
Ditas estas características ambientais resta-nos avaliar como foram 

entendidas e aproveitadas pelas populações que se instalaram na 

microrregião. Antes de tratarmos do quadro de características das populações 

pré-coloniais, apresentamos um breve relato de como a sociedade colonial se 

apossou e modificou este ambiente, o que muito influenciou e influencia no 

estado em que atualmente encontramos o registro arqueológico regional. 

 

 

2.2. Povoamento histórico 
 

O desbravamento do que hoje conhecemos como Zona da Mata mineira 

tem seus primórdios no primeiro século da conquista portuguesa. Várias 

entradas se sucederam já neste primeiro século advindas do norte (Bahia); do 

leste (Espírito Santo); do sul (Rio de Janeiro e principalmente de São Paulo) 

(RODRIGUES, 2003: 2). Para alguns historiadores tais entradas foram 

suscitadas por três metas, encontrar ouro e pedras preciosas, apresar 

indígenas e adquirir terras. Porém, inicialmente nenhum dos primeiros 

desbravadores se preocupou com as terras pelas quais eles passavam, não 

tomando posse nem deixando edificações ou povoados. Chega-se mesmo a 

afirmar que estas empreitadas concorreram mais para o despovoamento de 

algumas regiões, já que retiraram muitos povos nativos que eram levados 

como escravos (idem). 

 O povoamento colonial do território mineiro só terá início realmente 

quase duzentos anos após a descoberta do Brasil, período marcado pela 

bandeira de Fernão Dias Paes que: 

 
Assumiria um papel de empresa permanente. Em sua rota, fundava 
povoados, plantando roças, edificando pousadas e deitando raízes 
de colonização. Tangenciando o curso do Paraíba, invadiu o 
território mineiro pela garganta do Embaú. A bandeira, em seu 
pioneirismo, levaria a descoberta do ouro. (MERCADANTE, 1973: 
11) 

 

 A partir deste caminho aberto foi descoberto posteriormente o ouro 

(1692) nos sertões do rio Casca, dando então vida a um grande fluxo 

migratório de pessoas e recursos materiais. Assim, em pouquíssimo tempo um 
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território que só era habitado pelos grupos indígenas recebeu um grande 

contingente de pessoas vindas das mais diversas partes da colônia bem como 

de Portugal (RODRIGUES, 2003: 2). Neste surto inicial se firma como via de 

transporte o caminho que vai do porto de Paraty (atualmente no estado do Rio 

de Janeiro), passando por Taubaté e seguindo pela serra da Mantiqueira até a 

região das minas. Mas não demorou muito para o governo Português perceber 

que este caminho poderia ser encurtado, pois por volta de 1698, Garcia 

Rodrigues Pais, filho de Fernão Dias, se dispôs a abrir um caminho que 

diminuiria o tempo de translado. O ouro que saía das minas tinha então que 

seguir até Paraty, sendo transportado por mar até o porto do Rio de Janeiro 

onde então seguia para Portugal. Durante esta travessia por mar normalmente 

os navios carregados com ouro eram assaltados por corsários e piratas, 

levando grandes prejuízos à coroa. Assim o Governador Artur de Sá aceitou a 

oferta de Garcia, que com recursos próprios deu início a abertura do que viria a 

ser conhecido como Caminho Novo e posteriormente Estrada Real. 

 Garcia Paes Leme, vai se utilizar de veredas indígenas, já conhecidas, 

para abrir a picada que ligaria a região das minas ao Rio de Janeiro. Ligando 

assim diretamente a área de produção ao porto e encurtando 

consideravelmente o percurso (MERCADANTE, 1973: 13). Com este caminho 

podemos afirmar que tem início o povoamento pela sociedade nacional na 

atualmente conhecida Microrregião de Juiz de Fora. O Caminho Novo vai 

seguir as margens do rio Paraibuna que corta de noroeste para sudeste a parte 

central desta microrregião, sendo a principal bacia hidrográfica regional. Já em 

1709 o caminho está sendo utilizado regularmente por tropeiros (LESSA, 1985: 

17), e em 1708 já havia se registrado os primeiros povoamentos (idem: 21). O 

governo português permitiu o uso das terras ao longo do Caminho Novo desde 

que os proprietários se comprometessem a práticas agrícolas e povoadoras. 

Assim, a coroa garantia arrecadação de impostos e possibilitava o 

fornecimento de gêneros alimentícios a região da mineração. Já na segunda 

década do século XVIII, todas as terras ao longo do caminho estavam 

ocupadas, a ponto do rei de Portugal determinar que ninguém deveria ser 

contemplado com mais de uma sesmaria e reduzindo as já existentes a uma 

“légua em quadra”, com finalidade a ter mais terras para presentear.  
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 Assim vemos que rapidamente esta região que até então era território 

dos grupos indígenas, passa a ser ocupada por este surto populacional.  

 
A exploração dos recursos naturais seria a providência dos 
primeiros chegados, o único modo de sobreviver. A forma de 
ocupação do solo implicava aproveitamento de todos os 
expedientes utilizados pelos indígenas. Indicam as pesquisas que 
os conquistadores tiveram de habituar-se aos meios materiais dos 
primitivos moradores da terra. Tinham eles tido o tempo e 
oportunidade para arrancar da natureza o máximo de recursos, e 
os colonos os adotaram a fim de aproveitar o mundo animal e 
vegetal. Os estudos sobre os expedientes de pesca inventados 
pelos selvagens, as habilidades no manejo dos instrumentos, a 
capacidade de cálculo e previsão na caça, a medicina e a magia, 
bem como a incorporação das entidades míticas ao catolicismo, 
tudo nos convence de uma estreita relação entre os nossos índios 
e o homem do Interior. Nos primeiros tempos nada se acrescentou 
às veredas, aos atalhos, e o sistema de viação existente foi o 
auxiliar necessário. Prática do gentio para marcar os caminhos, 
processos de sinalização convencional, enfim toda a experiência 
selvagem foi avaramente aproveitada pelo adventício. O perfilhar 
pelos íncolas da técnica importada favoreceria posteriormente a 
interação. (MERCADANTE, 1973: 55) 

 

Entretanto, pelo menos neste primeiro momento, o povoamento se limita 

tão somente às margens do caminho. Primeiramente, pela própria natureza 

difícil de ser domada, e que juntamente com muitas lendas sobre criaturas e 

índios bravios, assustava o colonizador. O que realmente conteve que outras 

terras fossem agarradas por este ímpeto de povoamento certamente foi o 

poder do governo. Pois, na intenção de coibir o contrabando de ouro por 

caminhos “não oficiais”, e a instalação lavras sem o conhecimento da coroa, o 

governo determinou que as áreas próximas à região mineradora fossem 

consideradas “áreas proibidas”. Este é o caso dos Sertões da Mantiqueira e do 

Leste, localizados na fronteira sul de Minas Gerais (RODRIGUES, 2003: 3). Os 

Sertões da Mantiqueira correspondiam aproximadamente a Microrregião de 

Juiz de Fora e os Sertões do Leste tendo mais haver atualmente com a região 

das bacias dos rios Pomba e Muriaé, bem como parte da Bacia do Rio Doce. 

Nessa área proibiu-se a existência de sítios volantes e do 
trânsito de homens dispersos, sem ocupação definitiva. A 
denominação "áreas proibidas" foi criada em 1736 pelo Bando 
de Aditamento ao Regimento de Minerar, que proibia que se 
lançassem posses de terras situadas nas extremidades não 
povoadas da capitania, tentando-se evitar extravios do ouro ao 
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impossibilitar a abertura de novos caminhos e picadas nos 
matos em áreas onde inexistiam registros e vigilância das 
patrulhas. (idem). 

 Entretanto, tal situação de proibição tomou um caráter de apenas 

constar nos papéis, já que a população começou a abrir novas picadas ligando 

roças e fazendas vizinhas. Já na década de 1750 temos o governo notificando 

os habitantes da ilegalidade da abertura de tais picadas sob pena de serem 

presos (idem: 4). Aparentemente os avisos não surtiram efeito, pois os novos 

acessos continuaram sendo abertos e alguns donos de terra chegavam mesmo 

a expandir suas propriedades e a incentivar a abertura de rotas alternativas.  

O que vemos no período que se sucede é a população sutilmente se 

introduzindo e se estabelecendo nas áreas ditas proibidas, dando origem a 

povoações desordenadas e a exploração de ouro. A tal ponto que em 1780 o 

governador Rodrigo José de Meneses envia o intendente do ouro da comarca 

do Rio das Mortes, com a finalidade de verificar se interesses particulares 

sobrepunham-se aos dos povos e ao do império português (idem: 6). As 

notícias trazidas pela comissão sobre o grande número de pessoas e áreas 

devassadas que se instalaram na região, bem como os grandes valores em 

ouro retirados diariamente nos córregos e ribeirões, levou o governador a se 

dirigir pessoalmente à região para ver com seus próprios olhos. 

O governador pode comprovar como já eram amplamente povoadas 

aquelas terras em 11 de junho 1781, concluindo que a permanência daqueles 

sertões como proibidos não fazia mais sentido. Assim dom Rodrigo decidiu que 

aquelas terras deveriam ser repartidas legalmente, sendo divididas entre terras 

de agricultura e as “datas” minerais, visando assim evitar maiores perdas aos 

cofres da intendência do ouro (RODRIGUES, 2003: 9). 

 Nesta mesma viagem dom Rodrigo, desceu o rio do Peixe e na 

confluência com o ribeirão Piratininga (a 17 km do sítio Emílio Barão), 

estabeleceu o seu “quartel-general”, onde em uma secretaria provisória de 

governo recebeu mais de oitocentos requerimentos solicitando a repartição das 

terras agrícolas e minerais da Mantiqueira (idem, 10). Além de conceder terras, 
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dom Rodrigo ainda ordenou a construção de estradas que permitissem 

controlar o fluxo de mercadorias. 

A apropriação das terras proibidas dos sertões da Mantiqueira 
é um exemplo da atuação de interesses privados na ordem 
pública. Seguindo o exemplo de José Aires Gomes, ao 
penetrar nas áreas vedadas, cultivar arroz, milho, feijão, cana-
de-açúcar, entre outros produtos, além de criar gado vacum, 
"povos" foram "furtivamente" introduzindo-se naquelas 
paragens. Essa população pobre, muitas vezes tangida pelo 
refluxo do ouro, desenvolvia e estimulava constantemente a 
produção agrícola local e a procura por terras. (idem: 11). 

 Mas neste período também se dá a decadência da produção aurífera, 

que vai levar a grandes movimentos de pessoas e recursos, saídos da área 

mineira para outras regiões. No final do século XVIII, as primeiras mudas de 

café são plantadas nos arredores do Rio de Janeiro, e como o fluxo de pessoas 

entre o Rio e a região da mata mineira é algo intenso para este período, logo 

as primeiras mudas da rubiácea também serão fixadas em solos mineiros. 

Mercadante (1973: 77) aponta para o relato de John Mawe, que ao passar pela 

região da mata entre 1809 e 1810 já fala de cafezais velhos. Mas o cultivo de 

café só vai ganhar vulto após os anos trinta do século XIX, quando as 

exportações se tornam um alvo promissor. O café de certa forma modifica a 

relação dos homens com o meio, pois até então, a produção de gêneros 

alimentícios ou mesmo de cana-de-açúcar e gado, não haviam levado a ocupar 

sistematicamente as áreas de floresta. Mas as roças de café e sua incessante 

necessidade de novas terras para manter a produtividade, vão levar a 

derrubada da mata mesmo nos altos morros da região. Por volta de 1850 já 

não mais havia sinal da vegetação de floresta no centro e sul da Zona da Mata, 

milhões de pés de café se espalhavam por toda parte, desde os topos até os 

vales (GIOVANINI & MATOS, 2004: 9). Além da cultura principal do café, não 

podemos deixar de citar as culturas de milho, cana, mandioca e frutas, sendo 

parte ainda de sua produção moinhos, engenhos, casas de vivendas e 

pastagens. Portanto temos as  

 
fazendas auto-suficientes em uma economia escravocrata 
resultam na quase inexistência de mercado interno, assim 
como de aglomerações urbanas significativas. As localidades 
eram de pequeno tamanho, servindo apenas como ponto de 
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encontro de fazendeiros nos finais de semana, mas mesmo 
assim de maneira incipiente (GIOVANINI & MATOS, 2004:10 ) 

 O café é responsabilizado pelo aumento populacional na região, pois os 

dados apontam para uma população de 20 mil habitantes em 1822 que tem um 

aumento significativo até 1890 chegando a 548 mil (GIOVANINI & MATOS, 

2004: 6). Nessa população podemos tanto incluir os moradores antigos, que 

desde o ciclo do ouro já ai se instalaram, quanto os muitos mineradores que 

para a região se mudaram com a crise das minas. Mas também não podemos 

esquecer da grande massa de negros escravos que eram utilizados como mão 

de obra, sobretudo no café, chegando a ter fazendas com mais de 300 

escravos. Soma-se a esta população um percentual indígena que sobreviveu 

aos infindáveis anos de perseguição e genocídio; podemos dizer que a Zona 

da Mata mineira tem “mãe índia”, pois são infindáveis os casos de bisavós e 

avós capturadas a força e tomadas em casamento (“pegas no laço” como se 

costuma dizer). Além de aumentar consideravelmente o número de habitantes, 

o café, na segunda metade do século XIX, promove a construção de estradas 

de rodagens e ferrovias para possibilitarem o escoamento da produção. 

 Juntamente com o auge do café tem início um processo de 

industrialização em Juiz de Fora e arredores, que novamente irá fomentar um 

novo pulso de imigração, agora marcado pelo elemento estrangeiro, alemães, 

italianos, libaneses e portugueses. Primeiramente ocupados na construção de 

estradas e posteriormente empregados como mão-de-obra especializada nas 

indústrias e cafezais (LAMAS, et alii, 2003: 22). 

 Com a crise do café já se iniciando no final do século XIX, temos um 

retorno na região da diversificação produtiva na agricultura, voltada 

essencialmente para produtos alimentícios, mas voltada a exportação 

(GIOVANINI & MATOS, 2004: 20). A pecuária foi largamente incentivada pelo 

governo e assumiu papel muito importante na renda dos proprietários de terra a 

ponto de até os dias atuais ainda ser importante regionalmente como atividade 

econômica, a ponto de atualmente termos 19,32% das terras destinadas a 

lavouras e 65,39% para pastagens (ROCHA, 2004: 128).  
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 Após este sucinto histórico do processo de colonização histórica da 

Microrregião de Juiz de Fora temos uma noção de como as pessoas que para 

ai se dirigiram perceberam e se relacionaram com o meio ambiente. Porquanto 

temos inicialmente o Caminho Novo, que seguiu o curso dos principais rios, 

sobretudo o Paraibuna, portanto este caminho estava localizado nas partes 

mais baixas, nos vales e planícies fluviais, apenas em alguns pontos 

alagadiços correndo a meia encosta ou no caso de transpor serras. As 

margens desse caminho surgem às primeiras propriedades, estas por sua vez 

também se instalaram nos fundos dos vales juntamente com todas as demais 

construções:  

O conjunto das habitações grupavam-se, deste modo, junto as 
sedes das fazendas, que iam pontilhando os vales para obter 
facilmente água para as pessoas e animais, para os serviços 
de casa, o monjolo, as moendas, ao mesmo tempo que a 
floresta ia retrocedendo (VALVERDE, 1958: 30). 

 Mesmo quando se implanta a produção cafeeira esse modelo de 

assentamento rural não se altera, pois as fazendas, senzalas, terreiros, currais, 

e demais dependências permanecem sendo construídas em locais baixos na 

paisagem. Em contraponto com as plantações que paulatinamente vão ocupar 

as encostas e mesmo o topo das elevações, substituindo a mata. Mata esta, 

que por sinal não foi retirada apenas para a implementação da agricultura e 

pastagens, já que a demanda de madeira para construção e produção de 

mobiliário era grande e, portanto se constituiu em um fomento a mais na 

eliminação da cobertura vegetal original.  

 Este padrão de assentamento em locais baixos vai ser aos poucos 

mudado com o surgimento dos centros urbanos, já que estes quase sempre 

vão ter origem ao redor de capelas e igrejas normalmente implantadas em 

pontos mais elevados de uma localidade. Com o aumento do número de casas 

e ruas estas vão se espalhando para as encostas e fundos de vales. Tais 

cidades vão surgindo somente após a metade do século XIX, tendo então 

arcabouço tecnológico para permitir que a água seja encanada de fontes mais 

longes e com níveis superiores ao das casas, resolvendo assim um problema 

que até hoje perdura na maioria das propriedades rurais.  
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 Assim temos dois padrões de implantação claramente definidos para o 

período histórico regional: um mais aplicável ao contexto da propriedade rural e 

outro aos pequenos centros urbanos emergentes. 

 

 

2.3. Povoamento pré-colonização européia 
 

Com as pesquisas desenvolvidas até o momento não foi possível 

verificar indícios de um período de ocupação pré-cerâmico para a Zona da 

Mata mineira. Apesar de em dois sítios terem sido localizados somente 

artefatos líticos, ao que parece estes são sítios associados a ocupações de 

ceramistas.  

Apesar do grande número de relatos dos séculos XVIII e XIX que 

apresentam apenas grupos falantes de línguas Jê, temos alguns indícios mais 

antigos, que suscitam a presença de populações falantes do Tupi para a 

mesma região. Primeiramente podemos mencionar os relatos de Anthony 

Knivet, que cativo dos portugueses no Rio de Janeiro (década de 1590) fugiu 

várias vezes para o interior, convivendo com os indígenas do vale do rio 

Paraíba do Sul, São Paulo e de Minas Gerais. Em seus relatos o viajante conta 

que se associara aos Tupinambá que viviam no interior, após terem lá se 

refugiado devido ao massacre empreendido em Cabo Frio (PREZIA, 1997: 70). 

Mesmo quando este cronista fala sobre os Puri do vale do Paraíba, descreve-

os com um certo detalhe, embora alguns de seus costumes, nomes indígenas 

e aldeias sejam tupis (idem: 80). Para 13 grupos que descreve na região que 

atualmente corresponde a Minas Gerais, 8 possuem características típicas 

Tupi. Um indicativo de que Knivet teria percorrido, pelo menos em alguns 

momentos, a Microrregião de Juiz de Fora podemos citar o fato de mencionar 

que durante a entrada empreendida por Martin de Sá em 1596 eles teriam 

cruzado o rio Paraibuna (KNIVET, 2007: 96), podendo se tratar do principal rio 

da microrregião.  

Além de Knivet temos uma Carta Anua de Perro Rodrigues (PREZIA, 

1997: 92), que menciona que um grupo Tupinikim teria se deslocado da missão 

para o sertão de Minas, a fim de visitarem parentes que tinham se afastado do 
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litoral fugindo dos portugueses. Temos ainda Francisco Soares que menciona 

ter estado em contato com numerosos indígenas tupi no sertão do Rio de 

Janeiro, segundo Prezia, seguramente Minas Gerais (1997: 99). 

Outra informação com referência ao povoamento regional é de um 

historiador local (LESSA, 1985: 20), que afirma que por volta de 1700 Garcia 

Rodrigues Paes Leme, responsável pela abertura do Caminho Novo para as 

Minas, menciona a presença de arredios índios Carijós habitando o morro da 

Boiada, localidade atualmente reconhecida como praticamente dentro da área 

urbana do município de Juiz de Fora. Mas não é possível afirmar que estes 

índios teriam alguma relação cultural com o grupo do Tronco Tupi também 

denominado de Carijó no sul do país, ou se simplesmente o nosso personagem 

histórico os assim teria chamado devido a um denominativo genérico aplicado 

a indígenas, o que parece ser mais provável. Seja como for, Dias & Panachuck 

(2008: 99), como já mencionamos, também cita a existência de índios Carijós 

para o estado do Rio de Janeiro, porém, salienta que estes teriam sido ai 

aldeados pelos portugueses que os haviam trazido do sul (idem).  

Além dos sítios a céu aberto ligados aos produtores de cerâmica 

Tupiguarani, temos para a microrregião o registro de um abrigo (caverna da 

Babilônia no município de Goianá) que aparentemente está associado à 

tradição Una, assim como diversos outros abrigos usados com fins funerários 

existentes na Zona da Mata mineira (abrigos em Carangola e Visconde do Rio 

Branco, por exemplo), e na vizinha região fluminense (DIAS & CARVALHO, 

1980). Aparentemente as populações que enterravam seus mortos em grutas 

estavam convivendo com os produtores da cerâmica polícroma. Torna-se difícil 

aqui distinguir a forma de ocupação do meio por estes grupos, pois apesar das 

indicações de sua existência (LUFT, 1999), nenhum sítio de habitação ligado 

aos enterramentos em gruta foi trabalhado na região. Torna-se necessário um 

estudo mais detalhado das ocorrências de sítios com cerâmica não Tupi da 

região, para entendermos melhor suas formas de implantação na paisagem. 

Pois até o momento sabemos apenas que usavam os abrigos localizados em 

serras com difícil acesso para depositarem seus mortos e da existência de 

sítios com cerâmica (DIAS, 1975; 1976/77; LUFT, 1999). Na microrregião 

também foram registrados sítios com pinturas rupestres, que ainda não 

puderam ser associados a nenhuma das tradições rupestres.  
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Há ainda um sítio que foi registrado (por outra equipe) como pertencente 

à tradição Aratu (LOURES OLIVEIRA, 2006a: 35); em comunicação pessoal 

Loures Oliveira (julho de 2007) informou que após vistoriar este sítio, pôde 

perceber que na verdade os artefatos cerâmicos presentes na superfície do 

sítio podem ser associados à tradição Tupiguarani. Porém, há o registro de 

vários sítios Aratu nas regiões vizinhas a Zona da Mata, sobretudo para as 

áreas de vegetação de campos naturais a nordeste da Microrregião de Juiz de 

Fora (CNSA / IPHAN e fase Paraopeba em DIAS, 1975).  

Assim, pelo quadro arqueológico até o momento constituído para a 

região, temos essencialmente sítios relacionados a duas tradições 

arqueológicas. Ou seja, de um lado os sítios em abrigos, essencialmente de 

caráter funerário que são normalmente relacionados a populações produtoras 

de cerâmica Una e sítios habitação relacionados às populações Tupi. Cabendo 

deixar claro que a ocorrência de abrigos com pintura rupestre ainda não pôde 

ser associada a um quadro mais amplo. Não há datação disponível para os 

sítios de pinturas, mas o quadro cronológico das ocorrências de enterramento 

em gruta e os sítios Tupi são concomitantes ( tabela 14). 

Como já mencionado anteriormente que Loures Oliveira (2006c), propõe 

uma hipótese para explicar a discrepância entre os relatos históricos dos 

séculos XVIII e XIX que mencionam apenas populações de línguas Jê para a 

região e os resultados das análises dos vestígios arqueológicos associados a 

falantes de línguas Tupi-guarani. Para esta autora haveria a possibilidade de 

que (...) grupos genericamente conhecidos como Puri, identificados por 

lingüistas como pertencentes ao tronco Macro-Jê, produziram cerâmica 

caracterizada arqueologicamente como Tupiguarani (...) (LOURES OLIVEIRA, 

2006c: 198).  

Nos últimos trabalhos apresentados vemos que 

 
(...) as pesquisas arqueológicas empreendidas pela equipe do 
MAEA-UFJF têm levantado dados que nos permitem pensar 
em uma história que começa arqueologicamente com os Tupi 
e termina com um quadro de extermínio de grupos Jê. Resta 
saber o que de fato aconteceu nesse intervalo (MAGESTE, 
2008:142) 
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Baseando-nos no ainda incipiente conhecimento arqueológico regional, 

preferimos concordar com Prezia, quando este propõe que em vastas áreas 

ocupadas pelas populações de línguas Jê poderíamos ter diversas incursões 

de falantes do Tupi que produziram largos rombos sem destruir a trama 

(PREZIA, 1997: 209). Sabemos ainda que os sítios da tradição Tupiguarani, 

mesmo em áreas densamente ocupadas nunca afetou totalmente uma região 

sempre estando limitadas a localidade que se verificavam condições ecológicas 

características (PROUS, 1992: 373), permitindo deste modo, que algumas 

áreas permanecessem com os grupos das regiões colonizadas.  

 
(...) a ocupação (Tupiguarani) corresponde à rede hidrográfica 
principal, como se fosse uma teia de aranha entre os fios da 
qual subsistiram ilhotas abandonadas aos tradicionais 
habitantes da região que sobreviveram nos relevos, que os 
Tupiguaranis canoeiros não cobiçavam e onde evitavam 
aventurar-se(...) (PROUS, 1992: 373). 
 

Deste modo, parece-nos mais plausível uma dinâmica de interação entre 

as populações que ocuparam a região, marcada por disputas e intercâmbios 

comerciais, e até mesmo prováveis casamentos interétnicos, como 

mencionado por Anchieta (PREZIA, 1997: 197). Para Noelli (comunicação 

pessoal, 2007) teríamos uma descontinuidade no processo histórico 

Tupinambá, cujo colapso demográfico teria permitido que os povos ditos 

Tapuias ocupassem a área. Pesquisas futuras poderão definir melhor as 

características espaciais e cronologias destas ocupações, e os possíveis 

fenômenos de fronteiras (ROGGE, 2004), para podermos explicar a precoce 

extinção dos povos de língua Tupi e a permanência dos falantes das línguas Jê 

na Zona da Mata mineira.  

Prezia (1997) aponta a Arqueologia como importante ferramenta para 

ajudar a resolver estes tipos de problemas sobre povoamento. Loures Oliveira 

(2006c: 201) concorda que a Arqueologia poderá ajudar na compreensão do 

povoamento da Zona da Mata mineira e sugere a necessidade de se realizar 

estudos arqueológicos nas localidades indicadas como aldeias dos grupos Jê a 

fim de se verificar que tipo de cultura material está associada a estas 

populações. 
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