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INTRODUÇÃO

O  projeto  de  “Mapeamento  Arqueológico  e  Cultural  da  Zona  da  Mata  Mineira”
desenvolvido pela equipe do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana (MAEA-UFJF)
tem como principal objetivo preencher uma lacuna no conhecimento das raízes culturais
de  nosso  país  referentes  ao  passado  da  Zona  da  Mata  Mineira,  bem  como  o
desenvolvimento de um programa de valorização e preservação do patrimônio cultural e
arqueológico, através de ações educativas nas escolas em parceria com a população
local. 

OBJETIVO

O “Estudo Tecnotipológico do Sítio Arqueológico Primavera” integra as atividades desse
projeto maior, com vistas a uma análise e caracterização da cultura material dos grupos
humanos que habitaram nossa região. Para tanto, optamos pela metodologia proposta
por  Oliveira  ,  que  busca  por  meio  da  caracterização  de  perfis  técnicos  e  a  análise
correlacionada desses perfis, entender o Sistema Técnico de cada grupo, que permitiria
compreender, pelo menos em parte, sua estrutura e organização social.

METODOLOGIA

Com base nesses pressupostos, promovemos uma análise do material cerâmico e lítico
proveniente do Sítio Primavera. Os fragmentos cerâmicos foram agrupados segundo o
tipo  de  acabamento  externo,  formando  conjuntos  denominados  unidades  de  análise
(Oliveira,  2000:113).  Tais  unidades,  por  sua  vez,  foram  subdividas  em  grupos  que
privilegiaram desde as formas de acabamentos superficiais à morfologia dos fragmentos.
Visamos com estes procedimentos viabilizar o trabalho de remontagem ou reconstituição
dos vasilhames, dos quais os fragmentos fariam parte.

RESULTADOS PRELIMINARES:

As  análises  processadas  no  material  cerâmico  evidenciaram  a  principal  técnica  de
produção, o acordelado. Pudemos perceber em todo conjunto que foi promovido algum
tipo de ação de acabamento a fim de disfarçar os roletes. Duas das peças estudadas
foram modeladas, sendo uma delas zoomórfica. Além destas foi resgatada uma borda
direta, com lábio arredondado com dois apliques circulares. 



Morfologicamente  foram  identificados  seis  tipos  de  bordas:  reforçada  internamente,
reforçada  externamente,  entrovertida,  expandida,  contraída  e  cambada.  Há,  contudo,
predomínio das diretas e expandidas, seguidas pelas bordas contraídas.


