
Sítios históricos

Pederneira

Cartucho de arma de fogo

Munições de arma de fogo

Balas de canhão

Materiais bélicos encontrados no Forte 
São José da Ponta Grossa
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PERÍODO COLONIAL E PÓS-COLONIAL



Sítios arqueológicos coloniais e pós-coloniais são todos aqueles 
que contêm vestígios da vida das pessoas a partir da chegada 
dos primeiros europeus ao Brasil, no início do século XVI. 
Especificamente os coloniais são aqueles relativos ao tempo em 
que o Brasil era colônia de Portugal, até se tornar independente, 
no início do século XIX. Já os sítios pós-coloniais são aqueles 
relativos ao período que se inicia na data de independência e 
segue até os dias atuais.

Podem ser de vários tipos: igrejas, engenhos, armações de baleia, 
casarios, quilombos, fortificações etc.

Os fortes e fortalezas de Florianópolis e seus arredores foram 
construídos no século XVIII, quando o Brasil ainda era uma 
colônia do Reino de Portugal. Naquele momento histórico, 
Portugal e Espanha disputavam os territórios conquistados no 
contexto das grandes navegações, inclusive o brasileiro. A Ilha 
de Santa Catarina era um ponto estratégico para consolidar a 
navegação e ocupação dos territórios do sul de nosso continente. 
As fortificações tinham a finalidade de demarcar o domínio 
português, tanto em um sentido de defesa bélica quanto em um 
sentido simbólico, de demonstração de poder. 

O Reino de Portugal autorizou a construção de uma fortificação 
para a defesa da Ilha por meio de uma Carta Régia, no ano de 
1738. No mesmo ano, o brigadeiro José da Silva Paes se tornou 
o primeiro governador da vila de Desterro, hoje Florianópolis. O 
brigadeiro logo percebeu que uma fortificação não seria suficiente 
e construiu um total de quatro. A elas se somaram outras sete, 
sob a responsabilidade de outros governadores e engenheiros, 
totalizando onze fortificações até o fim do século XVIII.

Duas dessas fortificações foram pesquisadas arqueologicamente 
pela equipe do MArquE: São José da Ponta Grossa e Nossa Senhora 
da Conceição de Araçatuba. Os trabalhos de campo tinham como 
objetivo analisar esses sítios nos seus aspectos culturais, com 
foco nas suas funções militares e seu cotidiano, compreendendo-
os como espaços de encontro de diferentes grupos sociais (índios, 
militares, escravos, trabalhadores livres, nobres).

A maneira como as fortificações foram pensadas e construídas 
(sua grandiosidade, a organização dos seus espaços etc.) aponta 
para uma rígida hierarquia social e reforça a forma de vida e 
os valores dos europeus. Mas as pessoas podem se apropriar 
das estruturas de diferentes maneiras, o que fica aparente nas 
suas formas de vida. A análise da cultura material recuperada 
pelos arqueólogos e arqueólogas nos sítios permite conhecer 
os modos de vida das pessoas que viveram e trabalharam nas 
fortificações. Temos informações relacionadas ao que e como 
comiam, bebiam, se vestiam, descartavam seu lixo, cuidavam de 
sua higiene e assim por diante.

Podemos destacar nesses sítios dois grupos de objetos:
a) os de uso cotidiano/doméstico – louças, vidros de remédios, 
escovas de dentes, cachimbos, botões e fivelas etc.
b) os de uso bélico: balas de canhão, cartuchos de armas, 
pederneiras etc.

Sítios coloniais e pós-coloniais

As fortificações da Ilha de Santa 
Catarina e Ilhas adjacentes

Século é uma unidade de tempo que 
equivale a 100 anos, inicia-se em 
um ano 01 e finaliza no ano 00. São 
nomeados por números romanos. 
Nosso século é o XXI, começou no ano 
de 2001 e terminará no ano de 2100. 
Os séculos que aparecem no texto se 
referem aos seguintes períodos:
Século XVI – 1501 a 1600
Século XVIII – 1701 a 1800
Século XIX – 1801 a 1900

Carta-Régia é um documento oficial 
assinado por um monarca (ou seja, 
por um rei, príncipe etc.) endereçado a 
uma autoridade, geralmente contendo 
determinações /ordens. 

A palavra brigadeiro diz respeito 
a um posto existente nas forças 
armadas. Brigadeiro era um nível 
hierárquico importante do Exército 
do Reino de Portugal. 

Pederneira é um objeto utilizado 
para acender fogo e era empregado 
para fazer disparar canhões e 
armas. Trata-se de um pedaço de 
um mineral (rocha) chamado sílex, 
lascado. Quando em atrito com um 
metal, gera faísca. 

Conjunto de objetos relacionados 
a atividades humanas de um 
determinado contexto.

A hierarquia social é um sistema que 
divide as pessoas em grupos com 
valores e posições sociais diferentes 
dentro de uma mesma sociedade, 
seja por sua origem, pelo tipo de 
trabalho que exerce, pela quantidade 
de bens que possui etc.

Bélico/bélica são adjetivos que 
dizem respeito à guerra, aos conflitos 
armados. As fortalezas foram 
previstas para fazer a defesa armada 
da Ilha de Santa Catarina.

Séculos Carta-régia

Brigadeiro Bélico/ Bélica

Hierarquia social

Cultura material

Pederneira

Escova de dente em osso
Fortaleza de Santo Antônio de Ratones

Fivelas em metal 
Forte São José de Ponta Grossa

PERÍODO COLONIAL E PÓS-COLONIALSítios históricos



Sítios históricos

Fragmento de pratos decorados em faiança fina inglesa

Fragmento peça em faiança portuguesa pintada manualmente

Navalha

Frascos em vidro

Materiais de uso doméstico encontrados
no Forte São José da Ponta Grossa
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PERÍODO COLONIAL E PÓS-COLONIALSítios históricos

Ao abordar os períodos colonial e pós-colonial, é comum 
pensarmos apenas na influência da cultura trazida da Europa 
pelos colonizadores. Porém, é fundamental lembrarmos que neste 
período três matrizes culturais conviveram e se influenciaram: a 
europeia, a indígena (dos povos que aqui estavam quando os 
europeus chegaram e que, apesar de ter havido muitas mortes 
em conflitos, seguem vivendo aqui) e a africana. 

Muitos não sabem que os africanos também fizeram parte 
deste contingente e contribuíram com sua cultura. Infelizmente, 
como em outras partes do Brasil, foram trazidos à força como 
escravos para trabalhar nas Fortificações, na pesca de baleias, 
nos engenhos etc. 

Pesquisas arqueológicas na Fortaleza de Nossa Senhora da 
Conceição de Araçatuba, no Forte São José da Ponta Grossa 
e na Armação do Pântano do Sul (pesca da baleia) revelam a 
influência africana na cultura material. São fragmentos de cerâmica 
e cachimbos que nos mostram que africanos e afrodescendentes 
marcaram sua presença no litoral. Outros sítios históricos também 
apontam para esta influência: são os Quilombos, considerados 
redutos de resistência à escravidão, e as Igrejas e Irmandades de 
Nossa Senhora do Rosário. Finalmente, arquivos e fontes históricas 
contam muito sobre a presença do negro no litoral catarinense, 
como podemos ler neste documento sobre o batizado de uma 
criança: “Aos vinte e três de Março de mil oitocentos e setenta 
e dois, nesta matriz de S. José, batisei e fis os Sanctos Actos 
a João, cor preta, nascido no dia vinte e três de Desembro do 
anno passado, livre pela lei 2040 de 28 de 1871, filho natural da 
creoula de nome Maria, escrava de Jacob Zimmerman, casado, 
morador no Imarui: foi padrinho Antonia Vicente Uba de que faço 
o presente” (familysearch.org/search).

Fortificações construídas no século XVIII, em ordem 
cronológica de construção, da mais antiga à mais recente, 
com localização: 

Santa Cruz de Anhatomirim (1739)
Ilha de Anhatomirim (Governador Celso Ramos)

São José da Ponta Grossa (1740) 
Praia do Forte (Florianópolis)

Santo Antonio de Ratones (1740)
Ilha de Ratones Grande (Florianópolis)

Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba (1741/1742)
Ilha de Araçatuba (Palhoça)

São Francisco Xavier (1761-1765)
Beira-mar Norte (Florianópolis)

Forte de Santana (1761-1765) 
Beira-mar Norte (Florianópolis)

São Caetano (1765) 
Praia do Forte (Florianópolis)

São Luís (1770/1771)
Beira-mar Norte (Florianópolis)

Santa Bárbara (?-1774)
Centro (Florianópolis)

Nossa Senhora da Conceição da Lagoa (1775/1776)
Lagoa da Conceição (Florianópolis) 

São João (1793)
Estreito (Florianópolis)

Relação das fortificações

Você sabia que existe um site chamado Santa Afro Catarina? 
Acesse http://santaafrocatarina.blogspot.com.br e descubra 
muitas outras riquezas desta cultura e sua influência em Santa 
Catarina. 

Fragmentos de cerâmica rústica em fabricação local, com traços de cultura Bantu.
Fortaleza Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba

*objeto aumentado em relação as demais do conjunto

Fragmentos de cachimbos cerâmicos
Fortaleza Nossa Senhora da Conceição de 
Araçatuba e Forte São José da Ponta Grossa



Populações Guarani

Fragmento cerâmico com decoração plástica
Maciambu, Palhoça.

Vasilha cerâmica com decoração plástica, posteriormente utilizada 
como urna funerária
Sítio Arqueológico do Rio Tavares, Ilha de Santa Catarina

2

2

1

1

PERÍODO PRÉ-COLONIAL



Os índios Guarani constituem as últimas populações a chegar ao 
litoral de Santa Catarina no período pré-colonial (antes da chegada 
dos europeus). Tiveram sua origem provavelmente no sudoeste 
da Amazônia. Por volta de 2.500 anos Antes do Presente (A.P.), 
partiram em direção ao sul do nosso continente utilizando-se dos 
grandes rios e seus afl uentes para guiar seu caminho. Seguindo 
os rios Uruguai e Paraná, chegaram a diversos pontos: Paraguai, 
Uruguai, sul da Argentina, Bolívia, sul do Brasil. Em Santa Catarina 
alcançaram inicialmente o interior do estado e mais tarde o litoral. 
Assim, há cerca de mil anos populações Guarani chegaram à costa 
catarinense. Instalaram-se preferencialmente nos terrenos mais 
elevados da planície costeira (áreas planas, de baixa altitude, perto 
do mar) e vales (áreas de baixa altitude cercadas de áreas mais 
altas, como montanhas) dos rios que desaguam no oceano Atlântico. 

É possível que tenham entrado em contato com o grupo Jê, que 
chegou ao litoral cerca de quatro séculos antes. É certo de que foi 
com os Guarani que os navegadores europeus tiveram os primeiros 
contatos no século XVI, encerrando desta forma o período pré-
colonial. Assim, ao lado dos dados das pesquisas arqueológicas, 
temos relatos dos viajantes e naturalistas que retratam a vida e 
os costumes destes grupos. Ambas as fontes de informação 
apontam que seus territórios formavam uma verdadeira rede de 
comunicação, que chamamos de guarás, com caminhos que 
cruzavam os territórios dos futuros países. Nestes caminhos eram 
abertas clareiras na mata, instaladas suas aldeias, formadas roças 
e trilhas que levavam a outras aldeias, confi gurando um amplo 
território de domínio Guarani, denominado Nhande yvy rupa. 
Esses caminhos foram muito úteis aos recém-chegados europeus 
no período da colonização, que os usaram para chegar a novos 
territórios, conquistá-los e explorá-los.

Importante base da economia das populações Guarani era a 
agricultura. Eram cultivadas diversas plantas nativas, como milho, 
mandioca, feijão, amendoim, batata-doce, abóbora, fumo, entre 
outros. Também coletavam, pescavam e caçavam. 

Dentre os instrumentos e utensílios recuperados em contexto 
arqueológico, o material que mais surge é a cerâmica, utilizada 
para confeccionar peças lisas ou com decorações plásticas, com 
diferentes formatos e funções: cachimbos, tigelas, pratos, vasilhas, 
entre outros. 

As grandes vasilhas eram utilizadas para transportar, armazenar, 
cozinhar e servir bebidas e alimentos. Muitas vezes eram depois 
reaproveitadas como urnas funerárias, ou seja,  como recipientes 
para sepultamentos, onde os restos mortais eram acomodados e 
enterrados. 

Artefatos líticos (feitos em pedra) foram pouco encontrados nos 
sítios Guarani. Na maior parte das vezes são lâminas de machado, 
batedores, alisadores, afi adores/calibradores, boleadeiras e/ou 
pesos de rede. 

Possivelmente muitos instrumentos foram confeccionados em 
matérias primas que têm rápida decomposição no nosso solo, 
como a madeira e as fi bras vegetais (cestarias), e por este motivo 
não são encontrados nas escavações. 

Sítios Arqueológicos Guarani estão presentes no litoral central de 
Santa Catarina, em diversas regiões e municípios. Algumas cidades, 
como Florianópolis, Joinville e São José, possuem evidências 
arqueológicas registradas no passado que hoje se encontram 
debaixo da malha urbana (área ocupada pela cidade). Isso signifi ca 
que estes sítios foram completamente destruídos pelo crescimento 
das cidades.

É importante destacar que ainda hoje existem grupos Guarani 
vivendo no litoral de Santa Catarina, assim como no interior do 
estado, em outros estados e em países vizinhos.

Arqueologia pré-colonial 

PERÍODO PRÉ-COLONIALPopulações Guarani

Havia duas formas de sepultamento dentro das urnas: a) primário - quando 
o corpo era colocado dentro da urna, em posição fetal (posição que os 
bebês costumam fi car durante a gravidez) e b) secundário – quando o corpo 
era primeiramente enterrado no solo e em momento posterior apenas os 
ossos eram depositados dentro da urna. Em alguns casos os mortos eram 
acompanhados com objetos de adorno (enfeites), além de objetos de uso 
cotidiano, como machados de pedra.

Sepultamentos

Século é uma unidade de tempo 
que dura cem anos. O século XVI 
compreende os anos entre 1501 e 
1600.

Século XVI 

1501
cem 
anos

1600

Corresponde a 550 anos antes de 
Cristo. Para compreender como 
funciona a datação A.P., veja as 
fi chas “o trabalho dos arqueólogos”

Chamamos de afl uentes os rios e 
correntes de água menores que 
desaguam em rios principais. 

2.500 anos A.P.

Afl uentes

Ainda hoje existem grupos 
Guarani vivendo no litoral de 
Santa Catarina, assim como no 
interior do estado, em outros 
estados e países vizinhos.

Vasilha cerâmica com decoração plástica 
Sítio Arqueológico do Rio Tavares, Ilha de Santa Catarina 



PERÍODO PRÉ-COLONIALPopulações Guarani

Artefato lítico que poderia ter dupla função: peso de rede ou boleadeira
Sítio Arqueológico do Maciambu.

Lâmina de machado em diabásio polido
Sítio Arqueológico do Maciambu

Mao-de-Pilão em diabásio
Sítio Arqueológico Encantada, Parque Estadual da Serra do Tabuleiro

Artefato lítico em diabásio: 
afiador/ calibrador também conhecido como afiador-em-canaleta
Sítio Arqueológico Rio Tavares, Ilha de Santa Catarina
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PERÍODO PRÉ-COLONIALPopulações Guarani

Os índios Guarani realizavam dois tipos de decoração nos objetos 
que produziam em cerâmica: a pintura e a decoração plástica.

É importante deixar claro que quando falamos de decorações 
“plásticas” não estamos nos referindo ao material plástico, matéria 
prima de grande parte dos objetos atuais. O plástico é um derivado 
do petróleo e não existia no período pré-colonial. “Plástica” aqui 
tem relação com beleza, com aparência, como as artes plásticas. 
Na análise das cerâmicas pela arqueologia, decoração plástica 
é aquela cuja técnica modifi ca a superfície da cerâmica, ou seja, 
a deixa com textura. Essas técnicas eram feitas com o material 
ainda cru, antes da queima. Alguns exemplos dessas texturas são 
as seguintes:

• corrugada: textura realizada pela impressão regular da ponta 
dos dedos

• ungulada: textura realizada com a borda da unha ou objeto 
pontudo

• escovada: textura realizada passando um objeto áspero, com 
várias pontas, como as espigas de milho.

As pinturas eram feitas sobre superfícies bem alisadas. Primeiro 
o objeto era coberto por uma camada branca. Em seguida, tintas 
minerais ou vegetais eram utilizadas para fazer desenhos lineares, 
apenas na cor vermelha ou nas cores preta e vermelha.

Arqueologia pré-colonial 

Os líticos (artefatos em rocha) no verso dessa fi cha são alisadores, 
afi adores/calibradores, batedores e boleadeiras. Veja o que é cada 
um deles:

Alisadores: artefatos utilizados para polir líticos; deixa-los 
mais lisos.

Afi adores/calibradores: artefatos produzidos em matéria-
prima lítica (pedra) que deviam ser utilizados para afi ar e polir 
materiais como ossos, outros líticos (pedra) etc.

Batedores: líticos utilizados para extrair lascas de outras 
pedras, por percussão. 

Boleadeiras: lítico arredondado utilizado como arma de 
arremessar. Contém um sulco (parte mais funda) no qual 
uma corda era amarrada. Poderia ser usada uma unidade, 
em uma ponta da corda, ou duas, uma em cada ponta da 
corda, para atingir inimigos ou derrubar animais.

Líticos

Fragmentos cerâmicos com decoração pintada

Sítio Arqueológico do Maciambu, Palhoça

Lagoa da Conceição, Ilha de Santa Catarina

Sítio Travessa do Rio Vermelho

Fragmentos cerâmicos com decoração plástica 
Lagoa da Conceição
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As populações Jê

Vasilha cerâmica
Sítio Cruzeiro, Alto Ribeirão da 
Ilha de Santa Catarina

PERÍODO PRÉ-COLONIAL



Século é uma unidade de tempo 
que dura cem anos. O século VII 
compreende os anos entre 601 e 700.

Objeto portátil feito ou modificado 
pelo homem

A palavra otólito tem origem na junção 
de duas palavras em grego: oto, que 
significa ouvido, e lito, que significa 
pedra. É uma parte sólida do ouvido 
dos peixes. Geralmente encontrados 
em escavações arqueológicas, os 
otólitos são considerados importantes 
vestígios para a identificação dos 
peixes. A partir desta identificação 
pode-se inferir dados a partir de 

estudos: a época do ano em que 
eram consumidos, se são peixes de 
alto-mar, etc.

Século VII 

601
cem 
anos

700

Artefato Otólitos

Populações Jê começaram a habitar o litoral catarinense por 
volta do século VII d.C., ocupando inclusive certas ilhas, sendo 
identificadas em sítios distribuídos desde a região do litoral norte 
até a Ilha de Santa Catarina. Sua origem ocorre no Brasil central, 
atingindo primeiro o interior de Santa Catarina para em seguida 
alcançar o litoral. 

Provavelmente naquela época o litoral era ocupado por outro(s) 
grupo(s), de tradições culturais distintas. Por outro lado, algumas 
aldeias do grupo Jê foram estabelecidas sobre sambaquis, onde 
antes haviam vivido os primeiros habitantes do litoral catarinense. 
Estima-se que tenham habitado na região litorânea por cerca de 
700 anos ou mais.

Para reconhecer um sítio como sendo Jê, os arqueólogos 
geralmente se embasam no estudo do tipo de produção cerâmica, 
de instrumentos em ossos e dentes, de restos faunísticos marinhos 
(vestígios de animais que vivem no mar) e pela localização do 
sítio na paisagem.  

Foram os primeiros habitantes de nosso litoral a produzir materiais 
de cerâmica, ou seja, de barro (argila) queimado. Produziam 
recipientes cerâmicos pequenos, de paredes finas e formas 
pouco diversificadas, que eram utilizados diretamente ao fogo. Os 
artefatos obtidos a partir de ossos e dentes de animais eram bem 
elaborados, como anzóis e pontas de projétil (ponta de flecha).

A produção de instrumentos líticos (em pedra) geralmente não 
era muito esmerada, incluindo, sobretudo, machados semipolidos 
e artefatos lascados (confira as imagens do acevo na ficha).

Os Jê viviam próximos ao mar, onde coletavam moluscos e 
pescavam. A pesca era seu principal meio de sobrevivência. Em 
todos os sítios estudados foram encontrados ossos, otólitos, 
escamas e dentes, entre outras evidências, inclusive de peixes 
que só são encontrados distantes da praia, em alto mar, o que 
indica que este grupo já utilizava embarcações para a pesca.  
Tais vestígios revelam os conhecimentos que os Jê tinham sobre 
locais propícios para pesca, técnicas adequadas e eventos 
meteorológicos - como chuvas, ventos, tempestades - e suas 
consequências, como naufrágios. 

Seus deslocamentos para áreas distantes, inclusive do continente, 
podem ser deduzidos pelo fato de terem ocupado a Ilha de Santa 
Catarina e outras ilhas desta costa.

Enterravam seus mortos na área da residência, em suas 
proximidades ou até no fundo de suas cabanas. 

Os Jê são os ancestrais dos índios Kaingang e Xokleng, grupos 
indígenas que até hoje vivem em Santa Catarina, principalmente 
no interior do estado.

PERÍODO PRÉ-COLONIALAs populações Jê

Fragmentos de vasilhas cerâmicas
Sambaqui Enseada I, segunda ocupação, São Francisco do Sul

Vértebras de peixes cartilaginosos
Sambaqui Enseada I, segunda ocupação. São Francisco do Sul.

Esporão de nadadeira de peixe que pode ter sido utilizado como adorno, agulha e/ou furador
Sítio Cruzeiro, Alto Ribeirão da Ilha, Ilha de Santa Catarina



PERÍODO PRÉ-COLONIALAs populações Jê

Colar confeccionado em conchas
Sambaqui Enseada I, segunda ocupação, São Francisco do Sul

Conchas perfuradas utilizadas como adorno
Sambaqui Enseada I, segunda ocupação, São Francisco do Sul

Dente de mamífero com perfuração utilizada como adorno
Sítio Cruzeiro, Ilha de Santa Catarina, e Sambaqui Enseada I, segunda 
ocupação, São Francisco do Sul

Dentes de tubarão duplamente perfurados utilizados como adornos
Sítio Cruzeiro, Ilha de Santa Catarina, e Sambaqui Enseada I, segunda 
ocupação, São Francisco do Sul
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PERÍODO PRÉ-COLONIAL

Existe a tendência, ao pensar na história da humanidade, de 
considerar a tecnologia – e mesmo a inteligência – como algo que 
se expandiu de forma linear ao longo do tempo, passando de um 
estado “primitivo”, de menor técnica e inteligência, a um estado 
superior. Se é verdade que a humanidade acumulou conhecimentos 
que permitiram a cada geração partir de uma base para avançar, 
é importante pensar também que as diferentes culturas possuem 
técnicas diversas, de acordo com seu contexto: a paisagem em 
que se ambienta sua vida, as suas crenças, sua organização 
social, seus valores, seus conhecimentos acumulados.

Observe os líticos (objetos feitos em pedra) elaborados pelos 
índios Jê, representados nesta fi cha, e compare-os com os líticos 
deixados pelos primeiros habitantes, na fi cha sobre os sambaquis. 
Aqueles são muito mais antigos: podem ter sido feitos mais de 
4.000 anos antes destes. 

Hoje acreditamos ter muito conhecimento e tecnologia, mas você 
já pensou se precisasse viver como os povos pré-coloniais?

As populações Jê

Os Jê são os ancestrais dos 
índios Kaingang e Xokleng, 
grupos indígenas que 
até hoje vivem em Santa 
Catarina, principalmente 
no interior do Estado.

Lâmina de machado em diabásio
Sambaqui do Rio Lessa, segunda ocupação, Ilha de Santa Catarina

Artefato lítico que pode ter sido utilizado para alisar e bater
Sítio Rio do Meio II, Ilha de Santa Catarina

Lâmina de machado em diabásio
Sítio Rio do Meio II, Ilha de Santa Catarina

Anzóis confeccionados em ossos de fauna
Sambaqui Enseada I, segunda ocupação, São Francisco do Sul

Pontas de projéteis confeccionados em ossos de aves
Sambaqui Enseada I, segunda ocupação, São Francisco do Sul

Pontas de projéteis confeccionados em ossos de mamíferos terrestres
Sambaqui Enseada I, segunda ocupação, São Francisco do Sul

Ponta de projétil confeccionada em osso de ave
Sambaqui Enseada I, segunda ocupação, São Francisco do Sul

*objeto aumentado 
em relação as 
demais do conjunto



Os Sambaquis

Zoólito em forma de peixe esculpido em diabásio
Sambaqui do Perrixil, Laguna

Zoólito em forma de pinguim em diabásio
Sambaqui do litoral de Santa Catarina

Antropomorfo: figura esculpida em forma humana
Sambaqui Mina Velha, Garuva
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A palavra Sambaqui é formada por 
duas palavras de origem tupi-guarani: 
tambá, que significa monte, e ki, que 
significa concha; ou seja, sambaqui 
significa monte de conchas. É um sítio 
arqueológico que se apresenta como 
uma elevação na paisagem, formada 
por grande quantidade de carapaças 
de moluscos (conchas). Estes sítios 
também podem ser chamados de: 
concheiros, casqueiros, sernambi.

Objeto portátil feito ou modificado 
pelo homem

Conjunto de objetos relacionados 
a atividades humanas de um 
determinado contexto.

Projétil é um objeto para ser arre-
messado, como por exemplo, uma 
flecha, uma lança. 

Farmacopeia é o conjunto de 
substâncias vegetais (de plantas) 
aproveitadas por suas propriedades 
curativas e que poderiam ter sido 
usadas como remédios pelos grupos 
pré-coloniais.

Sambaqui Artefato Cultura material 

Projéteis

Farmacopeia

A arqueologia revela que os primeiros grupos humanos que se 
instalaram no litoral catarinense chegaram há cerca de 6.000 anos. 
Deixaram como testemunho de sua passagem sítios arqueológicos 
conhecidos como Sambaqui: enormes amontoados de conchas 
que chegaram a atingir 30 metros de altura (tamanho equivalente 
a um prédio de dez andares!), especialmente no litoral sul e norte 
de Santa Catarina. 

As populações que deixaram seus testemunhos nos sambaquis 
tinham como uma de suas preferências a coleta de algumas espécies 
de moluscos, como berbigão, ostra, entre outros. Essa coleta, realizada 
nas lagoas, lagunas e enseadas, serviu tanto para alimentar como 
para construir seu próprio local de moradia e/ou cemitério – estudos 
recentes revelam que alguns sambaquis parecem ter sido utilizados 
apenas como local para sepultar os mortos. 

A alimentação também era composta por uma variedade de 
peixes e por mamíferos marinhos e terrestres, répteis e aves – 
ossos destes animais são encontrados em contexto arqueológico. 
Análises apontam que possivelmente os vegetais desempenharam 
importante papel tanto na dieta alimentar quanto na farmacopeia 
destes grupos humanos.

Em relação à cultura material, é possível dizer que desenvolveram 
trabalho com matéria-prima lítica (em pedra) – lâminas de 
machado, pesos de rede, artefatos de bater, moer, triturar – e 
com ossos e dentes de animais – pontas de projéteis, agulhas, 
furadores, raspadores. Também confeccionaram recipientes em 
vértebra de baleia e em barro cru (não são encontradas peças 
em barro queimado - cerâmicas). Dentre os objetos de adorno 
(enfeites) podemos citar as conchas, os dentes de tubarão e de 
mamíferos, sempre perfurados.

A partir de rochas esculpiam uma série de formas, de beleza 
estética impressionante. Há peças geométricas de acabamento 
esmerado, cujas formas escapam ao nosso entendimento. Há 
zoólitos, esculturas em forma de animais com possível significado 
cerimonial. Algumas dessas peças também foram esculpidas em 
ossos e bulas timpânicas (parte do ouvido) de mamíferos marinhos, 
em especial de baleias. Há também, ainda que em menor número, 
as esculturas antropomorfas, ou seja, em forma humana.

Frequentemente, os esqueletos encontrados nos sambaquis têm 
uma cor avermelhada por conta do uso de ocre (tinta mineral 
de cor vermelha) nos rituais funerários, e são acompanhados 
de oferendas fúnebres (utensílios, adornos, alimentos etc.). Há 
o registro de um sepultamento encontrado com três zoólitos 
associados. Não é raro localizar sepultamentos com dois 
esqueletos associados.

O que aconteceu com estas populações não se sabe ao certo, 
mas algumas datações apontam para a possibilidade do contato 
entre estes primeiros habitantes e populações Jê e Guarani que 
os sucederam em áreas do litoral.

PERÍODO PRÉ-COLONIALOs Sambaquis

Sambaqui da Jaboticabeira I, Jaguaruna 
Fotografia: Acervo do Museu do Homem do Sambaqui “Pe. João 
Alfredo Rohr, S.J.” / Colégio Catarinense

Sambaqui da Carniça I, Laguna
Fotografia: Acervo MArquE



PERÍODO PRÉ-COLONIALOs Sambaquis

Esculturas geométricas de função desconhecida e que formam um conjunto
Sambaqui localizado em Imaruí

Escultura em diabásio em forma de um prato e de função desconhecida
Sambaqui de Congonhas I, Tubarão.
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Artefato lítico fusiforme que pode ter 
sido utilizado em atividade de pesca
Sambaqui Morro do Ouro, Joinville

Artefato lítico que pode ter sido 
utilizado como peso de rede
Sambaqui Caieira, Laguna

Epífi se de vértebra de baleia
Sambaqui da Caieira, Laguna

Adorno em dente de tubarão
Sambaqui Enseada I, São Francisco do SulAdorno em concha

Sambaqui do litoral de Santa Catarina

Lâmina de machado polida
Sambaqui Enseada I, São Francisco do Sul

Artefato lítico, bigorna, que pode ter sido utilizado em 
múltiplas funções, como friccionar, triturar e/ou quebrar
Sambaqui Enseada I, São Francisco do Sul



Ofi cinas Líticas

Ofi cinas líticas
Provenientes da Ilha de Santa Catarina

PERÍODO PRÉ-COLONIAL



PERÍODO PRÉ-COLONIAL

A arqueologia experimental é uma 
linha da arqueologia que busca repetir 
no presente as ações realizadas 
pelos homens no passado, replicar 
os processos utilizados para buscar 
compreender como os nossos 
antepassados se relacionavam com 
o mundo, complementando o estudo 
dos vestígios encontrados. 

Objeto portátil feito ou modifi cado 
pelo homem

Tembetá é um ornamento labial - ou 
seja, um enfeite utilizado nos lábios 
– produzido em pedra polida.

A arqueóloga Daniela Sophiati realizou uma pesquisa de arqueologia 
experimental, procurando gerar marcas em uma rocha tomada 
com “suporte”, ao aplicar movimentos circulares para polir lâminas 
de machado a partir de rochas por ela lascadas (denominadas na 
arqueologia de pré-formas de lâmina de machado). O polimento do 
machado foi realizado com auxílio de água e areia. 

Antes do polimento a matéria-prima foi preparada por meio de 
lascamento, produzindo uma pré-forma do machado e preparando 
o gume (parte cortante) para ser polido

Suportes antes e depois do polimento dos machados. O bloco 
de diabásio, rocha mais frequente nas ofi cinas, foi coletado nas 
proximidades de um sítio arqueológico de ofi cinas líticas.

Após 24 horas de polimento com a utilização de água e areia e 
diversos machados nele polidos, o suporte ainda apresentava 
marcas mais sutis do que aquelas encontradas nas ofi cinas

Este foi um dos machados produzidos. O polimento e afi ação do 
gume demandaram aproximadamente 8 horas de trabalho.

Arqueologia experimental Artefato 

Tembetá

Uma lâmina de machado pela 
arqueologia experimental

Ofi cinas Líticas

As ofi cinas líticas eram áreas de atividade nas quais os grupos 
pré-coloniais produziam seus artefatos em pedra e osso por meio 
do polimento. O polimento consiste em movimentar o artefato 
em produção sobre uma rocha de base, utilizando água e areia 
para facilitar o desgaste do material (abrasão). Com a técnica 
do polimento o homem foi capaz de alterar as propriedades da 
superfície da rocha, com diversas fi nalidades:

• nivelar as irregularidades deixadas pelo trabalho inicial de 
lascamento e/ou picoteamento;

• afi ar os gumes (a parte cortante das lâminas), tornando-os 
mais efi cientes e resistentes;

• deixar em um formato melhor para uso manual ou encaixe em 
um cabo;

• dar acabamento estético às peças, ou seja, deixa-las mais 
bonitas.

As ofi cinas líticas constituem-se como sítios arqueológicos 
caracterizados por um conjunto de concavidades (áreas mais 
fundas) alisadas, encontradas em rochas de praias e beira de rios, 
resultantes da ação da produção de artefatos líticos (em pedra) 
e ósseos, que podiam tanto ser utilitários (lâminas de machado, 
ponta de fl echa etc.) quanto não utilitário (adornos, tembetás, 
zoólitos etc.). Ofi cinas líticas foram encontradas em todo o litoral 
catarinense, sendo em maior número na Ilha de Santa Catarina 
(Florianópolis) e nas pequenas ilhas próximas a esta.

São encontradas nas ofi cinas líticas marcas com formas, tamanhos 
e profundidades variadas: bacias (marcas ovaladas, arredondadas), 
sulcos (com forma de U) e planos (formas irregulares). Esta 
diversidade de formas sugere diferentes movimentos de mãos para 
produzir os artefatos ou partes de artefatos. 

Para identifi car as técnicas de polimento sugeridas pelas marcas, 
a contribuição da arqueologia experimental é fundamental.  Por 
meio desta, comprovou-se que a ação de polir machados resulta nas 
formas encontradas nos sítios e ofi cinas de polimento, e que o tempo 
médio gasto na produção de cada lâmina é de aproximadamente 
oito horas contínuas de trabalho, sendo necessário um grande 
investimento de energia e força física.

Hoje a preservação das ofi cinas líticas é preocupante: estão 
ameaçadas de desaparecimento, seja por processos da natureza 
(agentes naturais), seja pela ação humana (agentes antrópicos). A 
erosão, provocada pelos ventos, pela areia e pela água do mar, deixa 
menos visível ou leva ao desaparecimento as marcas de trabalho 
que permitem identifi car estes locais como sítios arqueológicos. 
Além dessas ameaças, existe a depredação, o vandalismo de 
visitantes, o saque e a intensa especulação imobiliária (interesse 
econômico nos terrenos) desencadeada nas últimas décadas no 
litoral catarinense.

As ofi cinas líticas de polimento do 
litoral de Santa Catarina

Fotos cedidas por Daniela Sophiati.

A atividade de polimento demanda força 
muscular, energia e paciência. 

antes depois



Representações Rupestres

Sítio Triste - Ilha do Campeche. Fotografia: Fabiana Comerlato.
Sítio Letreiro - Ilha do Campeche. Fotografia: Fabiana Comerlato.
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A técnica de polimento consistia 
em fazer movimentos repetitivos 
com uma rocha menor no paredão 
de rocha ou na rocha de base. O 
atrito entre as rochas gera uma 
perda de material, ou seja, vai 
desgastando as rochas no lugar 
onde a rocha é passada, formando 
assim os desenhos.

Sulcos são depressões – ou seja, 
partes mais fundas – lineares, finas 
e de pouca profundidade.

A palavra cronologia tem origem 
no grego khronología, palavra 
formada pela junção de khronos 
(que significa “medidas de tempo”) 
e logia (arte, ciência). Assim, a 
cronologia é o estudo do tempo, 
com o objetivo de estabelecer a 
ordem dos fatos.

A simetria que encontramos nas 
representações rupestres é aquela 
que chamamos de “simetria de 
espelho”. Isso significa que podemos 
encontrar linhas que dividem a 
inscrição em duas partes com forma 
e tamanho muito parecidos, como 
se uma fosse o reflexo da outra. 
Estas linhas são chamadas de eixo 
de simetria. As inscrições podem 
ter um ou mais destes eixos, que 
são linhas imaginárias, não estão 
gravadas na rocha. 

Polimento Sulcos Cronologia Simetria e eixo de simetria

Representações Rupestres

Representações rupestres são desenhos gravados em rocha, 
localizados em costões de praias e ilhas. A maioria encontra-se em 
pedras isoladas e paredes horizontais e verticais, voltadas para 
o mar. Também podem ser chamadas de inscrições rupestres ou 
petroglifos. Diferentemente das pinturas rupestres, estes desenhos 
não foram realizados utilizando pigmentos (tintas), mas sim foram 
gravados na pedra, geralmente pela técnica do polimento. Isso 
significa que o desenho constitui uma textura na pedra, sulcos 
feitos pelo desgaste dela. 

As representações rupestres são características do litoral 
catarinense, não sendo encontradas no interior. São conhecidos 
cerca de trinta sítios com inscrições em uma extensão de cerca 
de 120 quilômetros no litoral central de Santa Catarina – da cidade 
de Porto Belo à de Garopaba. Grande parte desses sítios está em 
ilhas e a localização de alguns deles é de muito difícil acesso, 
o que indica que os humanos que fizeram as inscrições tinham 
conhecimento sobre as marés e correntes marítimas. 

Podemos afirmar que são do período pré-colonial, mas mesmo 
com muitos estudos, não sabemos quem gravou estes desenhos 
nas rochas, nem se todas as representações são de um mesmo 
período de tempo. Não é possível datar estes sítios, assim, não há 
como estabelecer uma cronologia. É possível perceber, porém, 
muitas semelhanças entre as representações destes diferentes 
sítios, o que possibilita reconhece-los como parte de um território 
rupestre. 

Uma semelhança a ser destacada é o tipo de forma encontrada. As 
inscrições rupestres não parecem representar cenas do cotidiano e 
animais, como comumente vemos nas pinturas rupestres. As figuras, 
em sua maioria, são formadas por signos (desenhos) geométricos, 
como círculos, triângulos, linhas retas e onduladas e ângulos. 
Chamamos estas figuras de “máscaras”. Em menor quantidade, 
encontramos representações humanas gravadas nos costões. 

Nas formas gravadas, percebemos a presença de simetria – 
em geral o desenho como um todo tem pelo menos um eixo de 
simetria, muitas vezes mais de um. 

Ainda há muito a estudar e compreender acerca das inscrições 
rupestres, que são parte da herança cultural, e um importante 
testemunho que pode nos ajudar a compreender a trajetória do 
ser humano. De acordo com a arqueóloga Fabiana Comerlato, 
cabe a nós reconhecer essa memória rupestre como expressão 
artística própria de grupos pré-coloniais que tinham uma forte 
relação com o ambiente marítimo. É responsabilidade de todos 
nós preservar estes sítios, que estão na natureza, para garantir 
às futuras gerações a possibilidade de conhecer este patrimônio 
gravado nas rochas.

PERÍODO PRÉ-COLONIAL

Sítio Santinho III - Ilha de Santa Catarina
Fotografia: Fabiana Comerlato

Sítio Santinho I - Ilha de Santa Catarina
Fotografia: Fabiana Comerlato

Sítio Santinho II - Ilha de Santa Catarina
Fotografia: Fabiana Comerlato


