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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo explorar conceitos e ideias que 

permeiam a Arqueologia da morte, utilizando-se de exemplos do Brasil, principalmente 

do estado de Minas Gerais. O sítio tomado como maior exemplo é o sítio Lapa do 

Santo, em Lagoa Santa (MG), pois é uma importante referência em termos de 

pesquisas, de sítio arqueológico com contextos funerários do Brasil, que está 

relacionado aos povos nativos, e possui datações muito recuadas. 

Serão discutidas questões importantes que se relacionam aos vestígios 

funerários arqueológicos. Tanto no que concerne ao material, quanto à relação deste 

com questões abstratas (simbólicas). Para tanto, o trabalho constitui uma obra 

multidisciplinar que envolve a Antropologia, Arqueologia, assim como as ciências 

naturais (biologia, geografia, entre outras) e História. 

Para se atingir o objetivo, faz-se necessário utilizar a comparação entre alguns 

exemplos arqueológicos e etnológicos.  Tudo isso sob o viés da etnoarqueologia. 

O capítulo I refere-se a uma breve contextualização sobre as principais 

subáreas tratadas. O capítulo II remete aos métodos utilizados para a produção da 

obra. Já o capítulo III, remete aos aspectos ambientais da área de estudo. 

No capítulo IV, são tratadas as questões teóricas que envolvem os funerais dos 

povos ameríndios. O capítulo V trata especificamente do sítio Lapa do Santo, principal 

referência arqueológica. Já no capítulo VI, é apresentada uma análise comparativa 

entre alguns sítios estudados. Por último, no capítulo VII são tratadas as principais 

discussões levantadas acerca da cultura material fúnebre sob a ótica das questões 

simbólicas. 

 

 

Palavras-chave: Arqueologia da morte. Ameríndios. Etnoarqueologia. 

Funerais. Lapa do Santo. Povos nativos. Questões simbólicas. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work aims to explore concepts and ideas that permeate the 

Archeology of death, using examples from Brazil, mainly from the state of Minas 

Gerais. The site taken as the greatest example is the Lapa do Santo site, in Lagoa 

Santa (MG), as it is an important reference in terms of research, an archaeological site 

with funerary contexts in Brazil, which is related to native peoples, and has very old 

dates. 

Important issues related to archaeological funerary remains will be discussed. 

Both with regard to the material, and its relation to abstract (symbolic) issues. To this 

end, the work is a multidisciplinary work involving Anthropology, Archeology, as well 

as the natural sciences (biology, geography, among others) and History. 

To achieve the objective, it is necessary to use the comparison between some 

archaeological and ethnological examples. All of this under the bias of 

ethnoarcheology. 

Chapter I refers to a brief contextualization about the main sub-areas dealt with. 

Chapter II refers to the methods used to produce the work. Chapter III, on the other 

hand, refers to the environmental aspects of the study area. 

In chapter IV, the theoretical questions that involve the funerals of the 

Amerindian peoples are dealt with. Chapter V deals specifically with the Lapa do Santo 

site, the main archaeological reference. In chapter VI, a comparative analysis between 

some studied sites is presented. Finally, in Chapter VII, the main discussions raised 

about the funeral material culture from the perspective of symbolic issues are dealt 

with. 

 

 

Keywords: Archeology of death. Amerindians. Ethnoarcheology. Funerals. 

Lapa do Santo. Native peoples. Symbolic issues. 
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INTRODUÇÃO 

 

Todas as culturas humanas cuidam de seus mortos, e realizam rituais fúnebres 

que consistem em atitudes em relação ao corpo (enterramento, cremação, entre 

outras), além de conter forte simbolismo, o que acompanha determinada cultura 

material. Nesse sentido, para as pessoas, a morte não consiste apenas na perda da 

vitalidade ou no padecimento do corpo físico, mas sim numa mudança extrema que 

envolve o espírito, ou coisa semelhante. 

Sem dúvidas, as diferentes culturas humanas interpretam a morte de diferentes 

formas. Podendo ser um processo de rompimento, uma passagem para outro plano, 

mas o que há em comum é que a morte nunca é um fato sem importância. 

Neste trabalho, buscarei mostrar como algumas culturas nativas da região de 

Minas Gerais lidam com a morte, e as manifestações que dela decorram. Com isso, 

tentarei estabelecer relações com a cultura material arqueológica de povos desta 

mesma região. Tendo em mente que provavelmente não existe relação de 

continuidade. O objetivo é apenas mostrar o que há de comum entre as culturas 

viventes e as arqueológicas, produzindo assim um trabalho de influência 

etnoarqueológica, assim como diz Lewis Binford. 

 

... o registro arqueológico é um produto ou a derivação de um sistema 
cultural que é sintomático a respeito do passado. Não podemos esperar que 
através de um estudo morfológico comparativo dos restos em si, entendamos 
as causas que originaram estes restos. Devemos buscar uma compreensão 
mais profunda.(BINFORD, 1980, p. 440 [tradução nossa]). 

 

Para cumprir tais objetivos, penso ser necessário fazer uma descrição das 

manifestações culturais dos povos ameríndios acerca da morte, baseando-se nas 

fontes etnográficas e etno-históricas, tanto antigas quanto mais atuais. Além disso, 

também é essencial contextualizar o cenário arqueológico da região, mostrando 

grande parte dos achados. 

Por conseguinte, existe também uma grande importância em caracterizar o 

ambiente natural da região estudada, tanto nos aspectos geográficos (de forma mais 

ampla), quanto os aspectos biológicos (fauna e flora), pois é dentro dele em que as 

culturas se desenvolvem, se adaptando ao meio e o mudando. 

Pensando também em cada cultura humana específica, buscarei observar a 

relação existente entre a cultura material e o que se encontra na esfera subjetiva, ou 
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seja, ideias, símbolos, entre outros aspectos. Utilizando de exemplos existentes no 

Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais. 

O trabalho será produzido através da exploração da bibliografia existente nas 

áreas de Antropologia e Arqueologia. Mais especificamente, serão utilizados trabalhos 

científicos que concernem ao subtema da Arqueotanatologia (Arqueologia das 

práticas funerárias). Além da utilização de trabalhos de outras disciplinas, para se 

obter subsídios e aplica-los à pesquisa. 
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I. ESTADO DA ARTE 

 

O presente capítulo busca contextualizar as principais áreas em que se baseia 

o trabalho. Além disso, será mostrado um breve resumo das pesquisas arqueológicas 

no Brasil e mais profundamente no estado de Minas Gerais.  

 

1.1 Arqueologia da Morte 

 

A Arqueologia da morte, ou Arqueologia das práticas mortuárias, pode ser 

considerada uma subdisciplina dentro da Arqueologia. Dentro desta, são estudados 

os vestígios funerários, ou seja, os mortos e os itens que os cercam. A área tem 

relação com conhecimentos advindos da Bioarqueologia, e da Antropologia física, e 

até da tafonomia (PY-DANIEL, 2009). 

No Brasil, os estudos em Arqueologia da morte ainda são pouco desenvolvidos, 

no entanto, pesquisadores advindos da área de ciências biológicas como, Walter 

Neves, André Strauss e Pedro da Gloria, têm produzido alguns trabalhos de 

importância global. (DA-GLORIA et. al, 2016; NEVES et. al, 2017; NEVES et. al, 2014; 

STRAUSS, 2010; STRAUSS & OLIVEIRA 2017; STRAUSS et. al 2015).  

 

1.2 Etnoarqueologia 

 

A etnoarqueologia é uma das especialidades da Arqueologia, surgida na 

década de 60 (século XX), após mais de um século em que havia outras vertentes 

teóricas dentro das pesquisas arqueológicas (evolucionismo, difusionismo e 

particularismo histórico). Surgiu com o intuito de debater o uso da analogia 

etnográfica, para a obtenção de interpretações arqueológicas (SILVA, 2009). 

Muitas pesquisas focavam principalmente nos padrões de subsistência, 

produção de artefatos e sua utilização e na formação do registro arqueológico 

(NAROLL, 1962; WHITE, 1967; HEIDER, 1967; LEE, 1968; GOULD, 1968 apud 

SILVA, 2009). 

Considerado o pai da arqueologia processual, Lewis Binford foi um dos mais 

relevantes pesquisadores do ramo da etnoarqueologia. Este criticava o uso da 

analogia etnográfica, pura e simples, dentro da vertente, pois ela seria uma visão 
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etnocêntrica que assumiria que as culturas do presente teriam o mesmo 

comportamento das culturas do passado. Ele propunha então, formular proposições 

sobre o passado, por meio do que se observava no presente, através de métodos que 

relacionassem o registro arqueológico a variáveis comportamentais (SILVA, 2009). 

Binford defendia que as culturas humanas não eram internamente 

homogêneas, e que cada indivíduo possuía um papel dentro do sistem sócio-cultural 

inclusive sendo relacionado ao sexo e à idade. Além disso, ele considerava que os 

artefatos operavam em contextos diferenciados relacionados aos subsistemas de um 

dado sistema cultural (VERGARA, 2010). 

Segundo DAVID & KRAMER (2002, p. 20), Lewis Binford possui uma 

abordagem naturalista do conhecimento arqueológico: 

 

A abordagem naturalista segue o modelo das ciências naturais. As 
análises caracterizam-se por enfocar o comportamento e seus efeitos 
práticos no mundo, por uma ênfase na verificação de hipóteses e não em sua 
descoberta, na confirmação direta através da experiência, e pelo uso 
preferencial de abordagens quantitativas e inferência estatística (DAVID & 
KRAMER, 2002, p. 20). 

 

 

Diante dessa abordagem, objetiva-se definir certos padrões de comportamento 

entre diferentes culturas humanas do passado, e criar novos padrões para associar 

as culturas do presente, assumindo a existência de mudanças culturais (DAVID & 

KRAMER, 2002). 

 

1.3 Arqueologia regional 

 

Para compreendermos a história da Arqueologia no Brasil, e mais 

precisamente, em Minas Gerais, é necessário voltarmos ao século XIX. 

No início, o foco se concentrou na região de Lagoa Santa, onde se encontram 

sítios com grande importância mundial, devido aos vestígios humanos encontrados 

(ósseos). Tais achados revelaram um povo com características morfológicas que se 

distinguem de grande parte dos nativos americanos. Isto fez emergir grandes 

discussões acerca da antiguidade do ser humano no continente (PROUS, 2013). 

Inicialmente, alguns pesquisadores estrangeiros vieram ao Brasil, com o intuito 

de fazer estudos nas mais variadas áreas do conhecimento (Zoologia, Geologia, 
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Botânica, Paleontologia). Entre eles estava o naturalista dinamarquês Peter W. Lund. 

Veio para o país em 1825, desembarcando no Rio de Janeiro, capital do Império. 

Dedicou-se a coletar espécimes nas regiões próximas, para enviar ao Museu Real de 

História Natural da Dinamarca (VALLE, 1991, p. 19). 

Anos depois retornou ao seu país, e publicou alguns trabalhos científicos sobre 

suas observações. Logo, planejou retornar ao Brasil para uma nova expedição, junto 

a seu companheiro botânico Riedel. Desta vez, eles rumaram ao interior do país, 

passando pela província de São Paulo e Minas Gerais. O objetivo era colher material 

botânico (VALLE, 1991, p. 21). 

Em Santo Antônio do Curvelo, Lund encontrou seu compatriota Peter Claussen, 

que o informou da presença de ossadas na região. Percebendo a importância dos 

achados, ele resolveu ficar por mais tempo na região. Começando, assim, os estudos 

que o fariam ser conhecido posteriormente como o “pai’’ da Paleontologia brasileira 

(VALLE, 1991, p.23-24). 

Peter Lund acabou se fixando em Lagoa Santa, Minas Gerais, no início da 

década de 30. Explorando a região, encontrou no sumidouro da cidade, ossadas 

humanas antigas pertencentes a mais de 30 indivíduos, em contexto com ossadas de 

animais da época Pleistocênica1 (PROUS, 2013; DA-GLORIA et al., 2017). 

Até então, a teoria sobre a origem da humanidade vigente era a do 

catastrofismo de Georges Cuvier, mas com os novos achados, Lund contestou tal 

ideia e desenvolveu a teoria da vida humana anterior ao dilúvio citado na Bíblia, tal 

ideia só foi aceita décadas depois pela comunidade científica da Europa (PROUS, 

2013; DA-GLORIA et al., 2017). 

As obras de Lund tiveram grande importância no mundo científico, sendo 

citadas até mesmo por Darwin (1859), em A Origem das Espécies, na qual ele 

sustenta a “lei da sucessão dos tipos”, que revela a enorme similaridade dos 

mamíferos extintos com os atuais (VALLE, 1991). 

O ser humano anatomicamente moderno (Homo sapiens), surgiu no continente 

africano por volta de 150 a 120 mil anos atrás. Posteriormete, a espécie começou a 

ocupar os outros continentes, e a América foi uma das últimas regiões do mundo a 

ser habitada (GOSDEN, 2012). 

                                            

1 A era do Pleistoceno, na escala temporal geológica, compreende o período de 1.8 milhões a 
11,7 mil anos atrás. 



15 

 

Os pesquisadores da época acreditavam que o ser humano tivesse vindo à 

América através de um grande corredor que se abriu numa grande geleira, por volta 

de 12 mil anos atrás, na região que divide a Sibéria do Alasca, onde havia uma grande 

ponte terrestre chamada Beríngia. Com isso rumaram ao Sul, dando início ao 

povoamento das Américas (PROUS, 2007; GOSDEN, 2012). 

No norte das Américas, no período pleistocênico final, as pessoas teriam 

caçado grandes animais, como mamutes. Fato que se comprova pela existência de 

grandes pontas feitas de pedra, encontradas associadas a ossadas desses animais. 

Estes artefatos ficaram conhecidos como pontas Clóvis, devido à localidade do Novo 

México, onde foram inicialmente encontradas (PROUS, 2007; GOSDEN, 2012). 

Com isso, os pesquisadores começaram a pensar numa cultura humana 

caçador-coletora, habitante do norte das Américas, responsável pelas primeiras 

ocupações, descendendo dos povos siberianos (GOSDEN, 2012, p. 73). 

No entanto, também foram encontrados diversos sítios em que se obtiveram 

datações radiocarbônicas mais antigas do que as datas dos sítios Clóvis, inclusive na 

América do Sul.  

No estado do Piauí (Brasil), a arqueóloga Niède Guidon encontrou vestígios 

humanos no sítio Pedra Furada, que remetem a uma ocupação de até 50 mil AP não 

calibrados. A fase mais antiga do sítio (PF1), inclui 125 vestígios de pedra lascada, 

além de 13 estruturas de combustão. Porém, isso não é aceito por grande parte da 

comunidade científica, que critica a qualidade das datações e a confiabilidade dos 

vestígios. Além disso, as datações obtidas não condizem com as teorias de ocupação 

humana do continente (LOURDEAU, 2019). 

No entanto, há sítios na região, como o Vale da Pedra Furada, que possui 

datações bastante recuadas, de até 19.500 cal AP, e inclui 150 vestígios líticos 

antrópicos, inclusive com marcas de uso. Também foram encontrados vestígios 

esqueletais humanos, incluindo 29 dentes de um indivíduo infantil (a 75 cm de 

profundidade) e um fragmento craniano (a 110 cm de profundidade). A datação do 

sedimento em que se encontrava o fragmento de crânio foi feita por método de 

termoluminescência, obtendo-se a data de  14.100 ± 1.800 AP (LOURDEAU, 2019). 

No Chile, no sítio de Monte Verde, foram encontrados vestígios de moradias 

humanas que datam de pelo menos 13 mil anos, o que inclui também restos de 

megafauna. Tais estudos, diferente dos achados brasileiros, possuem grande 

aceitação acadêmica atualmente (GOSDEN, 2012, p. 70). 
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Figura 1. Naturalista Peter W. Lund. Fonte: http://www.lagoasanta.com.br/ser 
humano/peter.htm 

 

Ainda sobre a região das Minas Gerais, em meados do século XX, o padre 

naturalista J. Padberg-Drenkpohl foi enviado à região de Confins, onde encontrou em 

uma gruta, a Lapa Mortuária, dezenas de restos ósseos humanos. Entretanto, não 

pôde comprovar a contemporaneidade entre tais indivíduos e a megafauna do 

Pleistoceno. Somente em 1956, numa missão do Museu Nacional, pesquisadores 

puderam realizar testes de C14, comprovando a antiguidade dos vestígios, e 

demonstrando que tal região já era ocupada pelo ser humano há pelo menos 10 mil 

anos. 

O achado mais importante da Lapa foi um crânio, denominado de “O Homem 

de Confins”, encontrado por H. Walter, em 1935. Isso porque este seria um indivíduo 

com as mesmas características físicas das pessoas de Lagoa Santa, haja vista as 

características craniométricas semelhantes (PROUS, 2013). 
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Mapa 1. Localização da região arqueológica de Lagoa Santa no mapa do Brasil. Fonte: 
Laboratório de Estudos Evolutivos e Ecológicos Humanos, da Universidade de São Paulo (LEEEH-

USP) (2001). 
 

Na década de 70, se iniciou uma das mais importantes missões arqueológicas 

no Brasil. Entre os pesquisadores envolvidos estava a pré-historiadora francesa A. 

Laming-Emperaire, que foi motivada pelos achados anteriores de grande antiguidade 

na região de Lagoa Santa. Mais de 25 pesquisadores de diversas regiões participaram 

das escavações. 

O maior fruto desses trabalhos foi um crânio de um indivíduo feminino, 

relativamente jovem, encontrado na Lapa Vermelha. O crânio não se encontrava 

fossilizado, o que exigia extremo cuidado por parte dos pesquisadores. O achado tinha 

uma relevância enorme para a questão da ocupação das Américas. Primeiro por sua 

antiguidade, pelo menos 11.000 anos (PROUS, 2013). Segundo, por suas 

características morfológicas, que posteriormente revelaram uma enorme distinção 

entre ele e os crânios dos indígenas brasileiros. (ver WALTER NEVES, 2008) 
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O crânio de “Luzia”, como ficou conhecida, possuía, estranhamente, 

similaridades com grupos de pessoas nativas da África e da Austrália (NEVES, 2008, 

p. 153). 

Segundo o bioarqueólogo Walter Alves Neves, os crânios encontrados no 

mesmo contexto de Luzia eram: “caracterizados por um neurocrânio alongado e 

estreito, bem como por uma face estreita, baixa e projetada.” (NEVES, 2008, p. 153). 

Os crânios de maior parte dos indígenas modernos (vestígios recentes), 

diferentemente, mostram grandes similaridades com grupos de pessoas da Ásia- 

sendo estes curtos e largos (NEVES, 2008). Fato este que fomenta grandes 

discussões sobre como e por quem foi ocupado o continente americano inicialmente. 

No entanto, o próprio pesquisador Walter Neves mudou de opinião em 2005, 

por conta de novas pesquisas que apontaram que Luzia tinha características similares 

aos indígenas botocudo. Além disso, uma nova pesquisa, que envolveu testes de 

DNA, liderada pelo arqueólogo Eske Wileslev, demonstrou que esse indivíduo era 

semelhante aos indígenas modernos (GOMES, 2020). 

Várias outras localidades de Minas Gerais receberam pesquisas arqueológicas 

por parte de estrangeiros. Em Santana do Riacho, havia um grande abrigo, que André 

Prous resolveu pesquisar. Logo no início das escavações já surgiram sepultamentos, 

assim como grande quantidade de materiais (PROUS, 2013). 

Tais escavações duraram quatro meses durante o final dos anos 70, resultando 

em datações de grande antiguidade (12.000 anos), e a descoberta de um cemitério 

pré-histórico, tido como pertencente ao mesmo povo de Luzia, em que se podiam 

observar muito bem os ritos post-mortem, além de restos vegetais associados aos 

sepultamentos (PROUS, 2013). 

Ainda na década de 70, outra região do estado de MG começou a ser estudada, 

a região do município de Diamantina, localizada na Serra do Espinhaço. Nesta época, 

pesquisadores do Setor de Arqueologia da UFMG (Universidade Federal de Minas 

Gerais), assim como do IAB (Instituto de Arqueologia Brasileira), iniciaram o registro 

de  alguns sítios arqueológicos da região, principalmente de pintura rupestre (LINKE 

& ISNARDIS, 2012). 

Após observado o potencial arqueológico da área, o Setor de Arqueologia 

adotou a região como uma de suas áreas de pesquisas, o que resultou no 

desenvolvimento de projetos financiados pela FAPEMIG (Fundação de Amparo à 
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Pesquisa do estado de Minas Gerais) e pela Missão Arqueológica Franco-Brasileira 

(LINKE & ISNARDIS, 2012). 

Um dos sítios estudados da região de Diamantina foi o denominado Lapa do 

Caboclo. Nele foram obtidas datações bem antigas, que chegaram a 10.560 ± 40 AP, 

até datas do Holoceno Superior. No nível antigo, foram achadas estruturas de 

combustão, com abundância de mateiral lítico em seu entorno (principalmente lascas 

de quartzo e quartzito). Além disso, na fase de ocupação do Holoceno Superior ( de 

680 ± 50 AP a 120 ± 40 AP) , foram encontrados quatro sepultamentos secundários e 

estruturas de depósitos de vegetais (“silos”) (LINKE & ISNARDIS, 2012). 

 

 

Figura 2 – Estruturas de depósito de vegetais e estruturas funerárias da Lapa do Caboclo. 
Fonte: LINKE, V.; ISNARDIS, A. Arqueologia Pré-Histórica da região de Diamantina (Minas Gerais): 

perspectivas e síntese das pesquisas, 2012. 
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Outra área de destaque no que se refere aos sítios arqueológicos foi a do 

município de Buritizeiro (MG), distante cerca de 400 km de Lagoa Santa, onde foi 

descoberto o sítio Caixa D’água, em 1987. Em primeiro lugar, o sítio destacava-se por 

sua localização, às margens do Rio São Francisco, em uma área a céu aberto. Nas 

fases iniciais de pesquisas, foram exumados artefatos líticos referentes a uma 

indústria sobre seixos. 

Logo, o destaque foi da grande quantidade de sepultamentos humanos 

encontrados, tornando o sítio, o maior cemitério pré-histórico da região, com mais de 

40 sepultamentos. De acordo com datações realizadas pela equipe do pesquisador 

Walter Neves, tais sepultamentos datavam do Holoceno médio2. 

Os níveis estratigráficos em que ocorriam os sepultamentos foram datados 

entre 5.000 e 6.000 AP. Nesses níveis foram encontrados diversos artefatos ósseos, 

por vezes acompanhando os sepultamentos. Acima dos esqueletos havia grandes 

blocos rochosos de arcósio. Neles foram encontrados micro vestígios de amido 

referentes a vegetais domesticados (milho ou mandioca). Convencionou-se chamá-

los de “mós”, devido à suposta utilização para moer os vegetais alimentícios (PROUS, 

2013). 

O achado desse grande número de restos esqueletais humanos representa, 

sem dúvidas, uma comprovação de ocupações prolongadas da região, ou pelo menos, 

grande densidade de pessoas. Portanto, isso contraria a teoria defendida por alguns 

pesquisadores, do abandono da região devido a um grande período de seca (ARAUJO 

et al, 2006). 

Sob a coordenação da pesquisadora Maria Jacqueline Rodet, foram realizados 

estudos no município de Jequitaí (MG), bem próximo a Buritizeiro (MG). Lá, foram 

encontrados diversos abrigos com abundância de indústrias líticas em quartzo, 

quartzito e silexito. Além de inúmeros registros rupestres em paredões (PROUS, 

2013). 

                                            

2 O período do Holoceno médio representa uma época pouco conhecida arqueologicamente 
no contexto brasileiro, o que suscita diversas questões. 
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Figura 3. Escavação no sítio Caixa D’água, em Buritizeiro (MG). Fonte: 
https://www.minasgerais.com.br/pt/atracoes/buritizeiro/sitio-arqueologico-caixa-dagua 
 

No estado de Minas Gerais, há o destaque de outra grande área arqueológica, 

a região do Vale do Peruaçu. Esta se localiza no norte do estado, próximo ao estado 

da Bahia. As pesquisas arqueológicas na região foram iniciadas na década de 80, 

pelo pesquisador André Prous, tendo o trabalho sido continuado pela equipe de 

Arqueologia do MHNJB-UFMG (Museu de História Natural e Jardim Botânico da 

Universidade Federal de Minas Gerais). 

Nesta região encontram-se inúmeros abrigos rochosos, principalmente em 

rocha calcária. Lá, corre o rio Peruaçu, afluente do rio São Francisco. Devido às 

condições ambientais, muitos vestígios humanos foram preservados, tais como, um 

sepultamento naturalmente semi-mumificado, restos vegetais secos, restos cerâmicos 

e líticos (RODET & FREITAS, 2010).  

Os vestígios mais relevantes são os “silos” (estruturas feitas de madeira e 

folhas que continham vegetais armazenados no seu interior), além de sepultamentos 

humanos. No sítio Lapa do Boquete, foram encontradas cerca de 30 destas estruturas, 

sendo que a mais antiga data de 1.500 AP. Foram identificadas 25 espécies vegetais 

armazenadas nos silos da Lapa do Boquete, e 5 destas são domesticadas, o que 

demonstra o caráter horticultor das populações humanas da região.  
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Figura 4. “Silo” encontrado na Lapa do Boquete, MG. Fonte: 

https://www.researchgate.net/figure/Foto-de-detalhe-de-um-silo_fig2_310816010 
  

https://www.researchgate.net/figure/Foto-de-detalhe-de-um-silo_fig2_310816010


23 

 

II. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho é elaborado através de material bibliográfico acerca dos 

temas em questão, tanto por meio físico, quanto por meio digital. Foram buscados 

textos clássicos de Antropologia e Arqueologia, que tratam principalmente da temática 

da “Arqueologia da morte”, além de obras mais atuais. 

O tema em questão é tratado há décadas por grandes autores, em que houve 

o interesse por materiais funerários em si, além de questões mais abrangentes que 

circundam a morte, como crenças e religiões. 

Uma região específica de pesquisa foi delimitada, em que alguns 

pesquisadores já trabalham há muitos anos, e há quantidade considerável de material 

bibliográfico disponível. Portanto, houve grande esforço em encontrar tais obras.  

Também, fez-se necessário, buscar obras clássicas e internacionais acerca do 

tema, a fim de elaborar discussões importantes. 

Autores clássicos como Durkheim, Mauss, Frazer, Malinovski, Binford entre 

outros, foram precursores nos conhecimentos que envolvem a morte. Com as suas 

pesquisas bibliográficas e de campo, puderam produzir grandes obras. 

Lewis Binford, considerado o criador da arqueologia processual, e influenciado 

pela etnoarqueologia, é uma das principais referências da área. Em obras como: 

Bones: Ancient Men and Modern Myths (1981) e Mortuary Pratices: Their Study and 

Their Potential (1971), o autor disserta acerca da temática da morte dentro da 

Arqueologia, além de outros temas. 

Além desses autores, buscou-se incluir as pesquisas de Steven Mithen, 

importante pesquisador de um ramo da arqueologia processual, que tem como 

abordagem teórica a Arqueologia cognitiva (arqueologia da mente humana). 

Dentro do contexto arqueológico estudado, destacam-se autores como Walter 

Neves, André Prous e André Strauss. Estes estudam e produzem material científico 

acerca da Arqueologia brasileira, e mais especificamente de Minas Gerais há muitos 

anos. 

Faz-se necessário – devido à escassez de pesquisas – comparar o material 

arqueológico regional com alguns outros exemplos do Brasil. Portanto foram trazidas 

referências de sítios de outros estados do Sudeste brasileiro, assim como alguns 

casos do Sul, Centro-Oeste e Nordeste. 
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Além disso, algumas referências consistem no material contido no Laboratório 

de Arqueologia pré-histórica (da Dra. Maria Jacqueline Rodet), do MHNJB-UFMG, 

referentes ao sítio Caixa d’água, de Buritizeiro (MG). 

Também foram utilizados registros históricos, de viajantes que passaram pela 

região de estudo, e deixaram o seu relato daquilo que foi observado e ouvido à época. 

Tais registros contam com observações dos povos nativos que habitavam a área do 

estado de Minas Gerais, no século XIX. 
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 III. ÁREA DE ESTUDO: AMBIENTE 

 

 Este capítulo demonstra alguns aspectos ambientais da área de estudo. Tais 

aspectos remetem ao bioma do Cerrado, no qual a área de estudo está inserida, além 

de aspectos específicos da região. 

 

3.1 Aspectos geomorfológicos 

 

A região na qual se insere o município de Lagoa Santa se caracteriza pela 

transição entre os biomas do Cerrado e da Mata Atlântica. Nela existe a “APA 

Carstede Lagoa Santa”, área de proteção ambiental criada em Janeiro de 1990, com 

uma área de 37.735,58 hectares (ICMbio), incluindo os municípios de Matozinhos, 

Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Vespasiano, Lagoa Santa, Funilândia e Confins. 

(NEVES & ARAUJO, 2010). 

A geologia local é composta de diversas formações, como dolinas, uvalas, 

lapiás, e cavernas. As rochas mais comuns são as metacarbonáticas do período Pré-

Cambriano Superior, do Grupo Bambuí (BARBOSA, 2016; NEVES & ARAUJO, 2010). 

Em termos de relevo, muitos autores apresentam tais categorias para a região 

da APA: Planícies fluviais, Planícies Cársticas, Planalto Cárstico e Topos residuais. 

(Neves & Araujo, 2010). Dentro do Planalto Cárstico, encontram-se a maior 

quantidade de abrigos-sob-rocha, locais estes que costumam conter vestígios 

arqueológicos de diferentes categorias (pinturas rupestres, sepultamentos humanos), 

e onde foram encontrados 46 sítios, até o momento da publicação do texto de Walter 

Neves e Astolfo Araújo. 

Os solos são resultados de cinco variáveis interdependentes, que são fatores 

de formação do mesmo, entre elas: clima, organismos, material de origem, relevo e 

tempo (REATTO, CORREIA & SPERA, 1998). 

Para se classificar um solo, levam-se em consideração diversos aspectos: 

morfológicos e físicos (cor, estrutura e textura), químicos (acidez, fertilidade) e 

mineralógicos (REATTO, CORREIA & SPERA, 1998). 

A característica cor é facilmente observada e é importante na delimitação dos 

horizontes de um perfil estratigráfico. Dentro dos estudos arqueológicos, isto tem 
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extrema relevância, podendo auxiliar na determinação de diferentes ocupações 

humanas e/ou períodos de formação (REATTO, CORREIA & SPERA, 1998). 

Já a fertilidade, característica química do solo, é definida por aspectos que vão 

desde a saturação por bases, o grau de acidez (pH) e a saturação por alumínio (Al). 

Dentro do bioma Cerrado, os solos são geralmente álicos (a saturação por Al é 

superior a 50%), então são de baixa fertilidade. (REATTO, CORREIA & SPERA, 

1998). 

Dentro do Cerrado, cerca de 46% dos solos são classificados como Latossolos. 

Estes são solos minerais, profundos, com baixo teor de silte e argila, distróficos e 

ácidos (pH de 4,0 a 5,5). Este solo apresenta grande variedade de plantas e micro-

organismos abrigam uma fauna que contribui para a ciclagem de nutrientes no solo 

(coleópteros e cupins) (REATTO, CORREIA & SPERA, 1998). 

Outro tipo de solo do Cerrado são as Areias Quartzosas, que são constituídas 

principalmente de quartzo. São profundas (pelo menos dois metros) e tem textura 

arenosa ou franco-arenosa (REATTO, CORREIA & SPERA, 1998). 

Outras características desses solos são a sua porosidade e a baixa 

concentração de nutrientes. Este tipo de solo é encontrado em mais ou menos 15% 

do Cerrado (REATTO, CORREIA, SPERA & 1998). 

Ainda, em relação aos solos do Cerrado, existe o solo Podzólicos, que são 

caracterizados por serem bastante heterogêneos, minerais e hidromórficos. 

Encontram-se principalmente na parte inferior das encostas (REATTO, CORREIA & 

SPERA, 1998). 

Outros solos encontrados nas áreas de Cerrado são os Plintossolos, que 

ocupam cerca de 9% da área total do bioma, e são típicos de locais quentes e úmidos. 

Apresentam subsuperfície com manchas avermelhadas por conta da presença de 

ferro. São solos minerais e hidromórficos, com baixa percolação (lixiviação) de água, 

e de escoamento lento (REATTO, CORREIA & SPERA, 1998). 

Por último, existem os Litossolos. Estes são geralmente associados a 

afloramentos rochosos, onde há relevo ondulado. São rasos e heterogêneos, 

contendo fragmentos de rochas e cascalhos e pedras (REATTO, CORREIA & SPERA, 

1998). 



27 

 

 

 

Figura 5. Vista da Gruta da Lapinha (região de Lagoa Santa), descoberta por Lund em 1835. 
Fonte: 

http://www.descubraminas.com.br/Turismo/DestinoAtrativoDetalhe.aspx?cod_destino=79&cod_atrativ
o=4323 

 

3.2 Clima 

 

O clima do Cerrado sofre a influência tanto de questões geográficas, quanto de 

fatores atmosféricos que acontecem no seu entorno. Situa-se entre 5° e 20° de latitude 

Sul e de 45° a 60° de longitude Oeste, principalmente na área do Planalto Central do 

Brasil (SILVA; ASSAD & EVANGELISTA, 2008). 

Segundo os autores Silva, Assad & Evangelista, a importância do clima no 

Cerrado é grande, pois: “O clima influencia não só a composição dos mosaicos 

paisagísticos que determinam as tipologias das unidades ambientais do Cerrado, 

como também a organização e a produção do espaço geográfico” (SILVA, ASSAD & 

EVANGELISTA, 2008, p.71). 

As influências atmosféricas inter e extratropicais podem ser classificadas como 

positivas (anticiclones dos Açores, anticiclone do Atlântico Sul, anticiclone do Pacífico 

e anticiclone migratório polar), ou negativas (depressões da Amazônia e do Chaco) 

(SILVA, ASSAD & EVANGELISTA, 2008). 

O anticiclone do Atlântico Sul, também conhecido como Zona de Convergência 

do Atlântico Sul, é um dos fenômenos que influência os índices pluviométricos no 
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Cerrado brasileiro. A Alta da Bolívia também atua nas chuvas em áreas do Cerrado 

(SILVA, ASSAD & EVANGELISTA, 2008). 

No caso da massa equatorial continental e da massa tropical continental, estão 

mais associadas aos sistemas ciclônicos de massas de ar (SILVA, ASSAD & 

EVANGELISTA, 2008). 

As frentes frias atingem o Cerrado durante todo o ano. A frente fria do Pacífico 

passa pela Argentina e a cordilheira dos Andes, entrando em contato com a 

convecção tropical na altura do Equador. A massa polar atlântica é outro sistema que 

atua sobre a região do Cerrado, mais frequentemente no inverno. Devido à entrada 

dessa massa de ar, há a ocorrência de estiagem durante o inverno e chuvas frontais 

durante a primavera e o verão (SILVA, ASSAD & EVANGELISTA, 2008). 

Todos esses fatores em conjunto, criam no Cerrado um clima peculiar, 

apresentando, geralmente, duas estações bem definidas: uma chuvosa, que inicia 

entre Setembro e Outubro e vai até Março ou Abril; e outra seca, que começa entre 

Abril e Maio e vai até Setembro ou Outubro, e apresenta escassez hídrica devido à 

falta de chuvas (SILVA, ASSAD & EVANGELISTA, 2008). 

 

3.3 Temperaturas 

 

As condições energéticas do ambiente afetam todos os processos 
biofísicos e bioquímicos que, por sua vez, condicionam o metabolismo dos 
seres vivos, tais como: absorção hídrica, respiração, fotossíntese e perda de 
água (SILVA, ASSAD & EVANGELISTA, 2008, p.77). 

 

No que concerne à amplitude térmica, esta é influenciada principalmente pela 

localização geográfica. Grosso modo, dentro de um mesmo hemisfério, os valores 

médios de temperatura aumentam quanto menor é a latitude, já a amplitude térmica 

aumenta conforme aumenta a latitude (SILVA, ASSAD & EVANGELISTA, 2008). 

Na área do Cerrado, as temperaturas médias mais elevadas encontradas estão 

no sul do Maranhão e do Piauí, e no sudoeste do estado da Bahia. Os valores variam 

de 23 graus C a 27 graus C. Já no caso das médias mais baixas, podem ser 

encontradas nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, com médias 

que variam de 18 graus C a 22 graus C (SILVA, ASSAD & EVANGELISTA, 2008). 

Segundo a classificação climática de Köppen, o bioma Cerrado apresenta duas 

classificações climáticas distintas: o primeiro tipo é o tropical úmido (Aw), com o 
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subtipo clima de savana (inverno seco e chuvas máximas no verão), ocorre na maior 

parte do Cerrado. O segundo tipo é o temperado quente (Cwa), com inverno seco e 

temperatura média no mês mais quente de 22 graus C, ocorre em Minas Gerais e em 

parte do Mato Grosso do Sul (SILVA, ASSAD & EVANGELISTA, 2008). 

 

 

Mapa 2. Climas predominantes no Cerrado. Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Tipos-
de-clima-predominantes-no-Bioma-Cerrado-segundo-a-classificacao-de-Koeppen_fig1_301567134 

 

3.4 Recursos hídricos 

 

O Cerrado é popularmente conhecido como o “Berço das águas”, nele nascem 

os rios que formam as principais bacias hidrográficas do Brasil, sendo elas: Paraná, 

Parnaíba, Paraguai, Tocantins-Araguaia, Amazônica e São Francisco. 

O papel do Cerrado na distribuição de águas pelo Brasil é fundamental. No 

estado de MG, por exemplo, ocorre 70% da vazão do rio São Francisco, e mesmo 

com o Cerrado ocupando 47% da área do estado, corresponde a 94% da vazão em 

sua foz (LIMA & SILVA, 2008). 

A região de Lagoa Santa é banhada pelo rio das Velhas, maior afluente do rio 

São Francisco, um dos maiores cursos d’água do Brasil. Sua extensão é de mais de 

800 km. Sua nascente é no município de Ouro Preto (MG), e o desague acontece no 

“Velho Chico” (São Francisco), na altura do município de Várzea da Palma. 
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A bacia do Rio das Velhas possui 29.173 Km2, nesta área existem 51 municípios 

com população de quase 5 milhões de habitantes. A bacia é dividia em três regiões, 

sendo o Baixo rio das Velhas, que compreende: na parte Sul os municípios de Curvelo, 

Corinto, Monjolos, Gouveia e Presidente Kubitscheck, e ao norte: Buenópolis, 

Joaquim Felício, Várzea da Palma e Pirapora.  

O médio rio das Velhas, ao norte coincide com o rio Paraúna e a margem 

esquerda passa pelo município de Curvelo. Já o Alto rio das Velhas, abrange o 

Quadrilátero Ferrífero, com os municípios de Belo Horizonte, Sabará e Contagem 

como limites ao norte (COSTA, 2008). 

O rio das Velhas teve grande importância na época da exploração de metais 

preciosos no estado de Minas Gerais. De acordo com pesquisas, ele pode ter sido a 

rota inicial dos exploradores que vieram da região Nordeste. 

 

 

Figura 6. Vista do Rio São Francisco em meio aos cânions. Fonte: 
https://minasfazciencia.com.br/infantil/2017/10/04/aniversario-do-rio-sao-francisco-relembre-a-

importancia-do-velho-chico/ 
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3.5 Vegetação  

 

O Cerrado apresenta formações florestais, campestres e savânicas. A primeira 

é composta predominantemente de espécies arbóreas, com formação de dossel. O 

campo, por outro lado, possui principalmente espécies herbáceas e arbustivas. Já as 

savanas são compostas de árvores e arbustos sobre um solo com gramíneas. Cada 

umas dessas formações incluem diferentes tipos de vegetação, que são chamadas 

de fitofisionomias (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Dentro das formações florestais existem: Mata Seca, Cerradão, Mata de 

Galeria e Mata Ciliar. A Mata Ciliar é aquela que acompanha a margem de rios, de 

médio e grande porte no Cerrado, em que a vegetação arbórea não forma galerias. 

Geralmente, a largura dessa vegetação não ultrapassa os 100m em cada margem do 

rio (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

As árvores desta Mata possuem altura que varia de 20 a 25 m. Tipicamente, 

ocorrem mais espécies caducifólias, ou seja, que perdem suas folhas no inverno. A 

cobertura arbórea varia de 50% a 90% ao longo do ano. Algumas espécies típicas são 

a Cecropia pachystachya (embaúba), Aspidosperma spp. (perobas) e Sterculia striata 

(chicá) (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

A Mata de Galeria é a vegetação que se estende pelas margens de pequenos 

rios e córregos dos planaltos do Brasil Central, formando corredores fechados sobre 

estes rios. São compostas de espécies perenifólias (mantém suas folhas durante todo 

o ano). Ocorrem em uma transição brusca com savanas e campos (RIBEIRO & 

WALTER, 2008). 

As árvores possuem alturas que variam de 20 a 30 m, com cobertura arbórea 

de 70% a 95%. A umidade é alta durante todo o ano na Mata de Galeria. Ainda, essa 

Mata pode ser dividida em dois subtipos: Mata de Galeria Inundável e Mata de Galeria 

Não-Inundável (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Segundo Ribeiro e Walter: 

 

Por Mata de Galeria Inundável entende-se a vegetação florestal que 
acompanha um curso de água, onde o lençol freático se mantém próximo ou 
sobre a superfície do terreno na maior parte dos trechos durante o ano todo, 
mesmo na estação seca (RIBEIRO & WALTER, 2008, p.169). 
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Nelas, podemos encontrar espécies das famílias Annonaceae, Burseraceae, 

Clusiceae, entre outras. 

Já a não inundável, obviamente, é aquela em que o lençol freático não se 

mantém próximo à superfície. São encontradas espécies das famílias Apocynaceae, 

Leguminosae e Lauraceae (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Outro tipo de vegetação florestal do Cerrado é a Mata Seca, que se caracteriza 

por sua localização nos interflúvios (área entre dois cursos de água), onde há muitos 

nutrientes. Durante a estação seca ocorrem diversos níveis de caducifólia (RIBEIRO 

& WALTER, 2008). 

As árvores da Mata Seca são geralmente eretas com alturas que variam de 15 

m a 25 m. Na época seca, a cobertura dessas árvores pode ser inferior a 50%. 

Algumas espécies típicas são a Amburana cearenses (cerejeira), Cariniana 

estrellensis (Jequitibá) e Cedrela fissilis (cedro) (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Por último, existe o Cerradão. Essa vegetação caracteriza-se por “um sub-

bosque formado por pequenos arbustos e ervas, com poucas gramíneas.” (RIBEIRO 

& WALTER, 2008, p. 172). As árvores apresentam cobertura que varia de 50% a 90%, 

sendo maior durante as chuvas. A altura das árvores é pequena se comparada às 

outras vegetações, variando de 8 m a 15 m. Dentre as espécies de árvore podemos 

destacar: Caryocar brasiliense (pequi), Siphoneugena densiflora (maria-preta), 

Xylopia aromática (pimenta-demacaco) e Dilodendron bippinatum (maria-pobre). 

Já dentre as espécies arbustivas, ocorrem: Brosimum gaudichaudii (mama-

cadela), Alibertia edulis (marmelada-de-cachorro) e Duguetia furfuracea (pinha-do-

campo) (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

No contexto das formações savânicas, podemos classificar em quatro tipos de 

vegetação distintos, Cerrado (sentido restrito), Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda 

(RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Segundo Ribeiro e Walter: “O Cerrado sentido restrito caracteriza-se pela 

presença de árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e 

retorcidas, e geralmente com evidências de queimadas.” (RIBEIRO & WALTER, 2008, 

p.174). Nessa vegetação, as plantas possuem folhas rígidas e coriáceas, o que pode 

estar relacionado a uma adaptação a condições de seca. 

A diversidade de espécies vegetais é muito grande, ocorrendo diversas 

espécies comuns a outras categorias de vegetação. Dentre as espécies, ocorrem: 

Aspidosperma tomentosum (peroba-do-campo), Caryocar brasiliense (pequi), 
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Dimorphandra mollis (fava-de-anta), Machaerium acutifolium (jacarandá), Copaifera 

langsdorffii (copaíba) entre outras (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Ainda, dentro do Cerrado sentido restrito, existem subdivisões fisionômicas. 

Existem o Cerrado Ralo, o Cerrado Típico e o Cerrado Denso. Basicamente, do 

Cerrado Ralo ao Cerrado Denso (nesta ordem), ocorre o aumento gradativo da 

cobertura arbórea assim como da aluta média das árvores (RIBEIRO & WALTER, 

2008). 

Por fim, existe o Cerrado Rupestre, que se caracteriza por comportar vegetação 

principalmente sobre afloramentos rochosos. Ocorrem muitas espécies florísticas, 

assim como no Campo Rupestre (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Noutro contexto, existe o Parque do Cerrado, que se caracteriza pelo 

agrupamento de árvores em “murundus”, que são locais de elevação do terreno, com 

elevações de altura média de 0,1 m a 1,5 m. No geral, a altura das árvores varia de 3 

m a 6 m, e a cobertura arbórea fica entre 5% a 20% (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Algumas espécies encontradas nessa vegetação são: Andira cuyabensis 

(angelim), Dipteryx alata (baru) e espécies do gênero Bromelia (RIBEIRO & WALTER, 

2008). 

Outra formação savância é a Vereda, que é uma fitofisionomia caracterizada 

por ser cercada de campos úmidos, com buritis que não formam dossel. A espécie 

principal de ocorrência é a palmeira Mauritia flexuosa (Buriti). Os buritis são altos, com 

média de 12 m a 15 m e com cobertura arbórea baixa, de 5% a 10%. A Vereda ocorre 

em áreas com afloramento do lençol freático, sendo importante para a fauna do 

Cerrado. Ocorrem espécies como a Calophylum brasiliense (landim), Euplassa 

inaequalis (fruta-de-morcego) e Ilex affinis (congonha) (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Por último, dentro das formações savânicas, existe o Palmeiral. Essa 

fitofisionomia é caracterizada pela presença de uma única espécie de palmeira 

arbórea. Existem quatro tipos de Palmeirais, e suas estruturas são condicionadas 

pelas espécies dominantes (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Um desses tipos é o Babaçual, que de acordo com a denominação, caracteriza-

se pela presença do babaçu. Essa espécie está relacionada a áreas que sofreram 

ação do Ser humano, sendo ela mais resistente ao fogo do que outras espécies. O 

Babaçual tem árvores com altura média de 8 m a 15 m e cobertura arbórea de 30% a 

60% (RIBEIRO & WALTER, 2008). 
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Outra categoria de vegetações são as Formações campestres, que englobam 

três fitofisionomias diferentes, entre elas: o Campo Limpo, o Campo Rupestre e o 

Campo Sujo (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

A primeira é uma formação vegetal que tem predomínio de espécies herbáceas, 

com poucos arbustos e sem árvores. Algumas espécies comuns são dos táxons: 

Burmanniaceae, Droseraceae e Lythraceae (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Já os Campos Rupestres são um tipo de predominância herbáceo-arbustiva, 

ocupando áreas de afloramentos rochosos. Ocorre principalmente em altitudes 

superiores aos 900 m. Nesses afloramentos ocorrem espécies lenhosas nas fendas 

das rochas. A flora é típica, contendo espécies com características xeromórficas, com 

folhas pequenas e espaçadas. As espécies mais frequentes são das famílias e 

gêneros: Bromeliaceae, Cactaceae, Gentianaceae e Leguminosae (RIBEIRO & 

WALTER, 2008). 

Por fim, existe o Campo Sujo. Segundo os autores Walter e Ribeiro: 

 

O Campo Sujo é um tipo fisionômico exclusivamente arbustivo-
herbáceo, com arbustos e substratos esparsos, cujas plantas, muitas vezes, 
são constituídas por indivíduos menos desenvolvidos das espécies arbóreas 
do Cerrado sentido restrito (RIBEIRO & WALTER, 2008, p.183).  

 

O Campo Sujo divide-se em três subtipos: se o lençol freático é alto, há o 

Campo Sujo Úmido, se é profundo, há o Campo Sujo Seco, e se existem os 

“murundus”, há o Campo Sujo com Murundus. Dentre as famílias de espécies vegetais 

ocorrem: Poaceae, Asteraceae e Cyperaceae (RIBEIRO & WALTER, 2008). 
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 Figura 7. Palmeiras de Buriti. Fonte: https://secom.to.gov.br/noticias/uso-sustentavel-do-

capim-dourado-e-do-buriti-e-tema-de-consultas-publicas-266966/ 

 

 

Figura 8. Vegetação de Campo rupestre. Fonte: https://www.ufmg.br/pos/ecologia/rapido-
colapso-dos-campos-rupestres/ 

 

3.6 Fauna 

 

A fauna do Cerrado é muito rica, consistindo em cerca de 320.000 espécies, 

sendo que a grande maioria é de animais invertebrados. Há 90.000 espécies de 

insetos. Também ocorrem diversas aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Incluindo 

grandes animais, remanescentes da megafauna da Era Pleistocênica. A região de 
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Lagoa Santa ainda conta com alguns exemplares da mata atlântica, pois se situa em 

área de transição (HERMMAN et al., 1998). 

No estado de Minas Gerais existem mais de 1700 espécies de vertebrados. 

Entre elas existem 195 espécies de mamíferos. As principais famílias mastológicas 

são as dos morcegos, com mais de 60 espécies, roedores com 40 e carnívoros com 

21. Entre eles existem alguns de grande porte, como a Capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris), o maior roedor do mundo, a Anta do gênero Tapirus, Veado-campeiro 

(Ozotoceros bezoarticus), e carnívoros como a onça parda (Puma concolor) e onça 

pintada (Panthera onca) (HERMMAN et al., 1998). 

Tanto a onça parda (Suçuarana), quanto a onça-pintada encontram-se no livro 

vermelho dos mamíferos em risco de extinção. A Suçuarana é o segundo maior felino 

que ocorre no Brasil, sendo que ela se distribui por quase todo o continente americano. 

Ambas são predadoras de topo de cadeia, sendo que a onça-pintada pode se 

alimentar de grandes mamíferos, como Capivaras e Antas. 

A onça-pintada é um animal frequentemente presente nas representações 

indígenas. Entre os povos amazônicos existe a representação da onça. Por sua 

agilidade tanto em terra, quanto na água, ela representa o povo Kambeba. Já a onça-

preta (animal com melanismo) representa o povo Tikuna (KAMBEBA). 

A maior parte dos mamíferos regionais é da Ordem dos pequenos mamíferos 

e da Chiroptera. Segundo estudo realizado durante os anos de 1995 e 1996: 

 

Das 42 espécies identificadas, três são consideradas endêmicas da 
Mata Atlântica: a cuíca (Marmosops incanus), o bugio (Alouatta fusca) e o 
guigó (Callicebus personatus), e uma do Cerrado, o rato-do-campo (Callomys 
tener) (KOHLER; HERMMAN; DUARTE, 1998, p. 36). 

 

A avifauna do Cerrado consiste em mais de 800 espécies, sendo que na APA 

de Lagoa Santa foram registradas mais de 200. Incluem-se nesse total, aves de 

rapina, frugívoras, entre outras. As famílias com maior número de representantes são 

Tyrannidae, Emberizidae e Furnariidae. A primeira tem como representantes os bem-

te-vi e os papa-moscas, a Emberizidae tem as saíras e os papa-capim e a última 

possui os joão-de-barro e os arapaçus (HERMMAN et al., 1998). 

As serpentes representam uma pequena parcela no número total de espécies. 

Segundo estudos realizados por pesquisadores do IBAMA e colaboradores, foram 

encontradas 16 espécies. As mais comuns foram, a cascavel (Crotalus durissus) e a 
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coral verdadeira (Micrurus frontalis). As cascavéis são comuns em ambiente 

pedregosos e secos, já as corais preferem galerias no solo (KOHLER; HERMMAN; 

DUARTE, 1998). 

Os peixes de água doce são representados por milhares de espécies no Brasil, 

são até 3 mil espécies, segundo estimativas. Só no rio São Francisco são 173 

espécies viventes (DRUMMOND et al., 2009). 

Na Bacia do rio São Francisco ocorre espécies como, dourado (Salminus 

brasiliensis), surubim (Pseudoplatystoma corruscans), mandi-amarelo (Pimelodus 

maculatus), mandi-açu (Duopalatinus emarginatus) e piau-verdadeiro (Leporinus 

elongatus) (DRUMMOND et al., 2009). 

O Brasil é o país mais rico em espécies de anfíbios, com mais de 800 espécies 

registradas. A grande variedade de biomas no estado de Minas Gerais favorece a 

existência de grande variedade de anurofauna. No bioma do Cerrado são quase 100 

espécies registradas. São comuns na região espécies como Dendropsophus 

rubicundulus, Scinax fuscomarginatus, Rhinella rubescens e Dermatonotus muelleri 

(DRUMMOND et al., 2009). 

 

3.7 Paleoambiente e Megafauna 

 

O ambiente do Cerrado sofreu algumas transformações durante e após a 

entrada no período do Holoceno. A partir dos 22 mil AP, houve um processo de 

diminuição da umidade, sendo que entre 14 mil e 10.500  AP, ocorreu o pico da aridez 

(MEYER et. al, 2014). 

Entre 7 mil e 6 mil AP, houve um aumento das chuvas, o que possibilitou a 

ocorrência de florestas decíduas e semi-decíduas em meio à savana (MEYER et. al, 

2014). 

Segundo MEYER et. al (2014), registros da região de Lagoa Santa mostram 

que no período de transição entre Pleistoceno e Holoceno, havia vegetação típica de 

Cerrado além de elementos de florestas temperadas. Entre os táxons havia Araucaria, 

Sapindaceae e Protium. Diferente de outras partes do Cerrado, ao final do 

Pleistoceno, Lagoa Santa possuía um clima mais úmido. 

A megafauna da região era bem diversa. De acordo com achados de Lund na 

importante gruta de Maquiné (Lapa Nova de Maquiné), havia restos ósseos 
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pertencentes a espécies como Haplomastodon waringi (mastodonte), Eremotherium 

rusconi (Preguiça gigante), Pampatherium humboldtii (tatu gigante), além de grandes 

predadores como o Smilodon populator (tigre-dente-de-sabre), Protocyon troglodytes 

(espécie de cão) e Arctodus brasiliensis (espécie de urso). Muitas espécies foram 

descritas pelo próprio Lund (VALLE, 1991). 

A relação dos seres humanos com a megafauna não é bem compreendida. As 

informações das quais se dispõe atualmente, demonstram que populações antigas da 

América do Sul provavelmente conviveram com algumas dessas espécies. Porém, 

poucos achados arqueológicos demonstram uma possível interação entre eles.  

Para considerar essa interação, os pesquisadores levam em consideração os 

vestígios de megafauna que incluem marcas diretas de ação humana (cortes). Esses 

cortes podem ser classificados como raspagem, serragem e fatiamento, entalhamento 

e percussão dinâmica (ROSA et. al, 2018). 

Apesar de serem poucos os vestígios da ação humana nos seres da 

megafauna, foram encontrados sítios com fortes evidências em diversos países da 

América do Sul. 

Na Argentina, foram encontrados restos ósseos pertencentes a diversas 

espécies de animais da megafauna, a maior parte pertencia a uma preguiça gigante 

(M. americanum), a qual possuía marcas de corte em uma das costelas. Além disso, 

foram achados diversos artefatos em contexto com os restos faunísticos, incluindo 

uma ponta de projétil lítica, além de um raspador. Tais vestígios sugerem que por volta 

de 10.650  AP, as pessoas estavam caçando e se alimentando de grandes animais 

(POLITIS et. al, 2019). 

No Arroyo del Vizcaíno, no Uruguai, foi encontrado um depósito de fósseis com 

mais de mil espécimes registrados. Havia uma clavícula pertencente a uma preguiça 

da espécie Lestodon armatus, nela existiam dezenas de marcas de corte, de todas as 

categorias já citadas. O intuito dos cortes aparentemente foi do desmembramento dos 

membros anteriores (ROSA et. al, 2018). 

Já no Brasil, na Toca da Janela da Barra do Antonião, no estado do Piauí, foram 

encontrados, alguns ossos com marcas de intervenção humana (úmero, tíbia e 

metatarsal III esquerdo), pertencentes a espécie Hippidion principale. As marcas 

nestes ossos sugerem tanto a remoção de tecidos moles, quanto a tentativa de acesso 

à medula. 
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No estado de Minas Gerais, precisamente na Lapa do Caetano (Matosinhos), 

foi encontrado o crânio de um indivíduo filhote da espécie Notiomastodon platensis, 

nele havia uma marca de perfuração próxima a abertura nasal, possivelmente 

causada por uma lança e que provavelmente causou a morte do animal (ROSA et. al, 

2018). 

A maior parte das espécies da megafauna encontradas com marcas de ação 

humana são de preguiças gigantes e mastodontes, no contexto da América do Sul. As 

datações obtidas para os vestígios se encontram principalmente entre 13 mil AP e 

cerca de 7,5 mil  AP, ou seja, estão entre o a transição do Pleistoceno/Holoceno e 

início do Holoceno. A exceção está nos vestígios do Uruguai (Arroyo del Vizcaíno), 

que datam de cerca de 29 mil AP não calibrados (ROSA et. al, 2018). 

Esta datação entra em conflito com as hipóteses mais conservadoras da 

chegada dos seres humanos ao continente americano (teoria Clóvis), sugerindo 

alguma entrada muito mais pretérita, sem indicação clara de local de origem ou 

chegada. 

Além do convívio comprovado pela ciência, entre as pessoas e os animais da 

megafauna, é comum a discussão acerca da ação humana na extinção em massa 

desses seres. Apesar de alguns autores sugerirem que o ser humano foi um fator 

importante para extinção da megafauna, de acordo com evidências recentes, é 

improvável que os seres humanos sejam responsáveis (CRIADO, 2016) 

Análises de DNA, acompanhadas de datações por C14 em ossos de espécies 

da megafauna, demonstram que em regiões da América do Sul, em que houve o 

convívio com as pessoas, os animais só foram extintos centenas ou milhares de anos 

após o contato. 

Além disso, os poucos registros fósseis encontrados sugerem que a ação 

humana com relação à megafauna foi oportunística e esporádica (ROSA et. al, 2018). 

Em contrapartida, a hipótese denominada de sobrematança, criada por Paul 

Martin (1984), e desenvolvida por Marashall (1988), ganha certas evidências a seu 

favor, pois há uma correspondência temporal entre a colonização humana das 

Américas e a extinção da megafauna.  

Sobretudo a sobrematança inovativa, ideia na qual o ser humano, que já se 

encontrava estabelecido em determinada região, desenvolve a sua tecnologia de 

caça, a ponto de exterminar a megafauna local que já se encontrava fragilizada pelo 

clima, e a sobrematança por competição, teoria a qual diz que o ser humano modifica 
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o meio ambiente e atrapalha o funcionamento dos ecossistemas, por conta da 

implementação da agricultura e da introdução de novas espécies, o que também 

extingue a megafauna (LIMA-RIBEIRO & DINIZ-FILHO, 2013). 

De acordo com o que é observado atualmente, fica evidente que a chegada 

dos seres humanos causa impacto no meio ambiente. Entretanto, a maior parte das 

evidências demonstra que não se pode fazer uma ligação direta entre a chegada dos 

seres humanos e a extinção da megafauna (LIMA-RIBEIRO & DINIZ-FILHO, 2013). 

A hipótese mais sensata, diz respeito à extinção por fatores ambientais. Houve 

um aquecimento rápido de regiões da América do Sul, o que provocou significativas 

mudanças no ambiente, levando ao desaparecimento de inúmeras espécies. 

 

 

Figura 9. Esqueleto fóssil de um Smilodon populator. Fonte: 
https://asaventurasdejack.files.wordpress.com/2013/06/smilodon-populator.jpg 

 



41 

 

 

Figura 10. Representação de uma preguiça gigante (Eremotherium). Fonte: 
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2018/09/13/preguicas-gigantes-

pesavam-o-equivalente-ao-peso-dos-elefantes.ghtml 
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IV. REFERÊNCIAS ETNOARQUEOLÓGICAS 

 

O ser humano moderno3, desde a Revolução Cognitiva4, possui um grande 

aparato cultural em torno da morte. A cultura que circunda este fato é bastante 

robusta, o que é representado por inúmeros artefatos e estruturas. Nesse sentido, a 

morte de uma pessoa não é apenas um fenômeno biológico, e sim um fato que marca 

uma sociedade. 

Segundo Mithen, a mentalidade mais desenvolvida dos seres humanos surgiu 

há cerca de 60 mil anos, no período de transição entre o Paleolítico médio e o superior. 

A partir desse momento, as pessoas começaram a demonstrar um pensamento mais 

complexo, representando aspectos do que seria a base das religiões (MITHEN, 1998). 

Tais aspectos podem ser observados na cultura material criada por eles. São 

artefatos, pinturas rupestres, acompanhamentos funerários, que são associados à 

crença no transcendente (MITHEN, 1998). 

Alguns achados pelo mundo, segundo Mithen, sugerem a crença em ideologias 

religiosas. Como as tumbas encontradas em Sungir, na Rússia, que contém três 

pessoas enterradas, um homem de sessenta anos e dois adolescentes (homem e 

mulher). A datação sugere cerca de 28 mil anos de antiguidade. Todos estavam 

acompanhados de inúmeros artefatos, milhares de contas de marfim, pingentes, 

braceletes e broches (MITHEN, 1998). 

Na vila de Willendorf, na Áustria, foi encontrada em 1908, pelo arqueólogo 

Josef Szombathy, uma estatueta feminina feita de pedra com cerca de 11 cm. Ela foi 

apelidada de Vênus de Willendorf, em referência a deusa romana do amor. Esta 

escultura foi datada do Paleolítico Superior, e especula-se que simbolicamente ela 

seja uma deusa, que represente a fertilidade (devido às suas características 

anatômicas) (ZYGMONT). 

No entanto, em interpretações mais atuais, entende-se que relacionar a 

estatueta de Willendorf a uma deusa (vênus), seria subestimar o papel feminino na 

pré-história, além de deixar de lado as atividades femininas no quotidiano das 

                                            

3 Ser humano moderno refere-se a nossa espécie (Homo sapiens), plenamente formada. 
4 A Revolução cognitiva da espécie humana, ocorrida a paritr de 70 mil anos atrás, significou 

o surgimento de novas formas de comunicação. 
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sociedades. Portanto, tal representação poderia ser um autorretrato feito por uma 

mulher, por exemplo (MASVIDAL, 2006). 

Ainda, segundo a teoria de Delporte (1993), essa representação feminina 

poderia ser uma imagem do grupo humano como um todo, justamente pelo fato de 

que as mulheres são responsáveis pela renovação da espécie humana, através da 

gestação (MASVIDAL, 2006). 

As crenças humanas mais antigas são chamadas de animistas, que 

etimologicamente tem a ver com espírito, na língua latina. O animismo é a crença de 

que todo lugar, todo animal, toda planta e todo fenômeno natural tem consciência e 

sentimentos (HARARI, 2017). 

Com isso, não só os humanos possuem personalidade, mas sim diversas 

outras coisas, desde seres vivos, rochas a espíritos e demônios. Isso está relacionado 

diretamente ao convívio das pessoas, em diferentes situações. 

As crenças dos povos ameríndios geralmente são classificadas nesses moldes. 

Isto não quer dizer que não haja diversidade, pelo contrário, cada povo possui sua 

cultura com determinadas particularidades. De fato, é notável que em qualquer cultura 

humana, existe a crença no transcendente5. Para Boyer, uma característica comum a 

todas as religiões é a crença em seres imateriais (BOYER, 1994 apud MITHEN, 1998). 

Também é possível notar, com base nos estudos arqueológicos, que essas 

crenças se expressam na forma de cultura material. Na vida quotidiana das pessoas, 

há muitas coisas que estão intimamente ligadas a essas crenças “sobrenaturais”. Mais 

ainda na hora da morte, quando inúmeros objetos e estruturas são direcionados ao 

morto.  

Essas criações vão desde artefatos fúnebres, a túmulos e mausoléus 

elaborados. Notoriamente tais obras não são meramente práticas, no sentido de servir 

apenas para retirar o corpo do convívio dos vivos, mas sim, possuem inúmeros 

significados e relações. 

 

                                            

5 O termo transcendente está relacionado àquilo que para os ocidentais são seres não 
biológicos, entidades, e coisas mágicas. 
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Figura 11. Sepultamento humano da região de Sungir (Rússia), datado do Paleolítico 

superior, continha 4903 contas. Fonte: https://netnature.files.wordpress.com/2015/10/sem-
tc3adtulo8.png 

 

 

 

Figura 12. Estatueta Vênus de Willendorf. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_de_Willendorf#/media/Ficheiro:Venus_von_Willendorf_01.j

pg 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vénus_de_Willendorf#/media/Ficheiro:Venus_von_Willendorf_01.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vénus_de_Willendorf#/media/Ficheiro:Venus_von_Willendorf_01.jpg
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Apesar dos inúmeros achados arqueológicos, apenas podem ser feitas 

suposições sobre o significado exato de cada coisa, haja vista que na imensa maioria 

das vezes, as pessoas que produziram os objetos já não existem mais. 

Para lidar com esse problema, é necessário recorrer aos estudos 

etnoarqueológicos, a fim de criar proposições sobre o que ocorreu no passado. Para 

Binford, não se deve criar analogias entre o registro arqueológico e o etnográfico, pois 

com isto pressupõe-se que o comportamento do passado é semelhante ao do 

presente, culminando em visões equivocadas. Segundo Binford, os sítios devem ser 

interpretados como fazendo parte de um sistema, composto de diversos sub-sistemas, 

dentro de cada sociedade específica (BINFORD, 1980 ; SILVA, 2009). 

Para Binford (1980), as distâncias de tempo e espaço, entre as categorias 

funcionais (e dentro delas), sofrerão mudanças, de acordo com a estrutura das 

relações sistêmicas, dentro dos sistemas sócio-culturais. 

Ainda, como diz Binford: “Devemos tratar de entender que relações existem 

entre a dinâmica de um sistema vigente no passado e os subprodutos materiais que 

contribuem para formar o registro arqueológico conservado até a atualidade.” 

(BINFORD, 1980, p. 440) (Tradução nossa). 

Por outro lado, é importante pensarmos sobre o lado imaterial dos 

sepultamentos. Ou seja, as razões e significados por trás dos eventos fúnebres. Nos 

primórdios dos estudos etnológicos acerca das práticas mortuárias, havia o foco 

principal na relação com as “religiões primitivas” (BINFORD, 1971). 

Pesquisadores como Tylor (1871) e Frazer (1915), pensavam tal questão como 

ligada ao medo das pessoas do que se pode chamar de alma. 

Depois, Hertz demonstrou que o tratamento fúnebre depende do indivíduo 

morto. Sendo diferente dependendo da posição social que o indivíduo ocupava em 

vida, e as circunstâncias por trás da morte. Como diz Gennep, a vida social do grupo 

fica suspensa por um tempo maior, quanto mais elevada era a posição social do 

indivíduo falecido (HERTZ, 1960; GENNEP, 2011). 

Ainda, o tratamento depende também da idade e do sexo do indivíduo 

(YARROW, 1880 apud BINFORD, 1971). 

Os ritos funerários, na visão de Van Gennep, envolvem três etapas, sendo elas 

a separação, a margem e a agregação. Isto serve tanto para o morto, quanto para os 

vivos que se encontram em luto. Os ritos de separação são os preliminares, os de 
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margem são considerados liminares, por último, os ritos de agregação são pós-

liminares. 

Essas classificações dizem respeito à situação na qual cada indivíduo se 

encontra. Na etapa da separação, a pessoa sai de um determinado contexto, passa a 

se encontrar na margem (contexto de transição), e acaba sendo realocada, através 

dos ritos de agregação. Tais ritos estão relacionados a diversos eventos sociais 

(nascimento, casamento, morte). Dentro dos ritos funerários, os mais importantes são 

os de agregação do morto ao mundo dos mortos (GENNEP, 2011). 

A morte inicia-se como um rito de separação, quando o morto é retirado do 

mundo dos vivos. Depois, o corpo passa por exéquias, isso representa um rito de 

margem. Por último acontecem os ritos de agregação, que fazem com que o morto 

esteja definitivamente agregado ao mundo dos mortos (GENNEP, 2011).  

Entre os ritos de separação, fazem parte o transporte do corpo para fora do 

convívio dos vivos, a morte das mulheres e dos animais do falecido, assim como a 

queima de seus pertences. Os materiais utilizados para essa separação são 

cemitérios, caixões, grades e montes de pedra. Além disso, pode ocorrer a destruição 

do cadáver, com o intuito da separação entre corpo e alma (alma-sopro, alma-cabeça, 

alma-animal, entre outras) (GENNEP, 2011). 

Durante os ritos de margem, as pessoas que têm relação com o morto 

encontram-se em luto. Sendo que, as pessoas entram nesse estado mediante ritos de 

separação, e depois saem dele por ritos reintegração, que suspendem o estado de 

luto. Materialmente, neste período marginal acontece o descanso do cadáver por certo 

período, num caixão ou câmara mortuária (velório) (GENNEP, 2011). 

Durante os ritos de margem é que os mortos recebem todo o tipo de objeto, 

com funções práticas ou simbólicas (ou ambas), para que consigam ter êxito em sua 

jornada para o mundo dos mortos, e que lá prosperem. Nessa jornada, por vezes 

existem entidades [humanas ou não] que conduzem o morto para seu destino final 

(GENNEP, 2011). 

Segundo Morin, a morte para o “Homem primitivo” significa viagem, sono, 

renascimento, acidente, doença ou malefício, uma entrada ao mundo dos mortos. 

Também é uma transição, que está relacionada ao viver, crescer e gerar 

descendentes (MORIN, 1979 apud SILVA, 2005). 
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Por fim, os ritos de agregação são geralmente compostos de banquetes em 

festas comemorativas ou refeições durante os funerais. Com isso objetiva-se a 

religação entre os vivos da sociedade (GENNEP, 2011). 

Apesar da diversidade cultural, o além-mundo geralmente é descrito como um 

mundo “análogo ao nosso, porém mais agradável, e que a sociedade nele acha-se 

organizada como na terra, de maneira que cada indivíduo retoma sua categoria, no 

clã, na classe de idade, na profissão, etc., que tinha neste mundo” (GENNEP, 2011, 

p.133).  

Ainda, Gennep menciona a relação importante entre as características dos 

indivíduos e os seus respectivos funerais. “Todo mundo sabe que nada varia tanto 

com os povos, a idade, o sexo, a posição social do indivíduo quanto os ritos funerários” 

(GENNEP, 2011, p. 128). 

Os ritos dos povos nativos, em sua totalidade, não necessariamente podem ser 

explicados de acordo com a classificação pensada por Arnold Van Gennep. Sendo 

assim, essa teoria é apenas umas das formas de se interpretar tais fatos. 

 Os ritos fúnebres são fundamentais nas sociedades humanas, haja vista que, 

aqueles que não passam por estes, estão fadados a vagar eternamente sem 

conseguir entrar no mundo dos mortos. Como diz Gennep, “são os mortos mais 

perigosos”, pois não conseguem subsistir no além-mundo, e podem ser vingativos, 

prejudicando os vivos (GENNEP, 2011, p.138). 

As sociedades tradicionais tratavam a morte não como um fim, mas sim como 

um rito de passagem, que levava o morto a uma nova realidade, no mundo espiritual 

(ELIADE, 1992). 

 

4.1 Sepultamentos: materialidade 

 

Os sepultamentos humanos apresentam diversos modos e conjuntos materiais 

em diferentes contextos culturais. Não só o corpo do morto se torna passível de 

inúmeras intervenções, quanto à cova ou o túmulo possuem diversos significados. 

Em um contexto global, existem desde sepultamentos menores e menos 

complexos, a alguns que são compostos de grandes obras arquitetônicas, que 

levaram muitos anos para serem construídas. Nas terras baixas da América do Sul, 
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existem algumas grandes obras, incluindo os tesos de Marajó, os megálitos do 

Amapá, e os sambaquis litorâneos (LOPES, 2017; GASPAR, 2004; PIVETTA, 2011). 

No Egito antigo, assim como no extremo oriente, e em partes da América, foram 

criadas estruturas magníficas com a finalidade de sepultar e guardar pertences de 

alguns mortos. Com isso surgem algumas questões que tangem à estrutura social 

destes e dos povos que não produziam tais obras. 

Tradicionalmente, esses fatos foram explicados como sendo ligados à posição 

social dos indivíduos mortos. Quanto mais elaborados e valiosos os materiais 

funerários, maior a posição na hierarquia. 

No caso dos povos ameríndios das terras baixas, existem teorias que dizem 

respeito à distinção social pós-morte em alguns contextos. Apesar de a maioria dos 

povos nativos da região serem considerados pertencentes a sociedades pequenas, 

com baixa densidade populacional e pouca hierarquia, existem estudos e relatos que 

demonstram que alguns povos da região amazônica possuíam enormes populações, 

como na região do Xingu, em que pode ter havido populações antigas de cerca de 50 

mil pessoas, segundo estudos (LOPES, 2017). 

Nos estudos arqueológicos, no que diz respeito aos sepultamentos humanos, 

devemos levar em conta diversos aspectos como o posicionamento do corpo, a 

direção para onde o crânio está voltado, o tratamento que o corpo recebeu, as 

dimensões da cova, os materiais que foram encontrados junto ao morto, a estrutura 

que fecha o sepultamento, dentre outros. Há ainda aspectos tafonômicos, que 

remetem ao processo de conservação dos materiais (SILVA, 2005; SILVA, 2004). 

A Tafonomia remete ao estudo da preservação dos restos orgânicos no registro 

sedimentar. Surgiu pela necessidade dos pesquisadores em entender como estes 

restos orgânicos se tornam rocha (fóssil). O registro fóssil é sempre incompleto, pois 

diversos fatores interferem na sua formação, o que pode aumentar ou diminuir as 

chances de preservação (SIMÕES et. al, 2010). 

Entre esses fatores estão os intrínsecos (microestrutura do esqueleto e sua 

composição) e extrínsecos (pH da água intersticial e taxas de sedimentação) 

(SIMÕES et. al, 2010). 

Segundo SIMÕES et. al, o processo de fossilização se inicia com os processos 

necrológicos (morte e decomposição), depois atuam os processos bioestratinômicos 

(desarticulação dos restos esqueletais, transporte e soterramento final), e por último 

os processos diagenéticos (fossilidiagênese) (SIMÕES et. al, 2010). 
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Após a morte de um indivíduo, se inicia a decomposição dos tecidos, por 

bactérias e outros seres necrófagos. Com isso, pode ocorrer a desarticulação do 

esqueleto, justamente pelo consumo dos tecidos de conexões anatômicas. Após todo 

o consumo das partes moles é que ocorre a esqueletonização (SIMÕES et. al, 2010). 

No geral, no registro arqueológico, só sobram alguns restos do corpo humano, 

que de acordo com a classificação de EARLY & GOFF (1986), são os ossos, porções 

de pele e pequenas partes de tecido liquefeito em determinadas áreas do corpo 

(DEMO, 2013). 

As partes duras dos seres tem maior chance de serem preservadas, pois 

quimicamente são compostas principalmente de elementos inorgânicos. Durante os 

processos de desarticulação do esqueleto, existe uma sequência que depende de 

alguns fatores como o clima, o tempo que se passou entre a morte e o soterramento 

e a anatomia corporal (SIMÕES et. al, 2010). 

De acordo com a classificação de TOOTS (1965), a sequência de 

desarticulação é a seguinte: 1) desconexão do crânio; 2) desencaixe da mandíbula; 

3) desconexão da cintura pélvica e escapular; 4) desconexão dos membros em ossos 

isolados; 5) desencaixe das costelas; 6) desarticulação da coluna vertebral (SIMÕES 

et. al, 2010). 

A fossilização é um processo que pode ou não ocorrer, dependendo de 

diversos fatores. Segundo SIMÕES et. al: 

 

O intemperismo pré-fossilização é um processo muito importante 
para os restos dos vertebrados, englobando o conjunto de processos físico-
químicos pelos quais os ossos expostos passam quando estão na superfície 
do solo. Quando expostos à ação dos fatores climáticos, os ossos se 
decompõem e sua destruição faz parte do ciclo natural de reciclagem de 
nutrientes pelo solo. A chance de um osso virar um fóssil dependerá da 
intensidade dos processos destrutivos e da sorte de ser soterrado antes da 
completa destruição (SIMÕES et. al, 2010, p. 37). 

 

Lewis Binford demonstra as explicações dadas por diversos pesquisadores 

para tais características dos sepultamentos. A prática de flexionar o corpo, por 

exemplo, pode estar ligada à tentativa de copiar a posição do feto no útero materno, 

como um símbolo de renascimento. Ou, dobrar as pernas do morto próximo ao tronco, 

seria para evitar que o espírito andasse, voltando à vida (BINFORD, 1971, p. 12). 

Por outro lado, a orientação do corpo em relação aos pontos cardiais, poderia 

ser uma analogia ao Sol, significando uma nova vida ao nascer deste. Poderia 



50 

 

significar a crença na continuidade da vida em uma terra celeste, ou mesmo a crença 

na reencarnação, relativo ao local onde a alma pode habitar antes do renascimento 

(BINFORD, 1971). 

No interior do estado de São Paulo (Brasil), encontram-se alguns exemplos de 

grandes estruturas funerárias. Tratam-se de sambaquis6 fluviais, na região do Vale do 

Ribeira, que remetem a ocupações (cerca de 9.000 anos) de longa duração, e que 

têm dezenas de sepultamentos. Um dos mais importantes sítios é o Moraes, que data 

do Holoceno médio (6000 – 4000 AP) e é o que apresenta melhor conservação dos 

vestígios funerários humanos (PLENS, 2018). 

Foram encontrados 41 sepultamentos nesse sítio, muitos continham 

acompanhamentos funerários, sendo principalmente, artefatos líticos (seixos e 

machados polidos) e ornamentais (colares feitos com dentes de bugio), além de 

tratamento com ocre nos ossos humanos (PLENS, 2018).  

Já no litoral, principalmente no Sul e no Sudeste, encontram-se centenas de 

sítios sambaquieiros. Caracterizam-se por serem áreas de moradia, alimentação e 

enterramentos. Os sepultamentos que foram realizados há milhares de anos nestes 

locais contém diversos acompanhamentos, na forma de adornos pessoais, lâminas 

de machado, esculturas, entre outras coisas (GASPAR, 2004). 

No estado de Minas Gerais, existem inúmeros sítios, tanto históricos, quanto 

pré-históricos. O estado conta com grande diversidade ambiental, o que coincide com 

a enorme diversidade cultural. Além da área de Lagoa Santa, há áreas de enorme 

importância arqueológica, como o Vale do Peruaçu, além do Vale do Rio São 

Francisco e Serra do Cipó. 

No município de Unaí (Noroeste do estado), foi encontrado o sítio Gruta do 

Gentio II, através do projeto Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do São 

Francisco (PROPEVALE), sob a coordenação do dr. Ondemar Dias Junior, a partir do 

ano de 1970. Tal projeto envolveu diversos pesquisadores do IAB (Instituto de 

Arqueologia brasileiro), e foram realizadas quatro etapas de escavações, até o final 

da década de 80 (COSTA, 2009). 

O sítio apresentou dois horizontes de ocupação. O primeiro remete a ocupação 

de povos caçadores-coletores, no qual foram encontrados restos de fogueira, material 

                                            

6 Sambaquis são estruturas arqueológicas em forma de montículo. Costumam ser constituídos 
de material faunístico (ossos e conchas) e geralmente contém sepultamentos em seu interior. 
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lítico e diversos enterramentos. Já o segundo, corresponde a uma ocupação mais 

recente, de povos ceramistas e horticultores (associados à fase Unaí, da Tradição 

Una) (BIRD et. al, 1991 apud COSTA, 2009). 

Nesse sítio, foi descoberto um enterramento de um individuo feminino infantil 

(com cerca de 12 anos de idade), o qual teve o seu corpo mumificado naturalmente, 

devido às condições da caverna em que foi enterrado. A múmia foi apelidada de 

Acauã. A descoberta ocorreu em 1973, através do projeto “Grutas Mineiras”, do IAB 

(NETO & DIAS). 

O enterramento ocorreu por volta de 3.500 A.C. O corpo foi posto em uma rede 

de algodão, havia também adornos, além de uma raiz (associada a funerais 

femininos). Depois de todo o preparo, o corpo foi envolvido em couro de veado e 

enterrado (NETO & DIAS). 

 

 

Figura 13. Múmia Acauã. Fonte: https://unainet.com.br/conheca-acaua-uma-mumia-brasileira/ 
 

 

Outra região com achados importantes é Santana do Riacho (região 

metropolitana de Belo Horizonte). A existência de sítios arqueológicos na região é 

descrita a partir do século XIX, na qual se constatou a presença de gravuras rupestres 

e vestígios de habitação. Porém, os trabalhos sistemáticos só foram iniciados em 

1974, sob a coordenação de A. Laming-Emperaire, da Missão Arqueológica Franco 

Brasileira de Lagoa Santa, e teve a participação de A. Prous (PROUS, 1991). 



52 

 

No Grande Abrigo de Santana, foram feitas as prospecções pelos 

pesquisadores já citados. Foram achados materiais líticos em abundância, assim 

como um cemitério nos níveis mais profundos. Logo, foram encontrados grãos de 

milho em um contexto antigo em termos nacionais (PROUS, 1991). 

A partir de 1979, devido ao grande potencial, ampliaram-se as escavações do 

sítio, assim como se tornaram mais frequentes os trabalhos na região, com 

pesquisadores de geologia, geomorfologia e botânica (PROUS, 1991). 

No sítio, as camadas III e IV, eram compostas basicamente de sepultamentos. 

Havia fossas cavadas, onde eram depositados os mortos, sendo que cascalho e 

pequenos blocos foram usados para selar as sepulturas. As datações obtidas nestas 

camadas foram de 8.000 a 11.000 AP (PROUS et. al, 1991). 

Nas camadas V e VI, o sedimento é atravessado pela base dos sepultamentos 

mais antigos. Houve o desabamento de uma laje, por volta dos 11.000 AP, a qual 

serviu de referência para as pessoas que fizeram os enterramentos fúnebres (PROUS 

et. al, 1991). 

No sítio Lapa do Boquete, citado anteriormente (ver cap. 1.3), foi encontrado 

um sepultamento (número IV), de um indivíduo masculino adulto, com grande 

preservação de ossos, além de coprólitos em seu interior. A grande conservação se 

deu por conta do ambiente, estava num abrigo-sob-rocha, um ambiente seco com solo 

composto de cinzas e com pH básico. O corpo se encontrava em posição sentada, 

com os braços entre os joelhos. A datação foi feita através do método de AMS 

(espectrometria de massa com aceleradores), tendo como resultado a data de 560 +- 

40 AP (SOUZA et. al, 2009). 

O indivíduo teve idade estimada entre 35 e 40 anos, e altura de mais ou menos 

165 cm. A maioria dos ossos demonstrou desgaste compatível com a idade, sem 

grandes lesões, incluindo a coluna vertebral, clavículas, escápulas e membros 

inferiores (com artrose nos joelhos). Já os dentes, apresentavam grandes sinais de 

cáries, principalmente no terceiro e segundo molar esquerdo, com alguns dentes 

totalmente destruídos (SOUZA et. al, 2009). 

Através de análises paleoparasitológicas, foram encontrados nos coprólitos, 

resíduos vegetais (feijão e mandioca), assim como ossículos de peixes. Também 

foram encontrados vestígios do protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença 

de Chagas, o que somado a outros fatores, sugere fortemente que o indivíduo era 

portador da infecção. As condições ambientais, assim como os “silos”, podem ter 
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favorecido a proliferação de vetores da doença. Diante desses achados, assim como 

de outros na região, é possível afirmar que as populações nativas já sofriam dessa 

patologia na pré-história (SOUZA et. al, 2009). 

O corpo estava acompanhado de alguns objetos, incluindo um envoltório de 

fibras vegetais (na cabeça). Além disso, a pele pode ter sido coberta com cera de 

abelha, algum óleo ou até ter sido pintada (SOUZA et. al, 2009). 

Outros vestígios encontrados no sítio foram restos cerâmicos e líticos. A partir 

de 2.000 AP, surgiram fragmentos da cerâmica chamada de Una, que é feita com 

roletes, com paredes finas, sem uso de decoração, além de ter pasta pouco oxidada 

(RODET & FREITAS, 2010, p. 113). 

Já na APA Carste de Lagoa Santa, especificamente na área do município de 

Matozinhos, existe o sítio arqueológico da Cerca Grande. O sítio já havia sido 

observado por Lund no século XIX, contendo inúmeras gravuras rupestres. 

As pesquisas científicas no local se iniciaram em 1955, coordenadas pelos 

pesquisadores Wesley Hurt e Oldemar Blasi. Através de escavações de 7 abrigos 

rochosos locais, obtiveram material que foi datado através do método de C14, e o 

resultado foi de 9.000 a 10.000 anos atrás para o abrigo IV. Estes resultados foram 

publicados em 1969, à época, o sítio era o mais antigo das Américas. 

As pinturas rupestres do sítio vão desde desenhos geométricos a figuras 

antropomorfas, com tintas em quatro colorações (amarelo, vermelho, branco e preto). 

Estas foram associadas à tradição Planalto. 

 



54 

 

 

Figura 14. Cartão postal com representação das gravuras rupestres do Grande Abrigo de 
Santana do Riacho. Fonte: https://www.lilileiloeira.com.br/peca.asp?ID=1884520&ctd=36&tot=&tipo= 

 

O corpo é aspecto fundamental na simbologia dos funerais humanos. Tanto 

antes, como após o processo de decomposição dos tecidos. No entanto, claramente 

para o trabalho dos arqueólogos, os remanescentes no geral são apenas ósseos, o 

que limita de certa forma a visibilidade acerca dos rituais dos povos antigos. 

No geral, grande parte dos ossos é importante para os ritos funerários, porém 

há uma importância maior dada ao crânio. No contexto dos nativos da América do Sul, 

tornou-se quase unânime entre os pesquisadores que o processo de remoção do 

crânio foi comum entre os povos ameríndios por um longo período (STRAUSS & 

OLIVEIRA, 2017). 

Alguns povos, como os Chimus do Peru, praticavam sacrifícios humanos e 

usavam crânios como oferendas em túmulos. Enquanto os Chachapoyas, do Leste do 

Peru, os usavam em sarcófagos antropomórficos (STRAUSS & OLIVEIRA, 2017). 

No sítio Lapa do Santo, na região de Lagoa Santa (MG), foram encontrados 

diversos sepultamentos onde houve a remoção da cabeça dos indivíduos. Este sítio 

foi estudado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, que puderam 

determinar a grande antiguidade dos sepultamentos, desde cerca de 9500 AP. O que 

os torna muito mais antigos do que os encontrados na região andina com este mesmo 

processo (STRAUSS & OLIVEIRA, 2017). 

https://www.lilileiloeira.com.br/peca.asp?ID=1884520&ctd=36&tot=&tipo
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O mais antigo e mais conhecido sepultamento do sítio é o de número 26, que 

é também o mais antigo do continente americano com processo de decapitação. Nele, 

estão os remanescentes de um indivíduo masculino adulto. As mãos foram colocadas 

com as palmas voltadas para a face, sendo que a mão direita estava sobre o lado 

esquerdo do crânio, com os dedos apontando para cima. Já a mão esquerda, estava 

do outro lado do crânio com posição inversa.  

Segundo Strauss, tal sepultamento foi interpretado como retratando um 

aspecto das sociedades humanas, os pares de oposição, de acordo com a visão levis-

straussiana (STRAUSS & OLIVEIRA, 2017). 

 

 

Figura 15. Restos ósseos do sepultamento 26 da Lapa do Santo. Fonte: https://upload. 
wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Lapa_do_Santo_-_Sepultamento_26_-

_Foto_de_campo_1.jpg 

 

Além dos restos dos corpos, existem os acompanhamentos funerários, ou seja, 

aqueles artefatos que os acompanham. De fato, qualquer sepultamento humano, 

contém algo além do corpo da pessoa morta. Talvez, devido a grande importância do 

acontecimento que produz tais vestígios (a morte), nenhuma cultura humana trata o 

fato com desprezo.  

Com isso, sempre existem objetos que cumprem determinados papéis para o 

morto. Desde artefatos de caça ou guerra, alimentos, pertences pessoais ou mesmo 

lápides ou ornamentos sepulcrais. 

Segundo Binford, tais objetos podem ser classificados como “artefatos 

ideotécnicos”. 
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Estes objetos tem seu contexto funcional primário no ingrediente 
ideológico do sistema social. Se trata dos elementos que significam e 
simbolizam as racionalizações ideológicas do sistema social e que, também, 
proporcionam o meio simbólico no qual os indivíduos estão culturalmente 
implicados (BINFORD, 1962, p. 19, [tradução nossa]). 

 

 

 

Mapa 3. Mapa de sítios arqueológicos pré-históricos do estado de Minas Gerais (localização 
aproximada). Fonte: Google Earth (2020). 

 

 

4.2 Referências Etnohistóricas 

 

O Brasil recebeu a visita de inúmeros estrangeiros ao longo dos séculos com o 

objetivo de estudar algo, ou apenas para satisfazer suas aspirações. Alguns eram 

artistas, como o pintor Jean-Baptiste Debret, naturalistas como o já mencionado Peter 

W. Lund, ou etnólogos como Curt Nimuendajú, e o príncipe germânico Maximiliano 

Alexander Philipp zu Wied-Neuwied. 

Dentro das visitas dessas pessoas, estavam passagens pela região das Minas 

Gerais, onde habitavam povos indígenas de diversas etnias. Havia o grupo dos Puri, 

Botocudo, Coroado, Carajá, Maxacali e Macuní. 

Segundo o naturalista G. W. Freireyss, entre as tribos observadas próximas a 

cidade de Mariana, no ano de 1814: 
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A mais poderosa delas é a dos corôados que, incluidas mulheres e 
crianças, chega a 2.000 individuos; em seguida vêm os Puris que, como já foi 
dito, contam 500 indivíduos domiciliados em um só logar; a terceira tribu é a 
dos Carajás, que ha mais de 50 annos estão em relação amistosa com os 
portugueses, tendo por isso perdido muito de suas particularidades. Não 
passam de 200, que moram nas margens do rio Pomba, onde têm uma egreja 
ou capella (G.W.Freireyss, 1907, p. 197). 

 

Apesar das visitas de alguns pesquisadores, e de seu convívio com esses 

grupos indígenas, pouco foi observado e descrito acerca dos aspectos mortuários 

deles. Freireyss descreve de forma simplória, as crenças mágico-religiosas dos 

Coroados. Para o pesquisador, não havia religião entre este povo (ideia também 

mencionada pelo príncipe de Wied em 1940), mas acreditavam em alguma entidade, 

designada por ele como “gênio mau”, que habitava a trovoada. Porém tinham certa 

ideia em relação à imortalidade da alma, pois: “deixam aos mortos as armas no túmulo 

para, como dizem: “usar lá em cima” (FREIREYSS, 1907, p. 203)”. 

Freireyss descreve um enterro dos coroados: 

 

Primeiro quebram todos os ossos do cadaver e depois colocam-no 
assim nos grandes potes de barro em que preparam a sua bebida de milho 
fermentado. Si foi um chefe de família que morreu, enterram-no no meio da 
cabana que elle habitava em vida e em seguida abandonam o logar. Voltando 
por acaso e durante as suas caçadas para o logar onde os seus mortos estão 
enterrados, testemunham a sua lembrança delles por altos gritos e lamentos 
(FREIREYSS, 1907, p. 203). 

 

Ainda, para ele, um indivíduo do grupo dos coroados, nasce e morre em 

silêncio, pois não havia festas ou comemorações para nascimentos, casamentos ou 

morte (FREIREYSS, 1907). 

Os coroados tiveram essa denominação, dada pelos portugueses, pelo fato de 

utilizarem plumas em formato de coroa na cabeça. Tal grupo pertence 

linguisticamente à família Puri, que inclui os próprios Puri, Coropó e Bocayú. Esta 

família foi incluída no tronco Macro-Jê, pelo pesquisador Aryon Rodrigues (CASTRO, 

2010). 

Os indígenas chamados “Botocudos”, devido ao uso de grandes botoques 

labiais, foram um povo que se manteve em conflito bélico com os portugueses por 

grande período, sendo declarada uma guerra formal contra eles. Eram considerados 

índios bravios, que não podiam ser “amansados”. Também eram conhecidos como 

Tapuias e todas as outras tribos os temiam, e os tinham como inimigos (WIED-

NEUWIED, 1940). 
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As nações dos botocudos eram numerosas, dividias em tribos, as quais 

possuíam de 50 a 60 homens em condição de combate (arcos). Ocupavam, no século 

XIX, além das Minas Geraes, os estados da Bahia e Espírito Santo (ESPINDOLA, 

1896). 

O príncipe Maximiliano descreve em detalhes um funeral dos botocudos: 

 

Morrendo um botocudo, enterram-no logo na própria choça ou nas 
suas proximidades, abandonando-se depois o lugar, para construir outra 
habitação. O defunto, no primeiro dia é chorado com gemidos pavorosos, as 
mulheres principalmente comportando-se como loucas; isso não parece, 
contudo, traduzir uma dor muito profunda, porque já no dia seguinte cada um 
toma seu caminho, reatando a vida habitual. No Belmonte, amarram com um 
"cipó" as mãos do defunto e depois o extendem numa cova longa., em vez 
de enterra-lo de cócoras, como fazem muitos outros selvagens  da América ; 
noutros pontos, porém, as covas seriam redondas                                      (WIED-
NEUWIED, 1940, p. 307). 

 

Em relação aos acompanhamentos funerários, o príncipe Maximiliano diz não 

ter constatado a sua utilização nos enterramentos dos botocudos, porém na região do 

Rio Doce, o “tenente” João Felipe Calmon descreve a utilização de armas e 

mantimentos para acompanhar o morto (WIED-NEUWIED, 1940). 

Em contrapartida, Espindola (1896) descreve o tratamento dado aos mortos, 

com o uso posterior de acompanhamentos funerários:  

 

...eram amortalhados com as fortes fibras de embira, com a cabeça 
coberta por uma carapuça e pendurados com uma faca ao pescoço por tiras. 
Sepultava-se o morto junto as suas armas, ferramentas e, para ele se 
alimentar na jornada, colocavam-se canudos de mel e água                                                 
(ESPINDOLA, 1896, p. 60). 

 

Sobre os ritos fúnebres, Maximiliano descreve alguns atos, que estão 

relacionados inclusive a diferenciação de tratamento dado ao morto pelo seu status 

social: 

 

Depois da morte do um botocudo, de cada lado da sepultura, 
entretém-se durante algum tempo uma fogueira, com o fim de afastar o 
demônio, tarefa de que os parentes não descuidam, ainda que precisem vir 
de lugar distante. Si o morto era muito estimado, erguem-lhe sobre o túmulo 
uma cabana de folhas de coqueiro. Os braços do defunto são amarrados com 
"cipó", embora nem sempre se observe este preceito                                                                                 
(WIED-NEUWIED, 1940, p. 307). 
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A pós-vida de um botocudo poderia ser boa ou penosa. Os mortos fadados a 

pagar penas (covardes e preguiçosos), seriam enviados a “campos abertos, onde não 

existia água abundante nem caça, só o calor do sol”. Já os bons guerreiros, assim 

como os amantes de suas mulheres e filhos, teriam sua recompensa no além vida, 

“indo morar numa terra de mata virgem, abundante de frutas, caça e belos rios fartos 

de peixes.” (ESPINDOLA, 1896, p. 60). 

Os Krenak, também conhecidos como Borum, são considerados um grupo 

remanescente Botocudo. Curt Nimuendaju descreve a visão deles em relação ao 

corpo e as almas. 

 

Cada pessoa adulta tem uma quantidade de almas, nakandyún, 
podendo chegar até a seis almas. No entanto, apenas uma delas mora no 
corpo de seu dono, as outras vivem ao seu redor. Uma pessoa somente terá 
seus nakandyún definitivamente depois de se tornar adulto, ou seja, quando 
estiver totalmente formado enquanto pessoa social Borum                     
(NIMUENDAJU, 1986: 9347 apud ARANTES, 2006, p. 70). 

 

Luiza Arantes também cita o uso de fogueiras durante o rito funerário, e 

demonstra a sua importância, pois: “Caso algum rito funerário não seja realizado, o 

morto pode transformar-se em onça e ameaçar a aldeia” (ARANTES, 2006, p. 70). 

Após este rito:  

 

Os ossos do cadáver se transformam em nandyón (fantasma), que 
vivem sob a terra e têm hábitos semelhantes aos dos humanos. Por vezes, 
algum nandyón resolve subir à terra. Caso algum humano o veja deve encarar 
o fantasma bravamente matando-o ou lhe dando uma boa surra, senão 
morrerá (NIMUENDAJU, 1986: 93 apud ARANTES, 2006, p. 70-71). 

 

Ainda no estado de Minas Gerais, há os Maxacali. Este povo, considerado 

falante de língua da família Macro-Gê, veio da fronteira leste do estado. Após 

migrações, inclusive por pressão dos Botocudo, se estabeleceram as margens do rio 

Jequitinhonha (STEWARD, 1946). 

Segundo observações, eles enterravam os seus mortos em posição agachada 

e não foram vistas evidências de sepultamento secundário. Assim como entre os 

Borum, havia a crença de que os mortos poderiam transformar-se em onças 

(STEWARD, 1946). 
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Dentro da mesma família linguística (assim considerados à época) dos 

Maxacali7, havia os Macuní. Segundo Steward (1946), a sua terra natal eram as 

montanhas da divisa do estado de Minas Gerais e Bahia. Também foram expulsos 

pelos Botocudo, migrando para o distrito de Minas Novas (MG). 

Sobre os ritos mortuários dos Macuní, Steward (1946) cita: 

 

Os Macuní enterram crianças nas cabanas, adultos no mato. Fazem 
fogo na sepultura, sobre a qual também depositam comida. Às vezes, erigiam 
um poste no túmulo ou construíam uma cabana em miniatura                            
(STEWARD, 1946, p. 544, [tradução nossa]). 

 

 

Figura 16. Representação artística dos Botocudo, por Johann Moritz Rugendas (1835). Fonte: 
https://www.brasilianaiconografica.art.br/obras/18363/botocudos 

 

                                            

7 Atualmente, Maxacalí é considerada uma família linguística pertencente ao tronco linguístico 
Macro-Jê. 
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Figura 17. Dança dos índios Puri (Spix, Martius, 1967). Fonte: SALLAS, Ana Luisa F. 
Narrativas e imagens dos viajantes alemães no Brasil do século XIX: a construção do imaginário 

sobre os povos indígenas, a história e a nação. 
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V. SÍTIO ARQUEOLÓGICO LAPA DO SANTO 

 

Neste capítulo, busca-se expor um breve histórico do sítio arqueológico Lapa 

do Santo e caracterizar os vestígios, nele encontrados, mais importantes para o 

presente trabalho, os sepultamentos humanos. O sítio possui grande quantidade de 

estruturas funerárias (26 no total), e já foi amplamente estudado por pesquisadores 

que abrangeram diversas áreas do conhecimento. Além disso, tem datações bem 

recuadas para a ocupação humana na América do Sul. 

 

5.1 Histórico do sítio 

 

Sendo Lagoa Santa uma das áreas mais importantes para a Arqueologia 

brasileira, o sítio Lapa do Santo é um dos que demonstrou maior potencial. Ao todo, 

durante quase dois séculos de trabalhos, foram contabilizados mais de 150 esqueletos 

humanos na região de Lagoa Santa (STRAUSS et al., 2020).  

No início das pesquisas na região, os naturalistas, tal qual Peter Lund, 

buscavam por diversas coisas, não sendo eles pesquisadores especificamente de 

Arqueologia, porém, vale destacar, fizeram contribuições notáveis para a tal. Com 

isso, coletavam espécies da fauna, flora, e as descreviam. Lund fez estudos em 

botânica, junto a outros pesquisadores, e principalmente em paleontologia, buscando 

e fazendo a descrição de inúmeras espécies. 

Logo, com alguns achados humanos importantes, Lund buscou compreender 

questões arqueológicas. No entanto, à época, não havia métodos precisos de 

datação, portanto eram feitas estimativas e datações relacionais. 

No ano de 1949, na universidade de Chicago, foi desenvolvida por cientistas 

sob a liderança do químico Willard F. Libby, a técnica de datação por radiocarbono. A 

técnica consiste basicamente na medição da velocidade de alteração dos isótopos de 

carbono (C14) presentes em matéria orgânica em decomposição. Este método é o 

principal utilizado atualmente para determinar a idade de vestígios orgânicos. Com 

isso, abria-se um novo horizonte para as pesquisas científicas, principalmente na 

Arqueologia, pois se podiam obter datas quase exatas de determinados achados 

(FRANCISCO et. Al, 2011). 
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A Arqueologia de fato só se iniciou na década de 70 no estado de Minas Gerais, 

por ação do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 

(IEPHA) e da Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais. No final do século 

XX, as pesquisas arqueológicas voltaram-se novamente aos estudos em 

bioarqueologia, desta vez sendo extremamente profissionais e tendo maior aparato 

técnico em relação à época de Lund (PROUS, 2013). 

A maior parte dos vestígios de Lagos Santa, remonta ao período do Holoceno 

inicial (10 a 8 mil AP), o que significa uma época crucial para a ocupação humana do 

continente americano. Pois uma das primeiras teorias científicas da ocupação humana 

da América era a da migração a partir do atual Estreito de Bering, o que na época 

(cerca de 20 mil AP), era uma grande formação de terra denominada Beríngia, 

formada devido ao nível do mar, cerca de 130 metros abaixo do nível atual 

(ADOVASIO et al, 2011). 

Alguns achados nos Estados Unidos, no início do século XX, que incluíam 

dezenas de pontas de projétil associadas a ossos de animais da megafauna, foram 

interpretados como sendo de uma cultura de caçadores de grandes animais, que foi 

chamada de Folsom. Logo, outros achados foram encontrados na região de Clóvis 

(Novo México, E.U.A), e foram interpretados como pertencentes a uma cultura 

anterior, denominada Clóvis (ADOVASIO et al, 2011). 

Por muito tempo, esses achados foram relacionados às primeiras populações 

humanas das Américas. Porém, muitas descobertas posteriores mostraram que em 

regiões mais ao Sul, havia vestígios de ocupações tão ou mais antigas do que as dos 

achados norte-americanos. Tais como o sítio de Monte Verde, no Chile (ao menos 

12.500 AP), o sítio Toca do Boqueirão da Pedra Furada, no estado do Piauí (datações 

de até 25 mil AP), além dos sítios da região de Lagoa Santa. 

A região de Lagoa Santa teve intensa ocupação humana durante o Holoceno 

inicial. Quase todos os abrigos-sob-rocha foram ocupados, com mais de 90% do 

sedimento do solo sendo de interferência humana (PUGLIESE, 2007). 

O sítio da Lapa do Santo é representado por uma caverna com área coberta de 

cerca de 1300 m2, ela se projeta para um paredão de calcário com 30 m de altura. A 

área em que ocorreu a maior parte das escavações tem um terreno que se caracteriza 

por uma grande inclinação que desce ao sentido norte. Na parte mais baixa, ao norte, 

há um sumidouro de uma lagoa perene que se forma por conta do desnível do terreno. 
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Figura 18 – Vista aérea do paredão do Santo, sob o qual se localiza a Lapa do Santo. A seta 
vermelha indica a lona utilizada para proteger a superfície do sítio. Fonte: 

https://sites.usp.br/lapadosanto/o-sitio-arqueologico-lapa-santo/ 

 

Foram feitas mais de 70 datações no sítio (método de radiocarbono e 

luminescência oticamente estimulada), o que indicou a existência de três períodos 

diferentes, que correspondem praticamente ao Holoceno inicial, médio e final, com 

alguns períodos de hiato (STRAUSS, 2016). 

Supõe-se que o sítio tenha tido uma ocupação humana intensa durante um 

longo período, pois foram encontrados diversos vestígios de atividade de combustão. 

Além disso, foram encontrados restos faunísticos pertencentes a diferentes espécies 

(PUGLIESE, 2007 apud ARAUJO et al., 2007). 

De acordo com exames de isótopos estáveis de carbono e nitrogênio, além de 

evidências de patologias nos esqueletos, ficou evidente que as populações humanas 

se alimentavam principalmente de vegetais, e em menor grau de animais caçados 

(STRAUSS, 2016). 
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5.2 Sepultamentos humanos e a vida dos mortos 

 

No sítio da Lapa do Santo, foram encontrados 26 sepultamentos, os quais 

apresentam diferentes práticas mortuárias. Strauss classifica os sepultamentos em 

sete padrões.  

O padrão 1 remete a sepultamentos de indivíduos enterrados em posição fletida 

e articulados. O padrão 2 divide-se em dois, o 2A é representado por esqueletos 

articulados, mas com partes ausentes devido à remoção intencional. Já o 2B, é de 

covas com ossos separados de mais de um indivíduo. O padrão 3 é composto de 

covas circulares rasas nas quais eram enterrados um indivíduo apenas (STRAUSS, 

2016). 

No caso do padrão 4 (com apenas 2 sepultamentos), havia esqueletos 

articulados, porém com ausência de membros, provavelmente devido a fatores 

tafonômicos, pois não apresentam marcas de corte. No padrão 5, apenas um indivíduo 

feminino teve seus ossos organizados em formato de feixe. O padrão 6 é representado 

por um esqueleto feminino adulto que foi totalmente cremado e depositado em uma 

cova circular. Por último, o padrão 7 tem um sepultamento infantil (idade estimada 

entre 5 e 7 anos), depositado em uma cova circular, com blocos de quartzito colocados 

acima (STRAUSS, 2016). 

O sepultamento numerado 26, talvez seja o mais importante do sítio, pois se 

refere ao caso mais antigo de decapitação humana no continente. A datação de tal 

sepultamento é de 9438 – 9127 AP calibrados, através de datação direta. Antes da 

descoberta deste indivíduo, pensava-se que o fenômeno era exclusivamente andino 

(STRAUSS et al., 2015). 

Diferente dos exemplos relacionados na América andina, acredita-se que a 

decapitação não está relacionada a um troféu de guerra, mas sim, a um exemplo de 

ritual post-mortem. Aparentemente, foi realizada a remoção de partes moles do 

indivíduo, através de objeto cortante, além de rotação do pescoço e corte entre as 

vértebras C6 e C7 para a remoção do crânio (STRAUSS et al., 2015). 

De acordo com análises bioarqueológicas, podem-se verificar diversos 

aspectos da vida da população que habitava a região há milhares de anos. Tanto no 

que diz respeito à dieta, saúde, economia, entre outros fatores. Em associação com 

estudos botânicos e zoológicos, temos mais aparato para sugerir tais características. 
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No que tange à alimentação, sabemos que os povos da região se alimentavam 

de vegetais e animais. 

A maior parcela de proteína animal consumida no sítio está relacionada a 

mamíferos, cerca de 90%. São animais de pequeno e médio porte, entre os quais 

estão cervídeos (gênero Mazama), alguns carnívoros, tatus (Dasypus novemcinctus 

e Euphractus sexcinctus) e Primatas. Há também restos pertencentes a espécies de 

peixes, entre os quais: Bagres (Siluriformes) e Traíras (Hoplias) (STRAUSS et. Al, 

2020). 

A respeito da saúde dos indivíduos, podemos verificar a existência de inúmeras 

patologias. Uma das principais são as cáries dentárias. 

De acordo com análises, quase 70% dos indivíduos com dentição permanente 

da Lapa do Santo sofriam desse problema, sendo que o percentual entre indivíduos 

masculinos e femininos é similar, com números femininos pouco maiores. Até mesmo 

indivíduos muito jovens (3 e 4 anos de idade), sofriam com o problema. Os números 

da Lapa do Santo são próximos aos de toda a região de Lagoa Santa. Tais resultados 

demonstram que o percentual da patologia nos indivíduos locais é maior do que a 

média dos povos caçadores-coletores pelo mundo (DA GLORIA; OLIVEIRA; NEVES, 

2017). 

Este fato pode ser explicado pela dieta dessas pessoas, que se baseavam em 

vegetais com alto teor de carboidratos, por exemplo, o fruto do Pequi e do Jatobá, que 

não são domesticados. O percentual maior dos indivíduos femininos afligidos, 

provavelmente está relacionado ao maior consumo de carboidratos em relação aos 

machos. As crianças também tiveram a ocorrência de cáries pela mesma razão (dieta) 

(DA GLORIA; OLIVEIRA; NEVES, 2017). 
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Figura 19. Pesquisadores no sítio Lapa do Santo. Fonte: https://hypescience.com/wp-
content/uploads/2015/09/decapitacao-9000-anos-brasil-2.jpg 

 

 

Figura 20 - Padrão de Sepultamento 2B da Lapa do Santo. Um elemento constituinte do 
Padrão 2B é a remoção intencional dos dentes, como exemplificado pela maxilar do Sepultamento 17 
(A) e pela mandíbula do Sepultamento 18 (B). Fonte: STRAUSS, A. Os padrões de sepultamento do 

sítio arqueológico Lapa do Santo (Holoceno Inicial, Brasil), 2016. 
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VI. ANÁLISE COMPARATIVA DE SÍTIOS 

 

 Neste capítulo, será feita uma breve análise comparativa dos sítios 

arqueológicos referenciados anteriormente (ver mapa 3). A exceção é do sítio Cerca 

Grande, pois não foram encontradas informações suficientes. 

Todos os sítios possuem quantidade razoável de estruturas funerárias, que 

terão suas características analisadas. Para tanto, foi utilizada a bibliografia existente 

sobre tais sítios, e suas referências constam neste trabalho. 

Faz-se necessário ressaltar que em alguns casos as informações não são 

completas e carecem de mais estudos. Algumas  informações imprecisas não foram 

levadas em consideração. 

Os sítios em questão tem datações que vão desde o Holoceno inicial, até o 

Holoceno superior. A quantidade de estruturas funerárias (sepultamentos), modos de 

enterramento, a quantidade e tipo dos acompanhamentos, os tipos de tratamento com 

os corpos dos falecidos, entre outras características, variam. 

A tabela a seguir mostra algumas informações básicas de cada sítio. 

 

Tabela 1- Informações básicas dos síitos arqueológicos 

Sítios 

arqueológicos 

Datação (nível 

dos 

sepultamentos) 

Localização 

Número de 

estruturas 

funerárias 

Lapa do Santo Holoceno inicial Abrigo 26 

Lapa do Boquete 6.900 a 600  AP Abrigo 06 

Gruta do Gentio II - Abrigo 23 

Grande Abrigo de 

Santana do Riacho 

10.000 a 8.000 mil  

AP 
Abrigo - 

Caixa D’água 6.100 a 5.000  AP A céu aberto 40 

Lapa do Caboclo 680 a 1.220  AP Abrigo 04 

Fonte: Produzida pelo autor com base nas referências (MEDEIROS, 2018; PROUS & 
MALTA, 1991; PROUS & SCHLOBACH, 1997; SENE, 2007; SOLARI et. al, 2012; STRAUSS, 2016). 

 

O número de indivíduos sepultados em cada sítio não corresponde ao número 

de estruturas funerárias, pois existem casos de interpretações posteriores que 
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subtraem o número total de estruturas, e há alguns sepultamentos coletivos, ou seja, 

com mais de um indivíduo.  

Além disso, em alguns casos, foram feitas análises que determinaram o sexo e 

a idade dos indivíduos. Os indivíduos adultos são aqueles que foram considerados 

como tendo atingido a plenitude de seu crescimento e funções biológicas. Nesse 

sentido, o indivíduo mais jovem considerado adulto, entre os existentes nesses sítios, 

possuía 17 anos de idade (segundo estimativa). A tabela a seguir demonstra as 

informações encontradas. 

 

Tabela 2 - Informações sobre indivíduos por sítio 

Sítios 
Número total 

de indivíduos 

Número de 

enterramentos 

coletivos 

Número de 

indivíduos 

adultos 

Número de 

indivíduos 

sub-adultos 

Lapa do Santo 34 04 17 16 

Lapa do 

Boquete 
06 0 02 04 

Gruta do 

Gentio II 
49 12 25 24 

Grande Abrigo 

de Santana do 

Riacho 

- - - - 

Caixa D’água 42 0 - - 

Lapa do 

Caboclo 
06 01 01 05 

Fonte: Produzida pelo autor com base nas referências (MEDEIROS, 2018; PROUS & 
MALTA, 1991; PROUS & SCHLOBACH, 1997; SENE, 2007; SOLARI et. al, 2012; STRAUSS, 2016). 

 

Também conseguimos observar que a quantidade de acompanhamentos 

funerários, assim como tratamento dado aos mortos, e materiais que compõe a 

estrutura variam em quantidade e tipo. 

Na tabela 3, observa-se que em dois sítios, não há acompanhamentos 

funerários (artefatos), sendo eles Lapa do Santo e Lapa do Cabloco. Em outros sítios 

(Lapa do Boquete, Gruta do Gentio II e Caixa D’água) existe abundância desses itens, 

em especial em alguns sepultamentos. 
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Um dos tratamentos dado aos mortos refere-se à pigmentação. Em alguns 

casos os ossos foram tingidos, em outros, o pigmento foi depositado na cova ou sobre 

o corpo. Na tabela 3, podemos observar dados sobre esses aspectos. 

 

Tabela 3 - Tipo e conteúdo dos sepultamentos 

Sítios 
Tipo de 

sepultamentos 
Acompanhamentos 

Materiais que 
compõe a 
estrutura 

Pigmentos 

Lapa do 
Santo 

- Ausentes 

Em 10 
sepultamentos 
(I, IV, VI, XII, 
XV, XIX, XX, 
XXI, XXIV, 
XXVI) há 
blocos 

rochosos que 
servem como 

cobertura; 
Em 01 sep. 

(VII), há 
apenas um 

seixo 

Ocre vermelho 
aplicado aos 
ossos de 03 
indivíduos 

sepultados (IX, 
XIV, XXIII) 

Lapa do 
Boquete 

- 
Abundantes no Sep. 

IV, escassos nos 
demais 

Somente no 
sepultamento 
I, havia blocos 

de calcário 
forrando a 

cova 

Vermelho no 
corpo 

(sepultamento
s II e VI); 

Amarelo na 
cova 

(sepultamento
s II e VI); 

Vermelho na 
cova 

(sepultamento
s III e IV) 

Gruta do 
Gentio II 

Todos são 
primários 

Abundantes em 19 
sepultamentos; 

ausentes em um 
sepultamento (número 

V); em pequena 
quantidade em 03 

sepultamentos (XVII, 
XIX, XXII) 

Todas as 
estruturas 

foram 
cercadas por 

blocos de 
calcário, e 

tinham 
material 
vegetal 

forrando o 
fundo da cova 

Vemelho nos 
ossos de 08 
indivíduos 

(sepultamento
s I, VI, XII, 
XVI, XVIII, 
XIX, XX); 

Vermelho na 
cova de 05 

estruturas (IX, 
XI, XV, XVI, 

XVII); 
Amarelo no 

fardo do 
sepultamento 

X; 
Coloração 



71 

 

indefinida nos 
ossos de 03 
indivíduos 

(sepultamento
s XV e XXII); 

Coloração 
indefinida na 

cova do 
sepultamento 

XXII 

Grande 
Abrigo de 

Santana do 
Riacho 

Aparentemente 
todos são 
primários 

53 peças de quartzito 
no total, 22 são 
manchadas de 
amarelo, 24 de 

vermelho e 02 de 
amarelo com pontos 

vermelhos 

Nas camadas 
III e IV foram 
feitas fossas 
para sepultar 

os mortos, 
acima deles 

foram 
depositados 
cascalhos e 
pequenos 

blocos 

Espalhados na 
cova de 09 

sepultamentos 
(I, III, IV, VI, 

XVI, XIX, XXI, 
XXII, XXIII); 
Impregnado 

no sedimento 
de 04 

sepultamentos 
(II, IV, XIV, 
XXIII), de 
coloração 

violeta; Em 
blocos de 
quartzito 

(coloração 
vermelha), 

acima de 03 
sepultamentos 
(II, VII e XI) ou 

alinhado a 
linha dorsal de 
um esqueleto 

do 
sepultamento 
VII; Em um 
batedor e 
blocos no 

contexto do 
sepultamento 
X (coloração 

vermelha) 
 

Caixa 
D’água 

- 

Abundantes em 03 
sep. (VII, XXI e 

XXVIII); 
Ausentes em 05 sep. 
(II, XIII, XIV, XVII e 

XX) 

Há blocos ou 
lajes de 

arcósio em 27 
sepultamentos 
(I, III, IV, V, VI, 

VII, VIII, XI, 
XII, XV, XVIII, 

XXI, XXIV, 
XXV, XXVII, 
XXVIII, XXX, 
XXXII, XXXIII, 

Há pigmentos 
em apenas 05 
sepultamentos 

(XXI, XXVI, 
XXVIII, 

XXXVIII e XL) 
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XXXIV, XXXV, 
XXXVI, 
XXXVIII, 

XXXIX, XL, 
XLI, XLII) 

Lapa do 
Caboclo 

Todos os 
sepultamentos 

são secundários 
Ausentes 

Todos os 
indivíduos 

foram 
colocados  

dentro estojos 
cilíndricos de 

casca de 
árvore; No 
sep. II, um 

bloco quartzito 
foi colocado 
como tampa 
da estrutura 

funerária 

Utilizado para 
tingir os ossos 

de 03 
indivíduos 

(sepultamento 
I e 

sepultamento 
IV) 

Fonte: Produzida pelo autor com base nas referências (MEDEIROS, 2018; PROUS & 
MALTA, 1991; PROUS & SCHLOBACH, 1997; SENE, 2007; SOLARI et. al, 2012; STRAUSS, 2016). 

 

Com esses dados, verifica-se a diversidade de características entre os sítios, 

no que tange aos sepultamentos.  

No caso do sítio Lapa do Santo, há ainda uma especificidade. Este é o único 

sítio analisado em que há muitas evidências de manipulação dos ossos dos mortos 

(cortes, secções, queimas). Portanto, os rituais funerários do local eram bem 

elaborados e diversos, sendo o corpo dos indivíduos mortos, um agente simbólico 

(STRAUSS, 2016, p. 270). 

Algumas características específicas, observadas na análise desses sítios, 

precisam ser aqui expostas. No sítio Lapa do Caboclo, a estrutura usada para enterrar 

os mortos (casca de árvore), não foi observada em nenhum outro sítio. Além disso, 

dos 05 indivíduos sub-adultos que foram sepultados, apenas 02 não possuiam 

pigmentação nos ossos. 

Já no sítio Lapa do Boquete, o sepultamento IV, pertencia provavelmente a um 

homem adulto de grande estatura, e estava repleto de acompanhamentos. A cabeça 

do indivíduo estava envolta em uma estrutura feita de palha, à sua direita havia um 

grande pote de cerâmica, à esquerda tinham três cabaças de tamanho médio e a 

frente do corpo havia um uma cabaça de grande porte. Também foi depositado uma 

palma de coqueiro sobre o corpo (PROUS & SCHLOBACH, 1997). 

Sobre os joelhos do indivíduo havia um balaio trançado, feito com fibras duras, 

porém flexíveis. Dentro desse balaio havia vários artefatos, sendo eles, uma bola de 
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cera de abelha, tiras de entrecasca, uma goiva de concha bivalva e duas lâminas 

polidas. Ainda, dentro desse balaio, existia uma cabaça que guardava uma faca de 

sílex, objetos de ossos, mais uma bola de cera de abelha e um novelo de barbante 

(PROUS & SCHLOBACH, 1997). 

Localizadas atrás do ombro esquerdo do indivíduo, havia duas metades de uma 

flecha, com uma ponta de madeira, entalhada formando duas farpas. Sobre as pernas 

dele também existiam restos de madeira, que acredita-se ser o que restou de um arco. 

Este sepultamento se destaca dentro do sítio justamente por conter muito mais 

aparato material que os demais (PROUS & SCHLOBACH, 1997). 

No mesmo sítio, o sepultamento V pertence a um indivíduo com poucos meses 

de vida, e seu corpo foi o único depositado em uma urna funerária. A antiguidade 

deste sepultamento foi estimada entre 600 a 800 anos (PROUS & SCHLOBACH, 

1997). 

Por último, o sítio Gruta do Gentio II dispõe de quantidade relevante de 

sepultamentos, e há muitas informações sobre estes. Algumas observações podem 

ser feitas sobre o que todos esses sepultamentos tem em comum. Em primeiro lugar, 

todos são do tipo primário, também possuem as covas estruturadas da mesma forma, 

cercadas por blocos rochosos (calcário), e com material vegetal (folhas, cascas, 

gravetos), geralmente na forração delas. 

Os sepultamentos do sítio possuem grande diversidade no que se refere à 

quantidade de indivíduos por estrutura, e no sexo e idade destes. Há sepultamentos 

individuais (de crianças, homens e mulheres), coletivos com dois indivíduos (sendo 

dois homens, ou uma mulher e uma criança), e ainda de três ou mais indivíduos (de 

ambos os sexos e diferentes idades). Nos sepultamentos coletivos em que há 

mulheres, aparentemente, a maioria dos acompanhamentos estão associados a elas. 

Já os indivíduos infantis de pouquíssima idade, parecem não ter recebido muitos 

acompanhamentos (SENE, 2007). 
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VII. DISCUSSÕES 

 

De acordo com os vestígios arqueológicos descobertos, observa-se que as 

culturas humanas no geral, destinam grande trabalho e tempo ao cuidado dos mortos 

e no que os cercam. Isto significa que todos dão importância para o fato da morte. 

Com as analogias que podem ser feitas entre as culturas arqueológicas e as 

viventes, fica evidente todo um conjunto de ritos que cercam a morte de um indivíduo, 

desde festas organizadas, preparação do corpo, entre outros eventos.  

Pelo fato da já citada limitação do trabalho arqueológico (p. 44), é necessário 

focar nos vestígios palpáveis. Tudo aquilo de forma material que aparece em contexto 

arqueológico. Portanto, é evidente que certos artefatos e estruturas são bastante 

comuns entre os registros, dos mais diversos locais. Em contrapartida, muitos 

materiais não se preservam durante o passar do tempo, não aparecendo no registro 

arqueológico. 

Assim como no sítio Lapa do Santo, em outros lugares é possível verificar o 

tratamento dado ao corpo ou restos humanos (ossos). Além dos cortes, separações 

anatômicas, há o tingimento com pigmento ocre. Não é sabido exatamente porque as 

pessoas dessas culturas pretéritas tinham essa prática, porém pode-se especular 

acerca da função disto. Haveria função prática? Seria apenas uma função de cunho 

estético? As pessoas que o faziam acreditavam que isso seria levado ao mundo dos 

mortos junto ao indivíduo falecido? 

O fato é que há uma grande continuidade dessa prática através do tempo, e 

em diversas regiões pelo mundo.  

De acordo com pesquisas, o ocre tem função de preservar tecidos, protegendo 

da putrefação, além de auxiliar na cura de feridas. Entre alguns povos nativos também 

há o uso como repelente de insetos (CAVALCANTE et al., 2005). 

Na Lapa do Santo, os restos de indivíduos de apenas quatro sepultamentos 

foram tingidos com ocre, o que significa cerca de 15% do total de sepulturas. Entre os 

indivíduos sepultados, apenas um não era criança (STRAUSS, 2016). 

Na Lapa do Caboclo, em Diamantina (MG), foram escavados quatro 

sepultamentos, dentre os quais, dois apresentavam restos ósseos com tingimento de 

pigmento vermelho. O sepultamento I pertencia a uma criança de idade estimada 
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entre 3 e 5 anos. Os ossos deste indivíduo foram intensamente cobertos com 

pigmento vermelho, através de um processo de banho (SOLARI et al., 2012). 

No mesmo sítio, o sepultamento IV, composto por três indivíduos infantis, com 

ossos misturados, também apresentava pigmentação em cor vermelha na maioria dos 

ossos (SOLARI et al., 2012). 

Como exemplo de vestígio semelhante, na região nordeste do Brasil, Daniela 

Cisneiros Silva, descreve que em quatro sítios estudados havia o tingimento de ossos 

com ocre. No sítio Furna do Estrago, no estado de Pernambuco, foi possível observar 

maior frequência de tingimento de ossos de infantes. Já no sítio Pedra do Alexandre, 

no Rio Grande do Norte, quase todos os ossos tingidos pertenciam a crianças (SILVA, 

2003). 

Com isso, é possível sugerir algumas discussões. Qual é a relação entre a 

idade dos indivíduos sepultados e o tingimento com ocre? Haveria algum cuidado 

especial com as crianças? Qual a natureza deste cuidado, simbólica, biológica? 

 

 

Figura 21. Úmero esquerdo do indivíduo infantil do sepultamento IV do sítio Lapa do Santo. 
Fonte: https://sites.usp.br/lapadosanto/sepultamento-4-lapa-santo/ 

 

Outro vestígio comumente encontrado são as rochas, depositadas em cima dos 

sepultamentos, cercando as covas, ou na base destas. Tal prática foi observada no 

sítio Lapa do Santo, assim como no sítio Caixa d’água, em Buritizeiro (MG), no sítio 

Gruta do Gentio II e também no sítio Grande Abrigo de Santana do Riacho. No caso 

do sítio Lapa do Caboclo, uma única rocha foi colocada como tampa de um estojo de 

casca de árvore que serviu como estrutura funerária (STRAUSS, 2016; ROCHA, 2011; 

SENE, 2007; PROUS & SCHLOBACH, 1997; SOLARI et al., 2012). 

No sítio Caixa d’água, foram encontrados dezenas de sepultamentos, nos 

quais, em mais da metade deles havia blocos rochosos de grande porte sobre as 

sepulturas. Tais rochas foram chamadas de “mós”, em referência ao seu provável uso 
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anterior (moagem de vegetais). A quantidade de blocos encontrada foi influenciada 

por processos pós-deposicionais.  

Os blocos rochosos são de Arcósio, tem formatos e padrões variados. Além da 

função de moagem de vegetais, não foi possível chegar à conclusão do porquê foram 

depositadas sobre os sepultamentos do sítio (ROCHA, 2012). 

 

 

Figura 22. Blocos rochosos sobre os sepultamentos XXIV e XXVII (sítio Caixa d’água). Fonte: 
Arquivo do laboratório de estudos de material lítico, da Dra. Maria Jacqueline Rodet (MHNJB-UFMG). 

 

 

Figura 23. Representação artística do bloco n° 6082, pertencente ao sepultamento XXVII, do 
sítio Caixa d’água. Créditos: Sérgio Rodrigues Borges de Medeiros, 2017. 
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Nos sítios da região nordeste descritos por SILVA (2003), por exemplo, havia 

também grande proporção de sepulturas delimitadas por rochas, geralmente com 

covas circulares. Já na Serra da Capivara (PI), nos sítios Coqueiros e Paraguaio, a 

estrutura funerária foi delimitada por rochas, blocos de arenitos, além de seixos de 

quartzo. Isso demonstra que a prática não é restrita ao Brasil Central (SILVA, 2003; 

LOURDEAU, 2019). 

No sítio Lapa do Santo, o sepultamento I, com um indivíduo masculino adulto, 

tinha uma cobertura composta de blocos de calcário em formato de paralelepípedo 

(40 cm de lado). Pertencentes ao padrão de sepultamento 3, os sepultamentos 

numerados de 6, 12, 15 e 19, também possuíam cobertura com blocos de calcário 

(com tamanho aproximado de um punho), formando uma estrutura circular 

(STRAUSS, 2016).  

Análogo ao padrão 3, o número 7 possui um sepultamento de indivíduo infantil, 

enterrado em cova circular, com cobertura de blocos rochosos de quartzito. Dentre os 

seis indivíduos sepultados e cobertos com blocos rochosos, quatro eram infantes 

(STRAUSS, 2016). 

No contexto etnográfico, foi descrito por Becker, entre os índios Kaigang, do 

Sul do Brasil, que os mortos (por morte natural), eram enterrados numa vala e 

amontoava-se terra ou pedras formando um montículo acima (BECKER, 1994). 

Entre eles, havia diferenciação social (status), a qual era visível nos 

sepultamentos. A cerimônia de preparação, o velório, bem como o enterramento de 

um cacique era composto de muita pompa (BECKER, 1994). 

O sepultamento IV, do sítio Lapa do Boquete, permite a reflexão sobre a 

possibilidade de que a sua abundância material, diferente dos demais sepultamentos, 

esteja relacionada à referida questão status. Também remete ao aspecto observado, 

nos relatos etno-históricos, entre os Botocudo, do enterramento de armas que 

pertenciam ao indivíduo morto, junto a ele (ver subcapítulo 5.2). 

Entre os Charrua havia o costume de se colocar um monte acima das 

sepulturas, além de sacrificar o cavalo que pertencia ao indivíduo morto. Já entre os 

Minuano, depositavam o corpo sobre uma cova rasa e cobriam com pedras, além de 

colocar suas armas em cima. Entre os Payaguá, do pantanal Mato grossense, havia 

também a prática do enterramento, junto ao morto, de suas armas, assim como de 

vasilhas cerâmicas feitas especificamente para este fim (BECKER, 1994; SANTOS, 

2009).  
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Já entre os Mbyá, os seus pertences pessoais eram colocados ao lado da 

sepultura, pendurados no poste em que sempre eram colocados (SANTOS, 2009). 

Segundo Gennep, alguns objetos ou estruturas são colocados sobre os 

enterramentos para que se mantenham os mortos separados dos vivos. Esta 

separação pode se dar pelo temor que existe dos espíritos ou almas (GENNEP, 2011). 

Esse tipo de vestígio, assim como os pigmentos utilizados nos ossos e nas 

estruturas funerárias, também tem grande amplitude temporal, e está espalhado por 

diversas regiões do planeta, entre diferentes povos. 

Entre os vestígios mais elaborados encontrados nesses contextos, há 

esculturas feitas em pedra, armas (arcos, flechas) e adornos corporais (colares, 

Tembetá). No entanto, esses são apenas os vestígios que conseguem ser 

preservados por grande período, como já mencionado há grande possibilidade de que 

houvesse muitos outros vestígios que foram colocados junto aos mortos, e que pelos 

processos de deterioração, não puderam ser encontrados no momento da escavação. 

 

 

Figura 24 . Adorno labial tipo Tembetá, do enterramento 3, sítio Gruta do Gentio II. Fonte: 
SENE, G. A. Indicadores de Gênero na Pré-história brasileira: Contexto Funerário, Simbolismo e 

Diferenciação Social. O sítio arqueológico Gruta do Gentio II, Unaí, Minas Gerais, 2007. 
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VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os sepultamentos humanos são alguns dos vestígios com maior potencial de 

evidenciar características das populações do passado. Podem mostrar características 

físicas das populações (componentes biológicos, saúde, alimentação), além de sua 

cultura material, que pode estar relacionada fortemente a aspectos sociais (posição 

social). 

Nos contextos mostrados neste trabalho, se pode notar que muitos aspectos 

parecem ser gerais às sociedades humanas, apesar da diversidade cultural. Os 

mortos passam por diversos processos, que interferem no destino deles, e dos vivos.  

Todas essas ações parecem remeter a algum tipo de crença mágico-religiosa, 

a qual não pode ser diretamente acessada através dos vestígios materiais. Portanto, 

é necessária a busca pelos conhecimentos etnológicos, a fim de se obter ideias sobre 

o passado (GENNEP, 2011). 

As populações pretéritas do estado de Minas Gerais parecem ter alguns 

aspectos em comum. Nos sítios arqueológicos que continham estruturas funerárias 

(analisados no capítulo 7). É possível observar que os sepultamentos, em sua maioria 

são compostos estruturalmente por blocos rochosos. Além disso, o uso de pigmentos 

é relativamente comum, tanto sobre os mortos quanto sobre as covas. 

Contudo, há grande diversidade nos aspectos gerais desses sítios. No que se 

refere à quantidade de indivíduos sepultados, a organização social dos mortos, 

acompanhamentos funerários, manipulação dos restos mortais, entre outros 

aspectos. 

A utilização de exemplos de sítios de outras regiões do país, serve para mostrar 

que algumas características dos sítios com sepultamentos não são exclusivas da 

região de Minas Gerias. Além disso, demonstra que em determinados locais, há sítios 

com aspectos funerários totalmente distintos, como é o caso dos sambaquis, que 

estão inseridos outros ambientes, possuem outros aspectos cosmológicos e 

diferentes padrões de subsistência. 

Os relatos etno-históricos, por outro lado, apesar de escassos e imprecisos, 

tornam possível a visualização de um panorama, de como algumas culturas humanas 

da região de Minas Gerais, lidavam com a morte.  



80 

 

Obviamente, nenhuma relação direta de continuidade pode ser estabelecida 

entre as culturas arqueológicas, e as culturas existentes à época dos relatos dos 

viajantes e de registros coloniais. No entanto, é possível refletir sobre os aspectos 

descritos, pensando em semelhanças e diferenças. 

Apesar de os trabalhos que envolvem a morte em contexto arqueológico serem 

pouco amplos no Brasil, os resultados que já se obtiveram foram benéficos para a 

discussão de importantes questões, tais como migrações humanas, interação entre 

povos, aspectos biológicos e saúde das populações antigas. 
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