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O estudo tecnotipológico dos artefatos cerâmicos e líticos do Sítio Primavera pode oferecer uma 
classifi cação sistemática dos processos de produção e usos de sua cultura material. Com isso, 
buscamos contribuir para a interpretação dos modos de vida nos assentamentos, 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. Para tanto, tomamos por base o conceito de Sistema Técnico, como 
conjunto de técnicas de uma sociedade, por ser um elemento identifi catório 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.  

O perfil t écnico cerâmico do Sítio Primavera apresentou como técnica preponderante utili zada 
para a fabricação dos vasilhames o acordelado, ocorrendo também, casos de peças modeladas. 
Em nossa amostragem, destacam-se os acabamentos de superfície corrugados, ungulados, lisos, 
escovados, incisos, ponteados. A policromia é evidenciada por vestígios de pinturas nas cores 
vermelha e preta, sobre engobo branco, típica da tradição Tupiguarani.  

Quanto ao perfil t écnico lítico, preponderantes são as lascas sem morfologia padronizada. A 
matéria-prima utili zada é quartzo hialino e leitoso, com a presença também de artefatos em 
quartzito com canaletas de fundo arredondado. Foi ainda recuperado um disco de amazonita 
polido. As lascas de quartzo apresentam características técnicas de lascamento unipolar e bipolar, 
sem retoques, sendo que a maior parte tem gume apto para corte. 

Os resultados preliminares do estudo tecnotipológico do Sítio Primavera nos mostram que seus 
artefatos possuem características próprias em relação aos demais sítios regionais. Com o 
estabelecimento dos perfis técnicos de outros sítios, poderemos conhecer quais destes guardam 
semelhanças ou se distanciam em termos de cultura material, tornando possível conhecermos um 
pouco mais sobre os antigos habitantes de nossa região.   

 
 


