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Resumo 
 
O que pretendemos com o estudo apresentado é entender, a partir da análise 
de vestígios arqueológicos, como se deu o processo de ocupação pré-histórica 
da Zona da Mata Mineira, as relações estabelecidas entre os grupos que ali 
viviam e as possíveis estratégias de contatos estabelecidas entre si e os 
colonizadores. 
 
 
Introdução 
 
Visando ressaltar o papel dos povos nativos na formação da história regional, 
desenvolvemos o projeto “Novas hipóteses sobre o povoamento da Zona da 
Mata mineira: o Sitio Córrego do Maranhão”. Localizado no município de 
Carangola-MG, trata-se de um sítio arqueológico em excelente estado de 
conservação, apresentando áreas de habitações bem definidas por significativa 
quantidade de fragmentos cerâmicos e estruturas de combustão. 
 
 
Desenvolvimento 
 
Após coletados, os materiais foram levados a análises laboratoriais tipológicas 
com vistas ao estabelecimento da diversidade de formas, funções e técnicas, 
que permitirão as previstas análises comparativas. Com a geração de planilhas 
e visualização da distribuição espacial dos vestígios, associada aos resultados 
obtidos em laboratórios, teremos melhores elementos para discutir o processo 
de ocupação pré-histórica da Zona da Mata mineira. 
 
 
Objetivos 
 
Nosso objetivo é por meio de uma coleta de superfície sistemática, tentar 
compreender a dinâmica interna do sítio e como seus habitantes viviam e se 
organizavam social e culturalmente. Em suma, uma de nossas principais metas 
é compreender, por meio de uma análise comparativa intra e intersítios, como 
se dava o fluxo de relações culturais entre as diversas etnias na região.  
 
 
 



Metodologia 
 
A metodologia utilizada prima por prospecções de superfície, que visa a 
delimitação das áreas de maior concentração dos artefatos in situ, partindo-se 
para a Coleta Plotada Individualmente (CSPI) pontuada por GPS de alta 
precisão. Preve ainda leituras teóricas para fundamentação histórica e 
contextualização dos dados.  
 
 
Resultados 
 
Os fragmentos coletados foram levados para a Faculdade de Carangola, 
FAFILE, onde aguardam higienização, tombamento e estudos tipológicos. 
Somente após a análise de mais de 30.000 cacos cerâmicos em reserva 
técnica é que poderemos entender melhor a dinâmica, os processos de 
formação do sítio e diferenças estilísticas dos artefatos. Como resultado 
preliminar, podemos afirmar que o sítio Córrego do Maranhão pertence à 
tradição arqueológica Tupiguarani, lito-cerâmico colinar, implantado próximo a 
curso d´água navegável, assemelhando-se técnica e morfologicamente aos 
demais sítios arqueológicos estudados na região. 
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