o discurso colonial passou a tratar os índios como os invasores das 

terras tituladas sesmarias, justificando, assim, todo o aparato repressivo contra as populações 

indígenas194”.  

 Os costumes nativos foram bastante documentados ao longo da história. Por isso, é 

possível encontrarmos, na bibliografia, relatos que testemunham as práticas sociais inerentes à 

                                                 
191 LAMAS, Fernando. Os indígenas de Minas Gerais: guerra, conquista da terra, colonização e deslocamentos. 
Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História, São Paulo, v. 44, p. 228-229, jun. 2012. 
Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/9939>. Acesso em: 10 jan. 2017. 
 

192 RESENDE, 2003. p. 107-108.  
 
193 LAMAS, 2012.  
 
194 RESENDE, 2003. p. 96.  
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dinâmica de muitos grupos. Um desse aspectos é a importância das lideranças dos grupos 

Botocudos que assumiam um caráter sobrenatural, cuja condição estava atrelada à força. Essa 

“força” era capaz de influenciar a postura do grupo diante das situações de declaração de 

guerra ou não, sobretudo quando os inimigos eram os Puris, já que estes, na crença botocuda, 

tinha um forte poder xamânico. Dessa forma, há grandes diferenças entre os subgrupos 

Botocudos. Todavia, a presença de aspectos que envolvem o universo cosmológico e político 

pode ser notada em registros variados, comuns a muitos, o que denota uma relação identitária. 

Ainda entre as sociedades botocudas, a importância da mulher, constatada a partir da 

migração de esposas para o grupo vencedor de um conflito intertribal e que, ao serem 

resgatadas, recusavam-se a acompanhar os maridos, assim, “há evidências de que as ‘esposas’ 

seriam, dessa forma, trocadas ritualmente”195. Tinham grande importância nas decisões 

políticas, que, de acordo com Missagia, “as mulheres idosas têm ascendência e dominam a 

tribo, através dos chefes que só fazem o que elas querem [...]196”.  

Outro ponto destacado pela autora, e observado em alguns grupos, foi a utilização dos 

botoques, que, durante algum tempo, era restrito a elas, enquanto, em outras situações, os 

homens os utilizavam nas orelhas e elas, nos lábios. O gênero feminino também era símbolo 

de resistência, visto que, em um episódio de aldeamento dos Pojichás, já no século XX, as 

“mulheres velhas” iniciaram os motins sob a alegação de não aceitação à condição de aldeado 

em Itambacuri197. Portanto, essa relação é mais complexa do que apenas a resistência a uma 

situação imposta, já que essa postura de resistência “parece atrelada à restrição das 

possibilidades de trânsito e potência na dinâmica de recomposições dos grupos198”. Os 

embates entre grupos rivais demonstravam situações conflituosas, com a mesma intensidade 

que significavam aproximação, no sentido de que os filhos do inimigo eram integrados ao 

núcleo familiar responsável pela morte de seus pais, tendo como princípio a consanguinidade.  

 Dessa maneira, as histórias que permearam o universo nativo não foram reproduzidas 

com blindagens identitárias, cujas mudanças poderiam ser consideradas elementos 

desconfiguradores desses grupos. Ao longo dos séculos, as mudanças, as diversas alianças e 

                                                 
195 MATOS, Izabel Missagia de. Considerações sobre política e parentesco entre os Botocudos (Borún) do 
Século XIX: Uma interpretação da articulação de uma rede social e simbólica. Revista de Antropologia da 
UFSCar, v. 5, n. 1, jan./jun. p. 82-96. 
   
196 ESTIGARRIBIA; ALMEIDA apud MATOS, 2013. p. 90. 
 
197 PALAZZOLO apud MATOS,  2013. p. 90. 
 
198 MATOS, 2013.  
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as relações conflituosas serviram para afirmar o papel social dos indivíduos, como as 

mulheres, tão importantes para a dinâmica etnopolítica dos Botocudos. Por isso, essas 

narrativas atestam o protagonismo indígena na história mineira ainda que tenha ficado às 

sombras dos “mestiços” da sociedade colonial. 

 

2.4.1 Os Cataguás 

 A priori, existem dois vieses interpretativos para compreender a presença dos 

Cataguás em solo mineiro a julgar pelas discussões acerca dessa afirmação. Para alguns 

estudiosos, esses indígenas embarreiraram o avanço bandeirantista e, por isso, aparecem nos 

relatos pós-contato, referindo-se a um grupo específico. Para outros, essa premissa deve ser 

questionada, de modo que tal designação tenha sido utilizada para abarcar grupos étnicos 

diversos, assim como “Botocudos”. Nessa perspectiva, a referência cataguá seria um nome 

genérico, criado a partir de uma situação histórica, com o significado atrelado à condição dos 

grupos que venceram a batalha nas proximidades do Rio Sapucaí.  

 Ao levantarmos parte da bibliografia que aborda a ocupação no território de Minas 

Gerais, deparamo-nos com um impasse historiográfico: as formas de registros sobre a 

existência dos Cataguás. Posto isso, trabalharemos com quatro autores que discutiram a 

temática. São eles: Diogo de Vasconcelos, com a obra História Antiga das Minas Gerais199”; 

Oilliam José e os Indígenas de Minas Gerais200; Gilmar Henriques e sua dissertação de 

mestrado Arqueologia Regional da Província Cárstica do Alto São Francisco: um estudo das 

tradições ceramistas Una e Sapucaí201; e Maria Leônia Chaves de Resende, com sua tese de 

doutorado Gentios brasílicos: índios coloniais em Minas Setecentistas202. Para tanto, nosso 

objetivo, nas últimas páginas deste capítulo, é sistematizar o diálogo entre tais obras e 

ressaltar o protagonismo nativo na constituição da história.  

 Como já foi visto, a ocupação de Minas Gerais é remota, bem como sua história, cujo 

início se deu há milhares de anos. Os paleoíndios instalaram-se e registraram no espaço, que 

                                                 
199 VASCONCELOS, 1974.  
 
200 JOSÉ, 1965. 
 
201 HENRIQUES JÚNIOR, Gilmar Pinheiro. Arqueologia Regional da Província Cárstica do Alto São 
Francisco: um estudo das tradições ceramistas Una e Sapucaí. 2006. 89 f. Dissertação (Mestrado)-Programa de 
Pós-Graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível 
em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/71131/tde-23012007-150503/pt-br.php>. Acesso em: 20 dez. 
2016. 
 
202 RESENDE, 2003.  
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modificaram, as marcas das atividades rotineiras que desenvolveram. Prous menciona a 

presença dos Cataguás, mesmo antes da chegada dos portugueses, já que relaciona vestígios 

cerâmicos a esse grupo. Disserta que sítios da região sudoeste mineira estão relacionados a 

esses indígenas, visto que resistiram bravamente às investidas colonizadoras, muito embora, 

segundo relatos bandeirantistas, tenham sido expulsos “cataguás cavernículas, cuja agricultura 

era baseada no milho203”. Assim, fragmentos da história pré-colonial podem ser juntados a 

partir de vestígios arqueológicos e narrativas de viajantes, que nos permitem, portanto, 

entender parte da dinâmica que permeou a sobrevivência dos ameríndios em solo mineiro. 

 Quando os portugueses chegaram às terras tropicais, depararam-se com culturas muito 

diversas. Todavia, tais diferenças desaparecem aos seus olhos, tendo em vista o emprego do 

binômio Tupi-Tapuia. Os Cataguás, ou Cataguases, estavam inseridos nessa divisão e, para 

Oilliam José, “habitavam parte do Centro, Oeste e o Sul de Minas até o século XVIII”. Por 

isso, as terras mineiras receberam a alcunha de “Campos Gerais dos Goitacases e, mais tarde, 

Minas Gerais dos Goitacases”. Bem, aparentemente tal designação foi um equívoco do autor, 

visto que os Goitacás não têm relação, sobretudo de proveniência, com os Cataguás. Na 

mesma obra, encontramos a explicação sobre os Goitacases, que poderiam ser chamados de 

“Waitacases” e, linguisticamente, estavam subdivididos em “Goitacaguaçu”, “Goitacamopi” e 

“Goitacajacorito”, não fazendo menção alguma aos Cataguás. Aqueles teriam vindo do litoral 

fluminense e resguardado hábitos comuns aos povos litorâneos. Teriam fugido para o sertão 

mineiro em razão das investidas dos Tamoios e se “transformaram” em Coroados na Zona da 

Mata Mineira. 

 Os Cataguás seriam provenientes do Nordeste a partir de migrações feitas pelos 

Tremembés, cujo percurso seguiu as águas do Rio São Francisco e, assim, instalaram-se nas 

proximidades do Rio das Mortes e Rio Grande. Subdividiram e espalharam-se ao longo do 

território. Movimentaram-se ora apoiando bandeiras, ora combatendo as investidas 

portuguesas e de outros indígenas. Ocuparam grande extensão do território mineiro. Eram 

caracterizados pela ferocidade, já que se envolviam em intensos combates com 

bandeirantes204 e indígenas paulistas. Para Oilliam José, esses nativos foram violentamente 

                                                 
203 PROUS, 1992. p. 338. 
 
204 “Elas (as bandeiras) enviadas quando, na opinião do governador em exercício e de seus comandantes, as 
hostilidades entre índios e posseiros demandavam o uso de força militar. Em suma, a ligação entre violência e a 
atividade das bandeiras pode ser atribuída à natureza das fontes em si mesmas”. Ver: RESENDE, Maria Leônia 
Chaves de. Minas Gerais: as resistências indígenas no século do ouro In: XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
HISTÓRIA, 25, 2009. Simpósio Temático 36: Os Índios na História, 13-17 de julho de 2009. Disponível em: 
<http: http://www.ifch.unicamp.br/ihb/Trabalhos/ST36MaLeonia.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2016. 
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escravizados e grande parte exterminada, sobretudo por investidas bandeirantistas, 

impossibilitando, então, um levantamento historiográfico e etnográfico do mundo cataguá. 

 Os “mineiríndios”, de Oilliam José, constituem vários grupos diferentes. O autor 

descreve, com propriedade, os inúmeros grupos indígenas que se instalaram no território e a 

relação entre eles, os hábitos de algumas sociedades e o contato com os viajantes, cuja 

ilustração dá-se a partir dos relatos que apresenta. O autor reproduz os estigmas dos trabalhos 

que envolvem os indígenas. No entanto, consideramos uma referência para qualquer 

interessado sobre a temática, tendo em conta a presença de informações sobre a dispersão e 

hábitos dos nativos em solo mineiro.  

 Conforme Diogo de Vasconcelos, Minas Gerais seria povoada por ameríndios 

resultantes da mistura entre Goiás e Tupis, os Goianás. Os Goiás seriam provenientes das 

margens do Orenoco, visto que se dispersaram devido a deslocamentos forçados pelos Iunços. 

Assim, entraram pelo norte do Brasil. Já os Tupis, cuja matriz genética seria polinésia, 

justificada, pois, pelos traços fenotípicos, teriam entrado pelo sul e se espalharam pelo 

território mineiro. Tupis e Tapuias teriam a mesma raiz e falariam uma linguagem “toda unida 

em origem”, vista a própria designação direcionada aos grupos: “typi (cabeça de geração) ou 

ty-pi (raiz mãe)205”. 

 Com uma interpretação equivocada, muito embora influenciada pelos estudos 

científicos da época206, Vasconcelos acreditava que a vida indígena se fazia, exclusivamente, a 

partir do aproveitamento dos recursos naturais oferecidos pela natureza. Dessa forma, o 

ameríndio teria vivido num contexto de estagnação caracterizado pela vida silvícola e pela paz 

que pairava sobre o gentio tupi, gerando uma certa acomodação por parte dos indígenas. 

 O autor afirma que o sul de Minas foi dominado pelos Cataguás. Gentios bravios que 

causavam terror entre os bandeirantes, demonstraram aptidão para a guerra e grande 

resistência à dominação. Os catu-auá, que, em tupi, significa gente boa, seriam provenientes 

dos Tremembés, que desceram, do Ceará, em direção ao sul e foram impelidos a brigar com 

outro grupo Tremembé pelo território próximo ao Rio Sapucaí. Ganhando o embate, 

instalaram-se. Porém, mais tarde, foram expulsos e seguiram em direção a Piumí. Mas os 

conflitos com bandeirantes e outros indígenas não cessaram. Assim, alguns se espalharam 

pelo território; outros se misturaram a tribos diversas. 

                                                                                                                                                         
   
205 VASCONCELOS, 1974. p. 119. 
 
206 Edição de 1914 consultada por José Oilliam. Nesta dissertação, estamos utilizando a 4ª

 

edição, de 1974. 
 



 

90 
 

 A obra deixa claro o reconhecimento acerca da diversidade indígena existente não 

somente em solo mineiro, mas em todo o território brasileiro. Descreve como se dava a 

dinâmica entre tribos diferentes e o movimento diaspórico provocado pelos conflitos: 

É claro que, traçando em geral a feição do mundo indígena, não queremos dizer que 
só aquelas grandes nações existiam. Pelo contrário, tão dividido e subdivido foi o 
continente, que seria inumerável o rol das tribos que o habitavam. As guerras, 
dispersando-as, faziam com as distâncias, que se desagregassem; e, por decurso do 
tempo, em progressão, afastavam-se do tronco, formando como que corpos distintos 
e novos207. 
 

 Essa afirmação permite-nos entender que os Cataguás marcaram presença e também a 

história de Minas. Mas não somente eles, de modo que existiram outras centenas de povos em 

intenso movimento de dispersão permeado por conflitos e tempos de paz. 

 Até 1710, Minas era dividida em Gerais devido ao ouro encontrado; e dos Cataguás, 

certamente, designação relacionada à presença significativa dos Cataguases. Em 1720, toda a 

capitania independente recebeu o nome de Minas Gerais. Para Vasconcelos, essa medida, na 

verdade, fez com que os Cataguás caíssem no esquecimento, confinando toda a história desses 

nativos a um arraial em Lagoa Dourada208. É notável a indignação do autor em razão da troca 

de nomes, visto que a presença de ouro se mostrou mais expressiva e significativa que a 

presença dos ameríndios Cataguás. Dessa maneira, evidencia-se que esses indígenas tiveram 

papel preponderante na história mineira; contudo, foram legados ao esquecimento. 

 Uma obra de grande fôlego sobre os indígenas mineiros, sobretudo no período 

setecentista, a tese de doutorado de Maria Leônia Chaves de Resende, relaciona fontes 

primárias209 que mencionam os Cataguás e apresenta um apanhado de trabalhos que atestam a 

dispersão dos grupos indígenas pelo território mineiro. Em um subcapítulo, a autora dedica 

algumas páginas à discussão acerca da presença dos Cataguás em Minas Gerais e sua 

dispersão ao longo território, de modo que acabaram se diluindo ou até mesmo 

                                                 
207 VASCONCELOS, 1974. p. 126. 

 
208 “Os vestígios arqueológicos dos Cataguases, encontrados na Fazenda dos Dutra, no atual município de Entre 
Rios de Minas – onde ainda existe um lugarejo chamado Cataguá – são um indicativo da presença deles na 
região da Comarca do Rio das Mortes, confirmando as referências das fontes documentais”. Ver: RESENDE, 
2003. E também a referência utilizada pela autora: Aristides Neves da Silva. Achados arqueológicos em Entre 
Rios de Minas: cerâmica funerária dos Cataguases. Separata de: RIHG de Minas Gerais. Belo Horizonte: 
Imprensa Oficial, n. 6, 1959.p. 360. Já o município hoje denominado Cataguases, localizado na Zona da Mata 
Mineira, que originalmente teria o nome de Meia Pataca, recebeu tal toponímia por causa do Coronel José Vieira, 
que fez a sugestão, haja vista seu apreço pelo rio de mesmo nome, que banhava a fazenda Bom Retiro, onde 
passou sua infância. 
 
209 Segundo Resende: Arquivos da Biblioteca Nacional, sessão de manuscritos, Papéis Vários Manuscritos 1, 4, 
1, doc. 18. RESENDE, 2003.   
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“desaparecendo210” em meio à sociedade mineira dos setecentos. Vale ressaltarmos que a 

historiadora, nesse sentido, desmistifica o papel do indígena como sujeito passivo diante da 

história, desconstruindo, assim, as interpretações vitimizadoras atreladas ao indígena, 

inclusive o trabalho de Oilliam José. Para alcançar êxito em seu trabalho, Resende mapeou211, 

de forma inédita, as investidas das entradas e bandeiras ao longo do século XVIII, a ocupação 

das terras e o aprisionamento dos nativos e investigou a experiência nativa no universo 

colonial mineiro.  

 A pesquisadora destaca a recorrência de menções referentes aos Cataguases nos relatos 

de bandeirantes. Como exemplo, pontua as expedições de Lourenço Castanho, Antônio 

Rodrigues de Arzão e Antônio Pires de Campos, consideradas movimentações responsáveis 

pela dispersão, escravização e extermínio de grande número de nativos Cataguás. Assim, a 

história mineira tem, em sua essência, a participação indelével dos ameríndios, sendo tão 

marcante que, segundo Oilliam José, constituíram uma população que ocupou todo o 

território, moldada por várias etnias, que seriam, portanto, os “mineiríndios”212. 

 No século XVII, o Conde de Sarzedas permitiu a escravização dos “Cataguás” por 

Antônio Pires Campos, objetivando a contenção de roubos e a “selvageria” dos gentios diante 

das pretensões de instalação de colonos no território mineiro. Para fundamentar essa ordem do 

conde, Resende recorre à fonte primária213, rechaçando, então, a afirmação de Henriques sobre 

a inexistência do termo “Cataguás” em fontes dessa natureza.  

 Gilmar Henriques, em sua dissertação de mestrado, busca desconstruir o que define 

como “mito dos Cataguás”. De acordo com ele, esse grupo seria protagonista de uma história 

forjada por Barbosa214, Senna215, Vasconcelos216 e José217, haja vista a omissão de referências 

a esses indígenas em fontes documentais dos séculos XVI e XVII. 

                                                 
210 Desaparecimento, aqui, na verdade é um estado de “invisibilidade”. Termo utilizado por Resende para 
explicar que a maioria indígena foi diluída na sociedade mineira e, por isso, caiu no esquecimento, porém, estava 
presente na condição de “mestiça”. RESENDE, 2003.   
 
211 Ver mapa: Anexo IV. 
 
212 Repetimos a designação de Oilliam José, mas estamos cientes das problemáticas que o termo pode envolver; 
sobretudo, quando aplicado, pode transmitir a ideia de simplicidade à diversidade indígena. 
 
213 RESENDE, 2003.  p. 34-35. 
 
214 BARBOSA, W.A. História de Minas. V. II. Belo Horizonte: Ed. Comunicação, 1979. 
 
215 SENNA, N.C. Etnografia brasileira: os principais povos selvagens que habitaram Minas Gerais. Tomo 
XXV.: Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1938.1.v. 
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 Segundo o autor, a fonte mais conhecida e mais antiga é a carta218 do padre Aspicuelta 

de Navarro, datada de 24 de junho de 1555. Na verdade, o documento trata-se de um relatório 

que compreende informações acerca da viagem feita pelo clérigo aos sertões mineiros. Muito 

embora seja um dos relatos mais antigos, não consta qualquer menção aos Cataguás; fala-se 

dos Tapuias, Catiguçus e Tamoios. Também, seguem essa linha omissiva os relatos das 

expedições de André Leão (1601), de Nicolau Barreto (1602) e de Lourenço Castanho (1675). 

No entanto, sinaliza a indicação desses indígenas “na carta que o infante D. Pedro envia ao 

potentado paulista em fevereiro de 1673219”. Nessa perspectiva, 

[...] o que era apenas uma generalização transformou-se [...] na denominação de uma 
das mais ‘temíveis nações indígenas’ que dominava amplas áreas do sertão mineiro. 
Se tal grupo tivesse existido da forma como propõe tais autores, não deixaria de ser 
notado por homens como Navarro, Glimmer, Barreto e Tacques [...].220 
 

 Evidentemente, tais indígenas não poderiam passar desapercebidos pelos viajantes. 

Todavia, é interessante ressaltarmos que o autor pondera sobre o desprezo de denominações 

indígenas por partes dos paulistas, por isso utilizavam termos generalizantes. Assim, tanto 

Tapuias quanto Cataguás são “genéricos, quase pejorativos, e não designam nenhuma tribo 

especificamente, mas povos “não tupi”, bárbaros habitantes do mato221.”  

 Portanto, nesse ínterim, os Cataguás não existiram como um grupo específico, de 

modo que seriam indígenas de várias tribos abarcados em uma designação genérica, assim 

como os Tupis e os Tapuias. A existência dos Cataguás, de acordo com Gilmar Henriques, 

nada mais foi que uma “construção romantizada”, baseada em relatos sem consistência 

histórica. 

 É fato que os quatro autores atestam a existência dos Cataguases em solo mineiro. 

Evidenciam o surgimento desses indígenas a partir do conflito entre Tremembés, que ocorreu 

no sul de Minas Gerais. A partir de então, os vencedores receberam a denominação “catu-

                                                                                                                                                         
216 VASCONCELLOS, Diogo de. História antiga das Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do 
Estado de Minas Gerais, 1904. 
 
217 JOSÉ, 1965. 
 
218 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, Belo Horizonte, 1159-1162, abr./jun. 1901. “Cartas do Padre João de 
Aspilcueta”. Disponível em: <http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/rapm/brtacervo.php?cid=340>. 
Acesso em: 9 ago. 2016. 
   
219 HENRIQUES JÚNIOR, 2006. p. 18. 
 
220. Idem. p. 19.  
 
221 Idem. p. 18-19.  
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auá”; ou seja “gente boa”, termo que mais tarde seria utilizado para se referir a grupos do 

“mato rijo”, “habitantes dos sertões desconhecidos”. O desencontro dá-se no emprego da 

designação: referia-se a uma etnia indígena específica ou a grupos variados, denominados, 

então, genericamente. 

 Ao consultar a Carta do Padre Navarro, percebemos que, realmente, não há menção 

aos Cataguases muito embora o autor fale de outros grupos indígenas. Gilmar Henriques não 

dá indicativos de ter analisado as fontes primárias, referindo-se às secundárias. Oilliam José e 

Vasconcelos também pecam na omissão das fontes das quais retiraram as informações 

mencionadas. No entanto, mesmo com a ausência de dados, as obras não perdem a condição 

de fontes, de modo que possuem, em sua essência, informações que possibilitam tatear uma 

história que não foi escrita; e quando foi, partiu de um olhar eurocêntrico. Para Renata Silva 

Fernandes, 

[...] as narrativas não deixam de ser relevantes, tendo em vista que estas pesquisas 
foram produzidas em determinado contexto e aceitas por seus contemporâneos, ou 
mesmos sucessores. A recepção da informação ou mesmo o fato do autor ter 
acreditado nelas é significativo222. 

 
Ou seja, ainda que o termo Cataguás não tenha um amparo nas fontes, não significa 

que não devamos considerá-las como objeto da história. As interpretações sobre fontes 

históricas podem ser diversas, mas é necessário ponderarmos tal afirmativa, visto que o 

relativismo é uma armadilha que imprime inconsistência ao trabalho historiográfico. 

 Pensamos numa outra questão pertinente que aduz, diretamente, aos Cataguás: se de 

fato existiram, o que aconteceu com eles? Sendo várias tribos ou uma etnia específica, é 

inegável que grande contingente ameríndio tenha sido exterminado e outra parte tenha sido 

“absorvida” pela própria sociedade mineira no período colonial. Desse modo, reportamo-nos 

ao trabalho de Maria Leônia Chaves de Resende, que atesta essa dinâmica, visto que “foram 

integrados durante séculos aos sistemas regionais de mercado, como produtores camponeses, 

ou [...] como escravos e homens livres, agenciadores de sua sobrevivência [...]223”. Nesse 

sentido, para John Monteiro, a história indígena foi marcada por um processo de 

“etnogênese”224, caracterizado pela dinamicidade cultural entre as identidades ameríndias. 

                                                 
222 FERNANDES, Renata Silva. Indígenas na historiografia mineira: estudo de caso. In: XX Encontro 
Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP - UNESP-Franca. 06 a 10 de setembro de 2010, p. 5. 
CD-ROM. Disponível em: <www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/.../PDF/.../Renata%20Silva%20Fernandes.pdf>. 
Acesso em: 9 dez. 2016. 

 
223 RESENDE, 2003. p. 12. 
 
224 MONTEIRO, 2001. p. 62-74.  
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Algumas desapareceram, outras passaram por uma reformulação, outras foram formadas de 

acordo com o contexto histórico. Isto é, devemos considerar que a cultura e a identidade não 

podem ser abordadas como elementos estanques e inertes à mudança de conjuntura 

socioeconômica. Entretanto, tal conjuntura não chega a ser determinante, porém influencia a 

composição dos organismos sociais. Maria Leônia Chaves dialoga com Monteiro ao 

demonstrar como se constituiu a dinâmica identitária ameríndia na sociedade colonial, quando 

os índios, enclausurados em vilas e aldeamentos, receberam designações genéricas como 

estratégia portuguesa para facilitar a escravização. A historiadora também demonstra como os 

indígenas souberam interpretar aquele contexto histórico-cultural e se utilizaram da própria 

legislação régia para beneficiá-los nas querelas diante das instâncias judiciais, reafirmando 

sua condição e garantindo a liberdade. Em suma, os trabalhos historiográficos devem estar 

atentos à funcionalidade dessas categorias, sobretudo aquelas generalizantes como Tapuias, 

que poderiam servir de “instrumentos de dominação”, mas também eram, quando necessário, 

apropriadas pelos próprios nativos como alternativa de sobrevivência. Portanto, estes 

“buscavam forjar novas identidades que não apenas se afastassem das origens pré-coloniais, 

como também procuravam se diferenciar dos emergentes grupos sociais [...] frutos do mesmo 

processo colonial [...]225”. 

 É verossímil considerarmos tais aspectos, a fim de problematizarmos algumas 

probabilidades e possibilidades. Não seria prudente afirmarmos, com veemência, com base na 

inexistência de menções aos Cataguás nas fontes primárias, que estes não constituíram um 

grupo étnico. Contudo, também, devemos pensar no termo “cataguás” como genérico, 

utilizado para indicar vários indígenas que tinham peculiaridades: eram bravios, habitavam o 

“mato rijo” e eram grandes resistentes à pressão colonizadora e “vítimas e perpetuadores de 

violência226”.  

 Em suma, os Cataguases existiram. A problemática que envolve a existência dos 

mesmos em solo mineiro está relacionada à tratadística, a qual receberam durante a 

abordagem nos trabalhos historiográficos e relatos de cronistas. Se a presença deles fosse 

insignificante e, portanto, negligenciada pelos colonos, fossem eles bandeirantes ou posseiros, 

o território não se chamaria “Minas dos Cataguás”. Isso só atesta o quão relevantes foram 

para o processo de formação histórica de Minas Gerais. 

                                                                                                                                                         
 
225 Idem. p. 59. 
 
226 RESENDE, 2003. p. 2. 
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 Renata Silva Fernandes utiliza o conceito de representação, de Roger Chartier, para 

explicar as formas representativas feitas dos Cataguás nos trabalhos historiográficos, 

sobretudo aqueles desenvolvidos a partir do século XIX. Para a autora, essas abordagens 

identificavam esses indígenas como uma nação que amedrontava, em razão do perfil belicista, 

visto a tendência nacionalista de determinar grupos de modo que compusessem a identidade 

do povo brasileiro, sendo o indígena um agente histórico desse processo. A origem desses 

ameríndios, relacionada aos Tremembés, também teria um significado. Ou seja, seria uma 

alternativa para “dignificar” os indígenas do interior, já que sempre estiveram relacionados à 

ideia de inferioridade, cristalizada pela dicotomia Tupi-Tapuia e, assim, disseminada pelos 

portugueses. 

 Por mais que a existência dos Cataguás tenha envolvido formas de representações, 

imbuídas de intencionalidades e determinadas pelas tendências nacionalistas, como afirma 

Fernandes, é recente a preocupação sobre o ponto de vista do indígena acerca de sua própria 

história, cuja ligação com o passado se dá por uma relação atemporal, pois está permeada 

pelos simbolismos e significados que envolvem o universo cultural desses sujeitos. Destarte, 

aduzimos que a elaboração da história indígena esteve restrita, desde o contato com os 

europeus, às intervenções tendenciosas que buscavam uma finalidade de, modo geral, 

legitimar as pretensões da dominação portuguesa sobre os gentios. Nas abordagens recentes, 

busca-se desconstruir a ideia da passividade e “pureza” dos ameríndios diante dos 

colonizadores a partir da aceitação do protagonismo desses indivíduos como sujeitos da sua 

própria história; portanto, participantes de todo o processo e construidores de sua própria 

cultura. 

 As Minas Gerais eram dos Cataguás, dos Botocudos, dos Coroados, dos Puris, dos 

Caiapós e de outras centenas de grupos indígenas que ocupavam o território. Muito antes de o 

ouro brilhar aos olhos dos colonos, os nativos já escreviam a história, de modo que a dinâmica 

identitária tenha possibilitado a constituição de um contexto cultural caleidoscópico. 

 Em que pese a necessidade do desenvolvimento de mais trabalhos historiográficos e 

interdisciplinares dedicados à história indígena, deve-se atentar para a participação direta de 

indígenas nessa construção. Dar voz aos donos das terras brasílicas simboliza desconstruir 

estigmas e valorizar “o outro lado” da história; para tanto, fazer emergir a memória dos 

grupos indígenas apagada, na maioria das vezes, por conjunturas opressivas e pela própria 

história omissiva. Dessa maneira, reconhecer esse protagonismo é aceitar que os indígenas 

possuem identidades indissociáveis à terra onde pisam. A grande luta, hoje, desses povos é 
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pelo direito à terra, pois, muito embora esteja previsto na nossa Constituição227 ser um bem 

inalienável, essa prerrogativa vem sendo tolhida pelos grandes ruralistas e agroexportadores, 

que, infelizmente, se fazem donos da terra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
227 BRASIL, 1988.  



 

97 
 

Capítulo 3 – Cerâmica: a história fragmentada 

 Como mencionamos no Capítulo 1, a normatização dos estudos destinados à cerâmica 

arqueológica foi iniciada com as propostas idealizadas pelo Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas (PRONAPA). Dessa forma, definiram-se termologias e metodologias, a fim de 

sistematizar as pesquisas e padronizar as técnicas de trabalho com esse tipo de material. 

 A tendência de pesquisa, então, baseava-se na observação das semelhanças aparentes 

nos vestígios. Assim, as partes dos objetos cerâmicos passaram a receber nomes e a 

frequência com que apareciam passou a ser um indicador da preferência de alguns povos por 

determinadas técnicas. A partir da observação desses aspectos, foram definidas designações 

generalizantes: as tradições, as fases, as cronologias e outras taxações de modo que 

viabilizassem o trabalho e permitissem a elaboração de interpretações destinadas a minimizar 

o silêncio causado pelo tempo e pelas questões históricas. Dessa maneira, entendia-se que a 

cultura material era resultado de processos mecânicos, que indicavam simples adaptação ao 

meio ambiente. 

 Os trabalhos realizados pela equipe do PRONAPA impulsionaram o surgimento de 

novas interpretações relacionadas ao universo ameríndio, cujo contexto revelou-se mais  

complexo e diversificado. Assim sendo, as metodologias e nomenclaturas criadas com o 

intuito de padronizar, algumas delas utilizadas neste trabalho ainda são vistas como 

parâmetros referenciais ao mesmo tempo em que são frequentemente desconstruídas.  

 

3.1 A Tradição Aratu-Sapucaí 

 Quando nos deparamos com a palavra “tradição”, imaginamos algo, algum objeto ou 

acontecimento que nos remete ao passado e vem sendo reproduzido ao longo do tempo. Neste 

trabalho, utilizaremos esse termo também para fazer tal referência com o intuito de 

reduzirmos o lapso temporal entre o presente e o passado remoto. “Tradição”, utilizado pela 

Arqueologia, está sendo empregado para fazer referência a conjuntos de técnicas 

desenvolvidos intencionalmente por grupos indígenas e que mantiveram essas opções 

culturais como aspectos identitários, já que, a partir deles, é possível identificar elementos de 

coesão social, que possibilitam caracterizar e diferenciar esses grupos. Mas vale lembrar que o 

emprego desses termos vem sendo questionado por ser uma classificação rígida (porque novas 

técnicas e variações estão sendo descobertas a cada dia) e não criada pelos próprios nativos, 

como mencionado.  
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 Devemos salientar a importância das pesquisas desenvolvidas pelo PRONAPA para o 

início de uma Arqueologia mais sistematizada, haja vista as inovações epistemológicas 

provenientes das críticas propostas ao longo de anos de estudo. No entanto, mesmo com as 

discussões já levantadas, os estudos contribuíram para o amadurecimento da construção do 

conhecimento destinado a desvendar o passado existente nas entrelinhas do universo material 

ameríndio. Igor Rodrigues considera que 

estes primeiros trabalhos foram fundamentais para a arqueologia brasileira. A 
metodologia do Pronapa e adeptos foi de uma importância crucial para o fomento e 
alargamento de pesquisas arqueológicas no Brasil, a construir um conhecimento 
prévio dos diferentes testemunhos do território, além de fornecer subsídios para 
reconstituição de formas de vasilhames e análise quantitativa dos mesmos228.  
 

 As pesquisas do PRONAPA basearam-se na divisão dos arqueólogos de acordo com as 

regiões as quais representavam. A partir de então, era necessária a observação sobre as 

ocorrências e frequências com que apareciam características referenciais nos fragmentos e 

estas seriam utilizadas como parâmetros para estudos relacionados. 

 Dentro dessa lógica, eram observados elementos como os antiplásticos adicionados à 

massa, decoração, técnica de manufatura e tratamento da superfície do vasilhame dentre 

outros. Os arqueólogos começaram, portanto, a elencar critérios que permitissem definir as 

indústrias, ou seja, os conjuntos de artefatos, conforme os elementos comuns apresentados 

pelos fragmentos encontrados em determinada região. No entanto, essa regra começou a se 

mostrar falível, haja vista as manifestações de fenômenos semelhantes em locais diferentes e, 

consequentemente, diferentes designações dadas a manifestações culturais similares.  

 Nesse ínterim, o arqueólogo Valentim Calderón debruçou-se nas pesquisas 

desenvolvidas no estado da Bahia, enquanto Ondemar Dias ficou responsável pelas 

ocorrências do estado de Minas Gerais. Ambos registraram as mesmas manifestações culturais 

nas coleções cerâmicas que encontraram; todavia, as nomearam de forma distinta. O primeiro 

nomeou como Aratu, e Dias, como Sapucaí. Estavam descobrindo elementos culturais 

diferentes daqueles relacionados às outras tradições, como a Tupiguarani, constituídos, 

sobretudo, por grandes urnas e ausência de decoração. A partir dessas pesquisas, portanto, foi 

necessário sistematizar os dados levantados pelo programa e unificar essas designações em 

apenas uma: Aratu-Sapucaí. 

 Dentro da classificação das cerâmicas, foram definidas as fases, ou seja, os conjuntos 

cerâmicos com variações dos tipos já determinados, como a Itanhém encontrada na Bahia por 

Calderón; as fases Ibiraci, Paraopeba, Itaci e Jaraguá identificadas por Ondemar Dias Jr em 

                                                 
228  RODRIGUES, 2011. p. 31. 
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Minas Gerais; em Goiás, Schimtz encontrou as fases Mossâmedes, Itaberaí e Tejuaçu; e no 

estado do Espírito Santo, Celso Perota indicou as fases Itaúnas, Guarabu e Jacareípe. Como 

exemplos dessas fases, a Itaberaí destaca-se pela presença de cacos moídos na massa, 

enquanto a Mossâmedes apresenta vestígios de cariapé, apliques modelados e fragmentos 

“com decorações incisas perpendiculares à borda, bases perfuradas e algumas formas”229. Já a 

Jaraguá apresenta vasos grandes, em sua maioria, assumindo o formato angular. Sobre essas 

fases, podemos refletir sobre a diversidade tecnológica que sinalizava o aproveitamento dos 

recursos naturais de acordo com a região e a reprodução cultural.  

 Mesmo com as limitações, essas pesquisas foram muito importantes para a 

Arqueologia no Brasil, já que viabilizaram levantamentos sobre a difusão da cerâmica em 

solo brasileiro e, posteriormente, possibilitaram compreender a riqueza e diversidade cultural 

apresentadas pelas sociedades ameríndias em terras tropicais. É interessante balizarmos o 

aparecimento dessas variações e destacarmos a diversidade de técnicas que acompanhava a 

dispersão dos grupos nativos pelo território. Essas variantes sinalizam a existência de uma 

rede de contatos e trocas intertribais, caracterizada por rupturas e permanências culturais. 

Dessa forma, os remanescentes lito-cerâmicos permitem supor a dispersão dos grupos que 

adotaram o conjunto de técnicas Aratu-Sapucaí ao longo do rio São Francisco e o contato com 

outras culturas, atingindo, assim, vários Estados brasileiros, configurando, então, um contexto 

de intensa e dinâmica ocupação do território. Assim,  

na bibliografia da tradição Aratu foram registrados diversos fenômenos de fronteira: 
com populações da tradição Tupiguarani eles foram registrados no Espírito Santo, na 
Bahia, em Goiás, em Minas Gerais e em São Paulo; com populações da tradição 
Uru, foram registrados em Goiás, no Tocantins e em São Paulo; com populações Jê 
do Planalto Meridional resultaram contatos no Paraná (o sítio em análise) e no sul de 
Minas Gerais, onde, na fase Jaraguá, aparece uma casa subterrânea230. 
 

 Os centros habitacionais desses horticultores ceramistas poderiam abrigar cerca de mil 

pessoas e são recorrentes no Nordeste, Centro, Sudeste e Sul do Brasil. Relacionados àqueles 

falantes da língua Jê, optavam por assentamentos em terrenos colineares, a céu aberto e 

próximos a fontes de água. A cerâmica, manifestação tão marcante utilizada para caracterizar 

essa tradição, em geral, apresenta vasilhames piriformes e globulares, sendo recorrentes os 

vasilhames com grandes dimensões, como as famosas urnas funerárias. Nessas coleções, 

                                                 
229 Idem. p. 29. 
 
230 SCHMITZ, P.I.; ROGGE, J.H. Um sítio da tradição cerâmica Aratu em Apucarana, PR. Revista do Museu de 
Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 18: 47-68, 2008. p. 49. 
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também podem ser encontrados cachimbos, tortuais de fuso, vasilhas geminadas (considerada 

uma peça-chave para determinar a tradição), pratos e tigelas dentre outros. 

 Mas essas características são apenas indicativos de opções culturais. e não padrões de 

sobrevivência. Pontuamos significativas variações encontradas ao longo das pesquisas 

arqueológicas e sua importância para o desenrolar dos estudos sobre essas sociedades. 

Portanto, a forma de construir a cultura material passou, constantemente, por consideráveis 

reelaborações. 

 Os sítios que apresentam vestígios ocupacionais Aratu-Sapucaí podem ser aqueles 

considerados não Tupiguarani, visto que os remanescentes cerâmicos são pobres em 

decoração e apresentam formas simples. Apesar dessas características pontuais, não significa 

que sejam referências rígidas e inquestionáveis, pois estão acontecendo, há todo momento, 

novas descobertas arqueológicas e desconstrução de paradigmas. Assim, podemos dizer que 

essa metodologia associativa vem sendo questionada, constantemente, devido à sua rigidez e 

mecanicidade, quando desconsidera as particularidades e concepções e volta-se para as 

técnicas.  

 Vale ressaltarmos a importância desses estudos para a Arqueologia, na mesma medida 

em que reafirmamos a necessidade de desconstruirmos alguns paradigmas, porque não 

estamos lidando com a matéria em si, pura e simplesmente, estamos tratando de culturas, 

vivências, humanidade e diversidades. Desse modo, o universo ameríndio está muito além dos 

limites tecnológicos determinados pelas tradições. Citaremos, então, dois estudos de caso, a 

partir de vestígios arqueológicos, que exemplificam a diversidade do mundo nativo. 

 

 3.1.1 Sítio Mané do Juquinha231 

 A pesquisa feita no Sítio Mané do Juquinha está inserida no projeto “Pré-História da 

Província Cárstica do Alto São Francisco”, cujo objetivo é fazer o levantamento dos sítios 

compreendidos numa área de 1.500 m². Esse sítio encontra-se nas proximidades do rio São 

Miguel no município de Pains, em Minas Gerais, e é composto por duas cavernas que 

desembocam em espaços abertos e cobertos232. 

                                                 
231 Dados e análises divulgados em: HENRIQUES JÚNIOR, Gilmar Pinheiro. Arqueologia Regional da 
Província Cárstica do Alto São Francisco: um estudo das tradições ceramistas Una e Sapucaí. 2006. 89 f. 
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/71131/tde-23012007-
150503/pt-br.php>. Acesso em: 20 dez. 2016. 
 
232 Idem. p. 25. 
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 Nesse sítio, foram encontrados remanescentes materiais associados à Tradição Aratu-

Sapucaí233 e à Tradição Una. Em geral, a ocupação Una é caracterizada por sepultamentos 

direto no solo e, no que tange aos fragmentos cerâmicos, apresenta vasilhames pequenos e 

com espessura fina, “o que implicaria na utilização de técnica de modelagem dos vasilhames 

em detrimento dos roletes”234. Já as ocorrências associadas à presença Aratu-Sapucaí estariam 

ligadas ao aparecimento de urnas piriformes e vasilhames geminados. Com relação à 

diversidade de formas e volumes, o autor interpreta como “um diferenciador funcional e não 

técnico estilístico”.235 

 É interessante apontarmos nesse sítio a presença de peculiaridades dessas duas 

culturas, que, segundo Gilmar Henriques, se complementariam, indicando a padronização de 

técnicas. Para ele, dois atributos podem ser considerados como indícios de homogeneidade: o 

antiplástico e o tratamento da superfície236.   

 As datações obtidas suscitaram concluir que a região, como um todo, foi ocupada por 

populações ceramistas ao longo de 13 séculos, permitindo supor que a Tradição Una, mais 

antiga, teria absorvido ou sido absorvida pelas populações da Tradição Aratu-Sapucaí237. 

 A forma de assentamento também diferencia-se daquela associada às culturas Aratu-

Sapucaí, já que se desvinculado padrão de ocupações a céu aberto, sendo os vestígios 

encontrados em abrigos cavernosos. Desse modo, o autor questiona exatamente essas 

variantes e associações até então levantadas: 

 

Esses padrões perpassariam grupos distintos, impondo-se sobre as diferenças 
culturais e cronológicas existentes entre os grupos portadores da Tradição Una e 
aqueles portadores da Tradição Sapucaí? Se este padrão não reflete uma unicidade 
cultural, poderia ser decorrente de pressões ambientais ou da relação entre os 
grupos, gerando efeitos semelhantes em culturas diferenciadas?238 

 

                                                 
233 O autor Gilmar Henriques considera a Tradição Aratu como uma variante da Tradição Sapucaí. 
 
234 HENRIQUES JÚNIOR, Gilmar Pinheiro. Arqueologia Regional da Província Cárstica do Alto São 
Francisco: um estudo das tradições ceramistas Una e Sapucaí. 2006. 89 f. p. 46. Dissertação (Mestrado) - 
Programa de Pós-graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/71/71131/tde-23012007-150503/pt-br.php>. Acesso 
em: 20 dez. 2016. 
 
235 Idem. p. 72.  
 
236 Idem. p. 51. 
 
237 Idem. p. 71. 
 
238 Idem. p. 71. 
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 Ainda sobre a forma de ocupação, supõe-se a utilização do local para rituais, ou um 

esconderijo, ou mesmo um assentamento de longa duração. 

A partir da análise dos remanescentes exumados no Sítio Mané do Juquinha, 

evidencia-se a diversidade encontrada num conjunto arqueológico e que a classificação, 

nesses casos, torna-se uma metodologia complementar. Assim, o importante em pesquisas 

dessa natureza é balizar os elementos culturais que contam a história desses grupos e a 

contribuição para a teia social nativa a partir de concepções provenientes de sujeitos 

históricos. Sendo assim, o autor conclui que todo aquele remanescente material resultou da 

grande dinâmica história, construída por grupos de caçadores-coletores, e que desembocaria, 

dez anos mais tarde, em técnicas associadas à “Tradição Aratu”239. 

Em suma, o exemplo citado é uma das exceções quando comparado ao padrão 

instituído pelas primeiras pesquisas, permitindo-nos aduzir que cada grupo possuía suas 

peculiaridades e estas estariam em consonância com o bojo cultural. Dentro desse contexto, 

devemos considerar, também, os contatos frequentes com outros grupos quando muitos 

elementos eram trocados. Nesse sentido, falar em padrões e culturas estáticas gera certo 

desconforto, haja vista a vivacidade e a variedade que permeiam sociedades inteiras.  

 

3.1.2 Sítio Veredas III240 

O Sítio Veredas III está inserido em um cenário cárstico, tendo como bioma o Cerrado. 

Situada no município de Prudente de Morais, no estado de Minas Gerais, a região integra a 

bacia do Rio das Velhas e caracteriza-se por afloramentos calcários e cursos d’água, como o 

córrego Gordura e vários lagos. O conjunto encontrado nessa localidade também está 

associado à Tradição Aratu-Sapucaí. 

A região arqueológica em questão apresenta clima tropical subquente e semiúmido e a 

vegetação predominante é a Floresta Estacional Semidecídua com vegetais resistentes a 

condições de escassez de chuva. A fauna é bem diversificada e apresenta várias espécies de 

animais consonantes com o hábitat descrito. 

                                                 
239 Idem. p. 74. 
 
240 Dados e análises divulgados em: RODRIGUES, Igor Morais M. Fora das grandes aldeias: a ocupação do 
recôndito sítio arqueológico Vereda III. 318 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUOS-8VGKHP>. Acesso em: 17 jan. 2017. 
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Os remanescentes materiais exumados do sítio são, em sua grande maioria, fragmentos 

cerâmicos, sendo 3.682 cacos. Dessa soma, 24 potes foram remontados e analisados. No que 

tange ao conjunto lítico, foram contabilizados 78241.  

Após a análise dos fragmentos cerâmicos, foram identificados três tipos de pastas 

diferentes: “O tipo de pasta A apresenta uma granulometria fina (< 3mm) e baixa quantidade 

(5%) de tempero/antiplástico”. “A pasta B tem uma granulometria de antiplástico/tempero 

oscilando entre fina e grossa (< 3mm e >3 mm) e a quantidade de antiplástico/tempero varia 

de 5 a 10%”. “A pasta C contém uma granulometria de antiplásticos fina (< 3mm), numa 

quantidade de 20 a 30%”242. Em meio a fragmentos, foram encontradas bolotas de argila e três 

peças redondas com um furo no meio, permitindo supor a utilidade de tortuais de fuso, bem 

como pesos de anzol, adornos ou pesos de rede243.  

 Provavelmente, as massas eram escolhidas de acordo com a função que deveriam 

desempenhar. A presença do cauixi foi notada nos fragmentos de vasilhames feitos com as 

massas A e B, mas tudo indica que não foi adicionado, já estava presente na argila. Essa 

ocorrência merece destaque, porque destoa dos elementos que permitem a associação à 

Tradição Aratu-Sapucaí. Nesse caso, é interessante ressaltar a intenção das oleiras ao 

escolherem, conscientemente, o tipo de argila para a confecção dos potes, já que os 

fragmentos de parede fina (5 a 10 mm) foram feitos com a pasta C, a pasta B já aparece em 

cacos com a parede mais espessa (12 a 22 mm) e a pasta A aparece em todas as categorias, 

podendo supor uma relação entre o tipo de pasta e a espessura do pote244.  

Os vestígios materiais encontrados nesse sítio apresentam características análogas 

àquelas relacionadas à Tradição Aratu-Sapucaí. Há potes com grandes dimensões, vasilhas 

piriformes, ausência de decoração e o roletado como técnica de manufatura entre outros. 

Entretanto, algumas peculiaridades pontuam divergências quando feita a associação citada. 

Como exemplo, a forma de ocupação sob abrigo e a massa com o cauixi corroboram a 

diversidade de opções culturais presentes no universo nativo, sinalizando o cuidado que se 

deve tomar ao fazer tais associações. 

                                                 
241 Idem. p. 124. 
242 Idem.p. 128-129. 
 
243 Idem. p. 165-166. 
 
244 Idem. p. 140.  
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Igor Rodrigues levanta duas hipóteses para explicar a ocupação no Sítio Veredas III. 

Seriam elas: uma ocupação temporária ou vestígios de alguma atividade cerimonial245. 

Também, indica elementos que permitem associar esses remanescentes à Tradição Aratu-

Sapucaí e, consequentemente, aos Jê, como a preferência pela dualidade e a ocorrência de 

vasilhames piriformes e globulares. Dessa forma, reforçamos a existência de variações 

regionais e opções culturais. 

Assim como o Sítio Mané do Juquinha, o Sítio Veredas III apresenta suas 

peculiaridades: a forma de assentamento e o aparecimento de cauixi na massa utilizada para a 

confecção dos potes cerâmicos. Logo, essas ocorrências exemplificam a diversidade de 

técnicas e o compartilhamento de costumes entre grupos, sinalizando que a necessidade de 

classificar conjuntos cerâmicos, ou seja, enquadrá-los numa tradição marcada por padrões, 

está perdendo força a partir do momento em que são notadas especificidades e traços 

identitários de um grupo ou de um registro ocupacional e variações regionais. 

 

3.2 O sítio Mato Seco246 

 O Sítio Mato Seco integra um complexo de 14 sítios arqueológicos localizados na 

região do Médio São Francisco, na microbacia do rio Abaeté, em São Gonçalo do Abaeté, 

mesorregião do noroeste mineiro. É um sítio colinear e está em média vertente. Apresenta 

vestígios lito-cerâmicos e topografia suave com declive moderado para o sul. 

A partir da análise dos assentamentos e dos remanescentes materiais, concluiu-se que, 

provavelmente, a partir das datações, são resultantes de ocupações que aconteceram entre os 

séculos XI e XV da nossa Era. E, de acordo com a disposição, estão a céu aberto, situados em 

declividade suave, resultantes do mesmo processo cronológico e cultural, e, possivelmente, 

são contemporâneos.  

                                                 
245 Idem. p. 205. 
246  Informações retiradas de FAGUNDES, Marcelo et al. Conjuntos líticos de horticultores ceramistas 
associados à Tradição Aratu-Sapucaí: Estudo de caso dos sítios Mato Seco e Canoas, Médio Vale do São 
Francisco, Minas Gerais. Campina Grande – PB: Revista Tarairiú, Ano VI, v. 1, n. 9 fev. 2015. 
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. 

Imagem 4 – Vista geral do sítio Mato Seco I. Fonte: Sigma/2002. Extraído de Fagundes et. al., 2015: 13. 

 

 A distribuição dos sítios permite aduzir que a ocupação da região onde foram 

identificados foi parte de um processo cultural e intencional a julgar pela apropriação do 

próprio espaço em virtude do aproveitamento dos recursos disponíveis. Sendo assim, a 

paisagem resultou de processos de transformação, mediados pelo homem, onde se buscou 

atender às demandas da dinâmica e contexto sociais.  

 A maioria dos remanescentes estava distribuída na superfície e, quando os vestígios 

estavam subsuperfície, encontravam-se a cerca de 50 cm de profundidade. Isso é resultante 

das características do neossolo litólico por quase não apresentar profundidade em razão do seu 

pequeno desenvolvimento.  

 A água que abastece o cenário em questão é proveniente do rio Abaeté, um dos 

principais afluentes do rio São Francisco, e a vegetação é caracterizada por espécies do 

Cerrado, com árvores de pequeno e médio porte.  
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Imagem 5 – Imagem de Satélite: Localização do Sítio Mato Seco. 

 
 

 3.2.1 O material lítico 

 Muito embora não tenhamos nos dedicado à análise do material lítico, julgamos 

importante nos apropriarmos dos estudos247 feitos pelo professor Marcelo Fagundes e pela 

equipe do Laboratório de Arqueologia da Paisagem (LAEP) em razão de uma explanação 

mais completa acerca do acervo material exumado do sítio Mato Seco.  

 A região apresenta grande índice de sedimentação de seixos depositados nos leitos dos 

rios, sendo fator preponderante para a significativa oferta de matéria-prima utilizada na 

fabricação dos instrumentos líticos. Essa condição talvez tenha sido fundamental para que o 

grupo não se preocupasse em economizar matéria-prima. Mais da metade dos vestígios líticos 

é resultante do manuseio de seixos de quartzito, sílex e arenito silicificado abundantes no 

meio. 

  A equipe do LAEP analisou 282 fragmentos líticos248 do Sítio Mato Seco. Desse 

quantitativo, aproximadamente 60% são consideradas lascas, quase 9% são estilhas, 15% 

artefatos e núcleos se restringem a quase 5%. Os pesquisadores chamam a atenção para a 

                                                 
247 FAGUNDES et al., 2015.  
    
248  O conjunto analisado somatiza 885 vestígios exumados de dois sítios: Mato Seco e Canoas. Este número 
(282) é referente a todo o conjunto material do sítio Mato Seco, e não da parte amostral analisada neste trabalho. 
Dessa forma, não está de acordo com a quantidade de material contabilizada no início deste capítulo. 
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diversidade de matéria-prima utilizada na confecção desses instrumentos, o que seria atípico 

ao se tratar da Tradição Aratu-Sapucaí. Desse conjunto, a maioria dos fragmentos é marcada 

pela grande presença de lascas, há uma quantidade significativa de raspadores e os artefatos 

não apresentavam grandes “investimentos transformativos”, significando, portanto, uma 

opção cultural, que permite atender às necessidades desses horticultores ceramistas associada 

sà escolha de matéria-prima. Dessa forma,  

[...] as ferramentas evidenciadas nos sítios possuem marcas que permitem afirmar 
que foram produzidas sobre seixos, por meio do fatiamento, utilizando a técnica 
unipolar com uso de percutor duro, onde o quartzito e o arenito silicificado foram 
utilizados para a produção de uma ampla gama de ferramentas. Pode-se, assim, 
caracterizar os conjuntos artefatuais como provenientes de uma indústria sobre seixo 
para a produção de artefatos diferenciados249. 
 

 Essa indústria lítica, considerando os remanescentes arqueológicos de dois sítios, 

Canoas e Mato Seco, possui formas diversificadas que abrangem tanto a técnica de 

lascamento quanto a de polimento. Os instrumentos lascados são representados por raspadores 

uni e bifaciais, lascas retocadas, lascas brutas que podem ter sido utilizadas para inúmeras 

finalidades e raspadores sobre lascas. Já o polimento aparece em lâminas de machado, mãos-

de-pilão e tembetá, enquanto os almofarizes, calibradores, batedores e percutores foram 

classificados pelos autores como “instrumentos sem modificação”.  

 A equipe buscou reconstruir as etapas da cadeia operatória correspondentes à indústria 

lítica a partir da observação, identificação e associação dos elementos tecnológicos do 

conjunto material. Para tanto, os vestígios foram submetidos a triagens, a fim de propiciar 

uma análise individual e em conjunto. Foram observados os seguintes aspectos: “concepção 

de artefato; procura, obtenção e transporte de matéria-prima; manufatura e técnicas utilizadas 

para a redução e obtenção dos suportes, uso social e perda e/ou descarte250”. 

 

3.2.2 O conjunto cerâmico 

 O universo artefatual é composto por 835 fragmentos cerâmicos, 13 artefatos líticos, 

12 pacotes com material residual e dois pacotes contendo amostras de carvão. Dentre os 

fragmentos cerâmicos, foram identificadas 791 paredes, 42 bordas e duas bases. A queima é 

predominantemente reduzida, ou seja, grande parte dos fragmentos apresenta coloração 

enegrecida. Todo o material cerâmico é proveniente da técnica de manufatura roletada, que se 

baseia na sobreposição de roletes de argila. O Gráfico 1 ilustra esse universo com as partes 

                                                 
249 FAGUNDES et al., 2015. p. 33. 
 
250 FAGUNDES et al., 2015. p. 10. 
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das cerâmicas e os outros tipos de remanescentes, a fim de facilitar o detalhamento da 

diversidade material. 

 

                            

 

 Os potes receberam tratamento de superfície, que consiste em alisamento. Porém, 

muitos fragmentos, devido à exposição a processos naturais, apresentaram aspecto erodido. 

No entanto, vale ressaltar a qualidade desse alisamento, que pode ser boa ou ruim. O engobo 

foi identificado em cerca de 15% dos fragmentos, verificando-se a sua aplicação, 

independentemente do tamanho do pote.  

 A presença de antiplástico na massa fez-se notável a partir da existência de partículas 

de quartzo e carvão, presença de mica, cerâmica triturada e bolas de argila. Evidentemente, 

desconsideramos outras partículas e outros elementos menores em razão da dificuldade de 

observação. É provável que esses últimos elementos tenham sido adicionados à massa, tendo 

em vista que são potenciadores utilizados com a finalidade de melhorar a plasticidade da 

massa e a durabilidade no momento da queima e do uso. Com relação à espessura dos cacos, 

dividimos de acordo com as seguintes características: muito fina (< 7mm), fina (> 7 mm e < 

12 mm), média (> 12 mm e < 20 mm), grossa (>20 mm e < 25 mm) e muito grossa (> 25 

mm). Como mostra o Gráfico 2, a espessura predominante é a média (57% dos cacos); ou 

seja, a maioria dos vasilhames demonstrou ter uma espessura que varia entre 12 e 20 mm.  
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Diante dos dados, deduzimos que grande parte dos potes teria dimensões medianas a grandes, 

enquanto o restante teria dimensões pequenas. Assim, durante o período pós-deposicional, os 

fragmentos passaram por várias interferências externas, o que explica fenômenos tanto na 

superfície interna quanto na externa. Como já mencionado, muitos deles apresentaram aspecto 

erodido; em alguns, foi possível identificar a presença de raízes e fissuras.           

 O que mais nos chamou a atenção foi a ocorrência de marcas semelhantes a incisões 

ponteadas. Esse fato suscitou algumas questões que nos deixaram inquietos diante da 

possibilidade da presença de uma forma de decoração incomum num conjunto de técnicas 

Aratu-Sapucaí: estavam presentes em pouquíssimos fragmentos, foram identificadas na face 

interna e externa de alguns cacos e nos pontos onde houve quebra, ou seja, no “miolo” da 

massa dos fragmentos. Diante dessas questões, sobretudo, da mínima incidência, levantamos 

uma outra hipótese no que tange a essas marcas: talvez, não resultaram de ações antrópicas, 

mas de ações causadas por fenômenos da natureza devido às condições nas quais se 

encontravam in situ. 

        

                        Imagem 6: Fragmentos cerâmicos – Sítio Mato Seco. 
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                 As datações foram obtidas a partir das urnas funerárias. No total, foram exumadas 

cinco urnas, dentre as quais duas foram datadas: uma a partir do carvão interno indicando uma 

cronologia de 940 +- 25 anos a.p. e a outra, pelo método da Termoluminescência, indicando 

outra datação de 550 +- 50 anos a.p. Essas estruturas fazem parte do conjunto, mas não foram 

estudadas, haja vista a condição na qual se encontravam no laboratório: precisariam ainda ser 

“escavadas”. 

 Algumas evidências permitem-nos associar essa cultura material à Tradição Aratu-

Sapucaí, uma vez que foram encontradas urnas com grandes dimensões nos formatos 

piriformes e globulares. Outros aspectos considerados marcadores desse conjunto de técnicas 

são a ausência de decoração e o alisamento notado nos fragmentos analisados. Outra 

ocorrência que chamou nossa atenção foi a presença de um sepultamento secundário envolto 

por placas de cerâmica associado a um tembetá e a um quartzo hialino251. 

 

 Metodologia laboratorial 

 A primeira etapa, em laboratório, consistiu em conhecer todo o material. Os 

fragmentos estavam tombados e devidamente condicionados em caixas. Foi constatada a 

existência de fragmentos muito grandes, que, provavelmente, eram partes de urnas, e cacos 

muito pequenos com espessuras variadas. Encontramos, também, pacotes com material 

residual, carvão e, em pouca quantidade, vestígios líticos252.  

 Posteriormente, com muito cuidado, limpamos o material com água e escova, mas 

com movimentos bem delicados, para evitar, portanto, a retirada, caso existissem, de 

elementos importantes presentes na superfície dos fragmentos. Deixamos secar, examinamos 

as dimensões, os possíveis vestígios decorativos, o teor de queima, o tratamento de superfície 

e a técnica de manufatura. Para finalizar, respeitando a identificação do tombo, 

condicionamos todo o material em suas respectivas caixas.       

 Nossa análise esteve direcionada aos cacos, já que o material estava bem fragmentado 

para remontagem, o que dificultou, potencialmente, essa pretensão. Além disso, queríamos 

encontrar, nos próprios fragmentos, elementos que demarcassem opções culturais, 

continuidades técnicas e traços que sinalizassem as técnicas ceramistas Jê.  

                                                 
251 FAGUNDES et al., 2015. p. 36.  
 
252 Não nos dedicamos à análise do material lítico, visto que a metodologia seria diversa e desejamos nos deter 
somente à análise do material cerâmico.  
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  Percebemos que o tipo de metodologia laboratorial esteve investida de subjetividade. 

Então, desenvolvemos uma ficha de atributos (tipologia) objetivando amenizar as 

intercorrências provenientes dessa condição. Desse modo, sabemos que os dados coletados e 

analisados não são inquestionáveis, apenas resultam de olhares e interpretações direcionadas à 

identificação de elementos técnicos e culturais que marcaram a tradição da produção material 

do grupo em questão. 

 Desenvolvemos uma ficha descritiva, a fim de sistematizar a coleta dos dados. Os 

atributos presentes na ficha e que direcionaram a análise foram os seguintes: 

 a) Número de Tombo; 

 b) Tipo de artefato: se seria fragmento cerâmico ou lítico; 

 c) Porção: se refere à parte do vasilhame (borda, parede, base); 

 d) Manufatura: técnica utilizada para confeccionar o material cerâmico; 

 e) Presença ou ausência de grão de quartzo; 

 f) Tamanho do grão de quartzo; 

 g) Teor de queima: se é reduzido ou oxidado; 

 h) Morfologia do lábio e morfologia da borda: caso encontrássemos borda; 

 i) Dimensões; 

 j) Espessura dos fragmentos; 

 l) Tratamento de superfície: se o fragmento foi alisado, se recebeu algum efeito; 

 m) Tipo de alisamento: muito bom, bom ou ruim. 

 A observação foi direcionada aos aspectos facilmente visíveis no conjunto cerâmico. 

Dessa forma, não utilizamos outros métodos mais específicos como a Difratometria de raios-

X ou a Microscopia Eletrônica de Varredura usados na identificação dos elementos presentes 

na pasta. Reiteramos, portanto, nossa prioridade em observar componentes nos fragmentos 

que possibilitassem sinalizar escolhas culturais e atributos que indicassem permanências 

tecnológicas presentes num conjunto de cultura material. 

 Desse modo, tentaremos responder a algumas perguntas pensadas ao longo do 

desenvolvimento desta proposta de trabalho: se os elementos caracterizadores da Tradição 

Aratu-Sapucaí poderiam ser identificados no conjunto cerâmico e, posteriormente, associá-lo 

à cultura Jê; o que podemos deduzir a partir da análise dos teores de queima; se há como 

identificar elementos identitários no material selecionado; se é possível, a partir da cultura 

material, historicizar a existência de um grupo realizando, portanto, o diálogo interdisciplinar. 
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O teor de queima 

 Outro fator que observamos foi o alto índice de fragmentos que apresentou a queima 

reduzida, caracterizada pela coloração enegrecida. De acordo com o Gráfico 3, podemos 

observar que a maioria dos fragmentos é proveniente de potes/recipientes que passaram pelo 

processo de queima reduzida. Assim, esse número considerável de fragmentos demonstra que 

esse teor de queima foi intencional e não acidental. 

 

                                      

 

Consideramos que essa técnica seja a que Delforge denomina de Redução. Assim 

sendo, “a atmosfera redutora penetra o núcleo da peça e se mantém na superfície”. Os 

fragmentos que possuem a redução a partir da superfície interna devem ser referentes à 

“matéria orgânica combustível e quantidades mínimas de oxigênio no interior do pote durante 

a queima”. Os fragmentos que apresentaram a queima reduzida externamente são 

“provenientes de potes que foram queimados posteriormente ou durante o uso”. Os 

fragmentos oxidados podem ser provenientes de potes queimados em “fogueira pequena e 

sem fumaça e devida ao uso253”. A incidência da queima oxidada dá-se em quantidade 

significativa entre os fragmentos com espessura fina e em menor proporção nos fragmentos 

mais espessos. Diante desses dados, deduzimos a predileção pela queima reduzida nos potes 

maiores mesmo aqueles com superfícies interna e externa oxidadas.  

                                                 
253 DELFORGE, Alexandre Henrique. O sítio arqueológico Cerâmica Preta: estudo das técnicas e da cadeia 
operatória da cerâmica queimada em ambiente redutivo dos povos pré-coloniais praticantes da tradição cerâmica 
Aratu-Sapucaí. São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia, Programa de Pós-graduação, Projeto de 
Doutoramento, 2014.  
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Esse material cerâmico, exumado no Sítio Mato Seco, nos permite deduzir que o 

processo tecnológico esteve imbricado numa rede de construção social. É possível perceber 

que, sobretudo quando comparamos com a cultura Jê, as etapas do processo e a apropriação 

dos recursos possuíam um significado diante da sociedade num movimento dialógico entre a 

tecnologia e o cultural. A observação e o conhecimento compartilhado foram fatores que 

influenciaram as escolhas consideradas adequadas para integrarem esse sistema. 

Nesse viés, compreendemos que a opção pela queima reduzida e pelo tipo de pasta e 

manufatura, por exemplo, foram escolhas que, provavelmente, deram certo e viabilizaram a 

produção ceramista, dentro das expectativas dos indivíduos, enquanto membros de uma 

sociedade, de forma que cada escolha que permeou o sistema tecnológico foi socialmente 

definida, determinando o resultado final. 

                              

       

                                Imagem 7: Queima oxidada e queima reduzida 

 

                                                

                                               Imagem 8: reduzida internamente 
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Considerações finais 

 O diálogo entre as disciplinas História e Arqueologia propiciou a realização de um 

trabalho direcionado a contemplar aspectos diferenciados de uma sociedade, tendo como 

fonte principal a cultura material. Assim, a interdisciplinaridade possibilita o desenvolvimento 

de estudos calcados na cooperação entre áreas diferentes, mas que desejam atingir o mesmo 

objetivo: compreender a história, especialmente aquela velada pelos meandros do tempo e 

espaço.  

 Entender o contexto histórico significa compreender as dimensões que envolvem a 

vivência humana em meio social. Elas não estão restritas ao presente; pelo contrário, 

extrapolam ao tempo na medida em que estão cristalizadas em diferentes formatos como nas 

fontes históricas. Não diferente, o contexto arqueológico também apresenta esta característica 

de poder ser “lido”. Contudo, essa condição só se realiza quando o pesquisador deseja 

entender essas conjunturas. Por isso, os registros mudam de sentido de acordo com o contexto 

e com os olhares interpretativos. 

 À vista disso, buscamos dialogar com remanescentes de cultura material e o bojo 

cultural no qual estiveram inseridos, não o objeto em si, mas consideramos os significados 

inerentes à sua existência na sociedade. Percebemos que as tecnologias empregadas pelos 

ameríndios estavam imbuídas de apropriações e representações, sobretudo a cerâmica, já que, 

a partir de intervenções, é capaz de revelar elementos presentes na vida daqueles indivíduos.  

 A conquista europeia foi determinante para mudar o universo ameríndio. Relações 

foram sendo criadas e, por trás delas, um novo cenário cultural. O mundo material se 

enriquecia com a associação de elementos diversos, o que resultou num contexto sincrético 

assim. Esse fato histórico foi como um terremoto: as rupturas culturais abalaram as 

sociedades que, ao mesmo tempo, precisaram se reinventar para continuar de pé a partir da 

diversidade de elementos. Daí, fica notável a importância das continuidades para a 

manutenção dos elementos identitários proporcional às rupturas.  

 Logo, esse encontro abalou as estruturas, mas não exterminou completamente as 

culturas espalhadas pelos trópicos. Muito da essência identitária, de várias tribos, ficou 

impregnado nos vestígios materiais. É essa essência que buscamos resgatar a partir da análise 

do contexto do Sítio Mato Seco. Concluímos que os indígenas que produziram aqueles 

objetos desenvolveram técnicas consonantes com os recursos oferecidos pela natureza e 

aproveitaram, de forma protagonista, as situações e condições oferecidas. O fazer esteve além 

da simples transformação da matéria, partiu das relações sociais e adquiriu dimensão 
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simbólica, utilitária, cosmológica... Por conseguinte, todo o processo de construção e a 

utilização dos objetos pelo grupo estiveram impregnados de intencionalidades. Nele, 

desenvolveram formas de se expressar, de se comunicar e de se identificar. Percebemos que o 

processo de confecção da cerâmica, quando comparado com outros aplicados por grupos Jê, é 

indissociável dessa sociedade, haja vista pertencer à dinâmica social. Prova disso é a 

organicidade que a cerâmica recebe diante dos olhos dos indivíduos. Eles consideram tal 

processo parte integrante da vivência e imprimem nele escolhas, gestos, preferências, 

símbolos, ou seja, elementos reconhecidos e significantes para todos no grupo, 

suficientemente marcantes para identificá-los diante de outros.  

 Podemos imaginar que o local onde se encontra o Sítio Mato Seco era um local 

propício para o assentamento de grupos indígenas, sobretudo para os proto-Jê, haja vista a 

abundância de água e matéria-prima para suprir as necessidades materiais, além das 

peculiaridades do Cerrado, como árvores de pequeno e médio portes e oferta de alimentos. A 

opção por assentamentos a céu aberto, instalados em declividades suaves, permite-nos deduzir 

que o complexo que se formou, ao longo do tempo, de estruturas ocupacionais, propiciou a 

tessitura de teias de contato caracterizadas por repertórios culturais e cronologias semelhantes, 

criando, assim, uma conjuntura social simbiótica.  

 Nesse sentido, a partir do contexto arqueológico analisado, podemos pensar na relação 

existente entre as opções culturais identificadas no conjunto cerâmico e aquelas utilizadas 

pelos grupos falantes da língua Jê. Observamos a forma de assentamento e as técnicas 

utilizadas na manufatura dos vasilhames como a utilização de roletes, alisamento da 

superfície, utilização do engobo, grandes vasilhames piriformes e grande espessura, e pouca 

decoração. Essas pontuações são elementos generalizantes, enquanto as “bolinhas”, quando 

consideradas decorações, são particularidades, portadoras de algum significado/simbolismo 

para o grupo, ou até mesmo, possuíam um valor utilitário. Outro elemento seria a queima 

redutora, que, como já dito, está presente em grande parte dos “cacos” indicando, portanto, 

uma predileção por essa técnica, e não um resultado indesejado da queima.  

Posto isso, pressupomos que a cultura material possibilita a evocação da memória de 

um grupo, pois viabiliza comparações e análises a partir dos elementos identificados, 

constituintes de um sítio arqueológico, já que são remanescentes de uma dinamicidade 

cultural e organização social. Assim, podemos chegar a conclusões concernentes à nossa 

história mais remota e às heranças deixadas por esses grupos indígenas. 
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Pensamos, por exemplo, no sentido inerente ao posicionamento das casas nas aldeias 

Jê, que possibilita um diálogo constante entre as moradas e, consequentemente, entre as 

pessoas afirmando a condição de cada uma no espaço social. Nesse meio, os objetos têm seu 

significado enquanto membro. A cerâmica seria considerada uma extensão da oleira e uma 

peça fundamental para compreender os aspectos cosmológicos desses indígenas. Dessa 

maneira, os elementos culturais estão imbricados ao centro da aldeia, onde dialogam os 

hábitos do grupo e o espaço. Outro aspecto marcante da cultura Jê é a interpretação do meio a 

partir da visão dualista da sociedade notada na divisão entre o centro da aldeia, lugar das 

manifestações e construções culturais, e os outros seres que ficam à margem.  

A aldeia Jê é vista pelos componentes como um corpo no qual seus membros se 

complementam e se comunicam constantemente como a concepção de que, se algo acontecer 

com alguém, consequentemente, o outro receberá uma reação. Essa forma de extensão não 

ocorre apenas entre os seres humanos, mas entre eles e os corpos cerâmicos. Os potes 

cerâmicos possuem significados que vão desde a escolha da argila até sua utilização. Sendo 

assim, ganham vida no meio social, já que recebem “ombro”, “boca”, saliva e, assim, vida, 

escapando, portanto, da restrita funcionalidade.  

Essa organicidade é notada em outras culturas, como na dos Asurinís, cujo processo de 

manufatura cerâmica está intrinsecamente relacionado ao papel da mulher na sociedade, e por 

isso é um meio para expressar sua identidade étnica255. Entendemos, pois, a importância do 

ritual que envolve a produção ceramista, visto que, se algo der errado nesse processo, 

pressupõe-se que o produto final será prejudicado, assim como a comunidade. 

Como foi dito ao longo do trabalho, a cultura material, quando inserida num contexto, 

extrapola o sentido de simples remanescente arqueológico e contribui para o desenvolvimento 

de uma história de longa duração, haja vista o olhar voltado para um aspecto tão específico 

que nos dá a impressão de que a história para. Logo, é possível compreender, mesmo que 

dedutivamente, as relações entre os indivíduos, o meio e a transformação da matéria, que 

possibilitam releituras do meio social marcado pelas continuidades e rupturas, então, 

constituindo várias temporalidades. 

 A partir dos remanescentes cerâmicos, identificamos algumas características 

marcantes como a técnica de manufatura, a ausência de decoração e a presença de urnas 

piriformes e globulares. Não podemos deduzir o motivo pela predileção por esse conjunto de 

técnicas, mas podemos afirmar que é um elemento identitário, visto que a opção por ele marca 

                                                 
255 SILVA, 2000. p. 225.  
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e identifica o grupo. Ademais, são técnicas compartilhadas pelos oleiras e estão imbuídas de 

significados que imprimem ao contexto cultural uma lógica social. No entanto, por mais que 

identifiquem esse grupo e que possamos enquadrá-lo numa classificação, há ponderações 

referentes à formulação dessas designações, discutidas no primeiro capítulo, como, por 

exemplo, designações diversas atinentes a manifestações culturais semelhantes e o 

aparecimento das mesmas características culturais em outras “tradições”, que nos deixam 

sempre atentos às variações conceituais e teóricas elaboradas quando aparecem novas 

pesquisas e com a releitura das que já existem. Exemplo dessas variações está representado no 

trabalho de Rodrigues256, cuja evidência se dá na utilização do cauixi (espículas esponjosas 

encontradas em água doce) nas bolas de argila utilizadas como tempero, o que seria uma 

novidade para esse conjunto de técnicas, representando, portanto, uma variação regional e 

desmistificando a rigidez classificatória. Como trabalhamos com deduções dentro de um 

contexto de história de longa duração, seria interessante cogitarmos a possibilidade de um 

trabalho comparativo entre essa cultura e outras manifestações semelhantes, considerando os 

elementos cambiantes. Mas essa é uma proposta a longo prazo e para trabalhos futuros.  

 Outro fator relevante para nossa pesquisa foi a identificação das incisões circulares. As 

“bolinhas” encontradas, quando consideradas decorações, suscitam outra peculiaridade da 

coleção. A simetria e a posição estratégica dessas “bolinhas” nos fragmentos permitem-nos 

interpretá-las como resultantes de ações antrópicas intencionais, sendo, assim, um fator 

exclusivo, identitário, que caracteriza o grupo em questão e desvencilha-se dos padrões que 

determinam a Tradição Aratu-Sapucaí. 

 Ainda que pesem muitas considerações referentes a trabalhos com sociedades 

pretéritas, reforçamos, mediante as análises dos atributos culturais impressos nos fragmentos, 

a analogia feita entre os vestígios e a cultura Jê arrimados, sobretudo nas semelhanças. Nesse 

ínterim, observamos a interpretação da cerâmica dentro do corpo social e a lógica do dualismo 

presentes na oposição entre potes grandes e pequenos, com ou sem decoração, assim como 

observou Rodrigues em sua dissertação de mestrado257. Porém, não é apenas a materialidade 

que ligava esses grupos que demonstrava as opões semelhantes, mas a condição de 

                                                 
256 RODRIGUES, Igor Morais M. Fora das grandes aldeias: a ocupação do recôndito sítio arqueológico 
Vereda III. 318 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do 
Estado de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUOS-
8VGKHP>. Acesso em: 15 jul. 2017. 
 
257 Idem. p. 69-70.    
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humanidade. Essa condição, por sua vez, possibilitou a conexão entre essas sociedades e 

sociedades recentes, e não apenas a aparente materialidade estática do sítio arqueológico. 

Ainda neste viés comparativo, Lilian Panachuk aduz a peculiaridade Jê em decorar 

seus potes com estilo próprio e concentrar decorações em partes específicas deles258. Muito 

embora não tenhamos encontrado elementos decorativos evidentes na coleção, percebemos 

opções muito pontuais como o alisamento da superfície, o roletado, a aplicação do engobo e, 

provavelmente, as “bolinhas”. Logo, é possível desconstruir a oposição entre função e 

decoração. A utilização de uma não quer dizer a anulação de outra, uma vez que a concepção 

de construção material corresponde à percepção e à apropriação do universo cultural 

associado à utilidade e à construção das relações sociais. 

 Mesmo com a dificuldade em reconstruir os potes, podemos afirmar que a técnica 

utilizada para a confecção do repertório material foi constituída por etapas culturalmente 

definidas. A escolha da matéria-prima, a adição de bolas de argila e cacos moídos, a 

predileção por potes sem decoração e com grandes dimensões, e a utilização da queima 

reduzida são opções imbricadas de significado para o grupo tanto para o universo material e 

funcional quanto para o simbólico.  

 Por se tratar de um contexto material ameríndio proveniente de uma sociedade 

pretérita e extinta, essas relações que construímos baseiam-se em elaborações dedutivas. 

Portanto, é impossível reelaborar o significado da cerâmica, como os indivíduos o adotaram, 

enquanto elemento coesivo. Muito embora saibamos, a partir dos costumes de outras 

sociedades ameríndias, que a cerâmica está relacionada ao significado feminino, à 

organicidade corporal e que, em muitas culturas representa um elo de continuidade entre a 

oleira e sua realidade, não podemos voltar no tempo, de forma literal, e apreender o que 

aqueles objetos significaram para essa sociedade. Dessa maneira, aduzimos que a cerâmica 

possuía um significado social, condição que permitia a extrapolação do que entendemos como 

simples materialidade.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
258 PANACHUK, Lílian. O produzir cerâmico Tupiguarani e Jê: as técnicas, os gestos e as escolhas sociais 
pretéritas. Anais do XIV Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Florianópolis, 2007. CD-ROM.  
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Anexo I 
Mapa da Região Cárstica de Lagoa Santa – MG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: COMISSÃO BRASILEIRA DE SÍTIOS GEOLÓGICOS E PALEOBIOLÓGICOS.  
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Anexo II 
Grupos Indígenas, Minas Gerais, Século XVI. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: JOSÉ,  1965. p. 14. 
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Anexo III  
 
 

 
Partes de um pote cerâmico 
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Anexo IV 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RESENDE, 2003.p.384. 
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Anexo V 

Tipos de decoração plástica259 

 

 

                                               

 

                                                

 

 

                                                   

 

 

                                                 
259 BROCHADO e LA SALVIA, 1989. p. 47-60. 
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Imagens dos fragmentos cerâmicos do Sítio Mato Seco 
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