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Com o objetivo de compreender aspectos inerentes à estrutura e organização social dos grupos 
indígenas que se fixaram em território mineiro por meio de sua cultura material, estamos 
desenvolvendo as análises da tecnologia empregada na produção dos artefatos cerâmicos recolhidos no 
sítio Córrego do Maranhão, Carangola-MG. Para entendermos a distribuição espacial dos vestígios 
pela área do sítio, efetuamos uma coleta sistemática de superfície com abertura de sondagens, 
escavadas por níveis naturais, tendo como base a metodologia de superfícies amplas, que privilegia o 
ataque de áreas que apresentam maior concentração de materiais. As análises laboratoriais centraram-
se inicialmente sobre o material evidenciado nas decapagens por apresentarem contexto pouco 
perturbado. In sito foram coletados 2.187 fragmentos numa área escavada de aproximadamente 47m². 
Utilizando o conceito de Perfil Técnico desenvolvido por Claudia Oliveira, os resultados preliminares 
revelaram o acordelado como técnica de produção, acabamento plástico de superfície diversificado, 
sendo possível verificar a presença de fragmentos corrugados, ungulados, lisos, incisos e ponteados, a 
maioria apresentando queima incompleta e uma incidência significativa de cerâmica com pintura 
policromática, nas cores preta e vermelha sobre engobo branco ou vermelho. Em relação ao 
antiplástico é perceptível uma predominância de grãos de quartzo, não sendo possível determinar se 
foram adicionados a pasta ou se pertencem à composição da matéria prima utilizada. São dados que 
permitem o enquadramento deste material na Tradição Arqueológica Tupiguarani. O sítio caracteriza-
se por um assentamento unicomponencial, datado por Termoluminescência entre 1600±220 AP, 
inserido cronologicamente em um período, para o qual dispomos apenas de dados comparativos 
fornecidos pelos sítios Tupiguarani escavados no Estado do Rio de Janeiro por Ondemar Dias, Ângela 
Buarque e Conceição Beltrão. Para esta última pesquisadora, os sítios desse período apresentam 
cerâmica com decoração do tipo puramente plástica, com predominância de queima incompleta e pasta 
grossa. Já os materiais do Córrego do Maranhão se aproximam mais das características apresentadas 
nos sítios escavados por Buarque. Estudos comparativos mais aprofundados serão necessários para 
estabelecermos uma relação mais direta com os sítios da costa. De toda sorte, podemos afirmar que 
este sítio é o mais antigo até o momento estudado pela equipe e um dos mais bem preservados da Zona 
da Mata mineira.  
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