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Antes de mais nada, que bom que você veio! 
É uma alegria para nós do MArquE ver nosso 
trabalho em movimento graças aos visitantes!

Esperamos que você tenha gostado do contato com os 
objetos e as informações que pensamos para a expo-
sição.  Esse caderno é para que você possa levar um 
pouco desse universo que é o trabalho da arqueologia: 
conhecer e pensar como viveram os povos do passado!

Nele você vai encontrar informações, imagens do 
acervo e também atividades relacionadas ao que 
pôde ver e vivenciar aqui no Museu. Foi pensado 
para que você possa desfrutar tanto em sala de aula 
quanto na sua casa.

Lembra dessa imagem que mostrava a lógica da 
exposição? Nesse caderno você vai encontrar as 
ideias na mesma ordem: começando pelo mais atu-
al, que é o trabalho dos arqueólogos no presente, e 
seguindo em direção a um passado cada vez mais 
distante, até chegar nos grupos que são considera-
dos os primeiros habitantes do litoral catarinense. 
Para terminar, as representações rupestres e as ofi-
cinas líticas!  

Esperamos que você goste do material e aproveite 
as atividades que pensamos com bastante cuidado 
para você. Se quiser mande um e-mail contando o 
que achou: educa.marque@gmail.com. É super im-
portante para nós saber das coisas que gostou e das 
que não gostou, assim podemos melhorar nosso tra-
balho para as próximas exposições.

Afinal, esperamos você aqui muitas outras vezes!

Olá!
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Existem também os materiais que os arqueólogos não costumam encontrar, por-
que se decompõem com maior rapidez. Dentre os materiais abaixo, você conse-
gue saber quais costumam se decompor  antes de ser encontrados pelos pesqui-
sadores? Assinale-os! 

Observe os artefatos abaixo. São uma ponta de flecha, a lâmina de um machado 
e um anzol. As demais partes dos objetos se decompuseram sob o solo antes da 
escavação. Complete os objetos da forma que você imagina que já foram!

O TRABALHO DOS 
ARQUEÓLOGOS

Muitas vezes nos filmes e livros os arqueólogos aparecem como caçadores de te-
souros em terras distantes. Você já deve ter percebido na exposição, mas vale a 
pena a gente dizer de novo, que o arqueólogo é um pesquisador que busca com-
preender as sociedades do passado e para isso faz pesquisas científicas tanto em 
campo quanto em laboratório. E que tem muita pesquisa arqueológica perto de 
você, no estado de Santa Catarina.

O que esses arqueólogos encontram não são tesouros como a gente imagina - objetos 
de ouro e outros materiais preciosos – mas têm um valor incrível: o de nos ajudar a 
pensar como era o cotidiano dos humanos que viveram aqui há milhares de anos.
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Imagine que os objetos encontrados na sua casa fossem integrar uma exposição. 
Invente um nome que os pesquisadores do futuro poderiam dar a ela?

Escolha 2 objetos e faça a legenda deles. Uma legenda geralmente contém: o tipo 
de objeto, o material de que foi feito. Você pode ver como exemplo a legenda dos 
objetos da próxima página.

Muitas coisas mudam ao longo do tempo, principalmente as tecnologias. Como 
você imagina que será o trabalho dos arqueólogos daqui a mil anos?

Como você já sabe, a maioria dos 
objetos encontrados é de uso 
cotidiano, ou seja, são objetos 
que eram usados no dia a dia. Já 
imaginou se daqui a mil anos um 
grupo de arqueólogos escavar o 
lugar onde hoje é sua casa? De-
senhe nas quadrículas o que eles 
poderiam encontrar! Não se es-
queça de pensar na escala: cada 
quadrícula tem, na realidade, 1 
metro por 1 metro. Também se 
lembre de levar em conta os ma-
teriais de que as coisas são feitas, 
para pensar se elas não teriam se 
degradado!
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Lembre-se dos objetos que você viu nessa parte da exposição. Eles nos contam um 
pouco da vida nas fortificações em relação a suas funções militares, mas também 
em relação ao cotidiano das diferentes classes sociais que utilizavam seu espaço. 
Uma das riquezas da arqueologia histórica é dar visibilidade a questões e persona-
gens que não aparecem nos relatos históricos oficiais, uma vez que estes geralmen-
te são escritos pelos vitoriosos e/ou poderosos.

Na arqueologia brasileira, a chegada dos 
europeus ao Brasil é considerada o mar-
co para a classificação dos sítios. Assim, 
são divididos entre pré-coloniais (antes da 
chegada dos europeus) e históricos, que 
são coloniais (enquanto o Brasil ainda 
era uma colônia de Portugal) e pós-colo-
niais (quando passou a ser um país inde-
pendente).  Na exposição, este período é 
representado pelos objetos encontrados 
na pesquisa arqueológica em três fortifica-
ções (fortes e fortalezas) de Florianópolis.

Com a ajuda das legendas e de sua observação, complete os fragmentos encon-
trados no Forte São José da Ponta Grossa, no norte da Ilha de Santa catarina.

No século XVIII , Portugal e Espanha disputavam  territórios da América do Sul, onde 
fica o Brasil. O reino de Portugal decidiu construir fortificações para marcar seu 
território, tanto em termos de proteção militar quanto em termos simbólicos, como 
demonstração de poder.  Na Ilha de Santa Catarina e outras ilhas próximas foram 
construídas onze fortificações. 

PERÍODO COLONIAL E 
PÓS-COLONIAL

Malga para servir líquidos em faiança fina inglesa 
decorada em motivos florais. Séc XIX

Tampa de recipiente produzido em cerâmica de 
fabricação local. Séc XVIII - XIX
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Com um pouco de argila, você pode experimentar fazer as texturas que encon-
tramos na cerâmica guarani:

•	 Ungulada (com marquinhas de unhas)
•	 Corrugadas (impressões regulares com a ponta dos dedos)
•	 Escovadas (passando uma espiga de milho)

Os padrões podiam também ser combinados. 

Decoração por pintura

Decoração por textura

As decorações por pintura seguiam padrões. Imagine a habilidade necessária 
para que o desenho ficasse contínuo por toda a circunferência dos potes! Tente 
você também: observe os padrões, continue-os e, se quiser, pinte-os de verme-
lho e preto, as cores usadas na cerâmica guarani.

Os índios guarani foram a última população a alcançar o litoral catarinense no perí-
odo pré-colonial. Possivelmente vieram do sudoeste da Amazônia, seguindo os gran-
des rios e chegando primeiramente ao interior de Santa Catarina e, há pouco mais 
de 1000 anos, no litoral. Foi com eles que os navegadores europeus tiveram contato 
no século XVI, ao aportar no litoral catarinense.

Nas pesquisas arqueológicas em sítios guarani o material que os arqueólogos mais 
encontram é o cerâmico. São objetos com diferentes tamanhos e finalidades, al-
guns lisos, outros decorados. A decoração podia ser por textura ou por pintura, e 
acredita-se que cada tipo tinha uma finalidade específica.

As populações guarani viviam, sobretudo, da agricultura – sua economia era ba-
seada no cultivo de milho, mandioca, amendoim, batata doce, dentre outros. Tam-
bém praticavam a pesca, a caça e a coleta.

Período pré-colonial:

POPULAÇÕES GUARANI
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É possível que as populações Jê e Guarani tenham coexistido no litoral de Santa Catarina. 

Estima-se que os Jê tenham chegado por volta do século VII d.C.  nesta região, e 
vivido aqui por cerca de setecentos anos. 

Esta população tinha uma forte relação com o mar, sendo a pesca sua principal 
fonte de alimentação. Para tanto, tinham profundo conhecimento da natureza, e 
domínio de técnicas.  É possível inferir que tenham inclusive feito uso de algum 
meio de transporte aquático, uma vez que ocuparam diversas ilhas. 

Um sítio Jê é caracterizado pela cerâmica, que se diferencia da guarani, arqueólogos 
também encontram material em pedra e uma grande quantidade de artefatos em dentes 
e ossos de animais, como anzóis, pontas de projétil e adornos. Os artefatos em ossos e 
dentes eram feitos com muito esmero. 

Observe os adornos acima.
Desenhe-os abaixo representando como 
você imagina que os indígenas dos gru-
pos Jê se enfeitavam. Não se esqueça, 
também, de representar seus cabelos: 
negros e lisos, eram compridos no caso 
das mulheres e curto nos homens.

E hoje, quais os adornos que você 
utiliza?
Desenhe-se abaixo com eles. 
Pode ser com aqueles que você utiliza 
no cotidiano, ou aqueles com os quais 
se enfeita em ocasiões especiais.

Período pré-colonial:

A POPULAÇÃO JÊ
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Uma das características mais marcantes dos grupos humanos que formaram os 
Sambaquis era o trabalho de esculpir em rocha. Encontramos figuras geométricas, 
zoomorfos (com formato de animais) e antropomorfos (com formato de pessoa). 

Complete as legendas com seu formato (se for zoomorfo, indique também qual 
o animal representado). 

Imagine uma possibilidade de para que esses artefatos eram feitos e utilizados:

A arqueologia revela que os primeiros grupos humanos que se instalaram no litoral 
catarinense chegaram por volta de 6.000 anos atrás. Esses grupos deixaram como 
testemunhos de sua passagem sítios arqueológicos conhecidos como Sambaquis.

Em tupi-guarani, “tambá” significa “monte”, e “ki” significa “concha”. Ou 
seja, tambáki, ou sambaqui, é um grande amontoado de conchas. 

testemunho os sambaquis podem ter levado milhares de anos depositando con-
chas no mesmo local para formar tais elevações. As conchas são a sobra mais 
aparente de sua alimentação (são a carapaça dos moluscos que comeram), mas 
esta era baseada também em um grande consumo de peixes, e, em menor quanti-
dade, de pequenos mamíferos terrestres.

Os sambaquis do litoral sul e norte catarinen-
se podem ter chegado a 30 metros de altura, o 
equivalente a um prédio de 10 andares! Como 
você pode imaginar, foram muitas e muitas 
conchas para formar montanhas deste tama-
nho. Os grupos humanos que deixaram este 

Período pré-colonial:

OS SAMBAQUIS
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As representações rupestres são conjuntos de desenhos gravados na rocha.
Ou seja, não são pinturas, mas resultado de processos feitos com uma rocha menor 
em um paredão de rocha.

No litoral de Santa Catarina conhecemos em torno de 30 sítios com representações 
rupestres, sendo que a maioria deles fica em ilhas. As inscrições estão sempre volta-
das para o mar, e muitas vezes em locais de muito difícil acesso.

As únicas representações figurativas são representações humanas. 

Como você poderá observar nas representações abaixo, 
elas são compostas, sobretudo, por conjuntos de signos 
geométricos: circunferências, linhas retas e anguladas, ân-
gulos agudos e obtusos. 

As representações costumam ser simétricas. A partir destes fragmentos e da(s) 
linha(s) de simetria, complete as imagem!

REPRESENTAÇÕES 
RUPESTRES

ângulo agudo |  ângulo obtuso
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As oficinas líticas eram os locais onde os artesãos do tempo pré-colonial produziam 
artefatos a partir de rochas.  Nelas, podiam alterar as propriedades das rochas: a nive-
lar irregularidades deixadas pela quebra (por lascamento ou picoteamento), “afiar” 
as lâminas (tornar os gumes mais eficientes), deixar o formato mais adequado para 
segurar com a mão ou para prender em um cabo (no caso das lâminas de machado, 
por exemplo) ou mesmo para dar um acabamento estético, deixando as peças mais 
bonitas.

A técnica utilizava areia e água, sendo a areia o agente abrasivo e a água o diluente.

As diferentes formas de polimento resultaram em marcas com formas, tamanhos 
e profundidades variadas. As oficinas são classificadas em  Bacias (arredonda-
das e ovaladas), Sulcos (em forma de U) e planos (irregulares).

Observe as imagens abaixo. Você percebe a diferença entre essas elas?

As oficinas líticas estão ameaçadas de desaparecimento tanto por agentes 
naturais (erosão causada pelos ventos, pela areia e pela água do mar) quan-
to pela depredação causada por agentes antrópicos (ou seja, por pessoas). 
Além disso, todos os sítios de que falamos até aqui correm risco por causa 
da especulação imobiliária, ou seja, do crescimento de nossa cidade. 

Agora que você já sabe tantas coisas sobre os sítios arqueológicos, ajude-
nos a protegê-los: caso você desconfie que encontrou um sítio, conte para 
seus professores e peça que  avisem ao IPHAN, que é o guardião do nosso 
patrimônio arqueológico! 

OFICINAS LÍTICAS
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