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Os estudos tecnotipológicos de artefatos cerâmicos e líticos evidenciados em sítios arqueológicos 
podem oferecer uma classificação sistemática dos processos de produção material. Essa 
classificação contribui para a interpretação dos modos de vida de assentamentos pretéritos, 
elucidando a relação que o homem estabelece com o meio em que vive, bem como a dinâmica de 
sua cultura no espaço e no tempo. Nosso intuito com este trabalho foi o de estabelecer uma 
sistemática de classificação que possibilit e inferências sobre as populações pré-coloniais e em fase 
de contato com os colonizadores no Sítio Arqueológico Primavera, São João Nepomuceno - MG.   
Para a execução da tecnotipologia tomamos por base o conceito de Sistema Técnico, enquanto 
conjunto de técnicas de uma sociedade, por ser este um elemento identificatório que revela a 
estrutura social, a divisão social do trabalho, o espaço social, podendo ainda demonstrar 
correlações de grupos específicos com determinadas tecnologias. Para se estabelecer um 
Sistema Técnico deve-se estudar as estruturas que o formam, sendo estas os Perfis Técnicos, 
caracterizados pelos elementos técnicos, morfológicos, estilísticos e funcionais dos vestígios. 
É importante saber que apenas o conhecimento de diferentes perfis técnicos de vários sítios 
possibilita caracterizar um Sistema Técnico, podendo por meio da comparação entre os perfis 
adquirir elementos para distinção de grupos étnicos. 
Ao estabelecermos o Perfil Técnico Cerâmico do Sítio Primavera, verificamos que a técnica 
util izada para a fabricação dos vasilhames foi o acordelado, sendo o tratamento de superfície 
caracterizado por decoração plástica diversificada. Em nossa amostragem de 1768 fragmentos 
cerâmicos destacam-se os acabamentos de superfície corrugados, ungulados, lisos, escovados, 
incisos, ponteados e algumas peças modeladas. A policromia é evidenciada por vestígios de 
pinturas nas cores vermelha e preta, sobre engobo branco. Os antiplásticos identificados, por 
sua vez, compõem-se de grãos de quartzo, mica e carvão. Podemos perceber com estes 
resultados preliminares que os vestígios materiais dos habitantes do Sitio Primavera se 
diferem em alguns aspectos dos demais sítios regionais. Dessa forma será possível após o 
estabelecimento dos perfis técnicos de outros sítios conhecer quais destes guardam 
semelhanças ou se distanciam em termos de cultura material do sítio Primavera, tornando 
possível conhecermos melhor os antigos habitantes de nossa região.   


