
 

 

 

 

A presente pesquisa de Iniciação Científica tem por objetivo um estudo dos conhecimentos práticos, históricos e contemporâneos, da 

mulher indígena Guarani do Estado de Santa Catarina. Por meio de um estudo comparativo entre fontes materiais e narrativas orais 

relativas ao saber-fazer indígena, este trabalho pretende contribuir para o reconhecimento da mulher indígena na sociedade e 

principalmente no meio acadêmico hoje. Esta pesquisa pretende analisar tanto depoimentos e fontes etnográficas, históricas e 

contemporâneos, quanto coleções cerâmicas pré-coloniais, entendidas aqui como resultantes deste saber-fazer feminino no passado. 

Este pôster retrata a primeira etapa deste estudo: os resultados preliminares de uma análise do repertório cerâmico pré-colonial de um 

sítio arqueológico Guarani, sítio Albardão I,  que se localiza dentro do Parque Estadual Serra do Tabuleiro, especificamente no município 

de Palhoça-SC.   

                                           

Resultados até o momento: 
- A grande maioria dos fragmentos são decorados; 
     - Dentre estas decorações plásticas as mais frequentes são corrugados e ungulados. 
      -Dentre as decorações cromáticas há presença de engobo branco e 2 fragmentos com             
        pinturas bicrômicas (vermelho sobre branco); 
- Dos 37 fragmentos de base encontrados, 34  aparentam ser de vasilhames distintos, sendo 
destes 1 oriundo de um assador. 

Fontes de análise 
-Repertórios cerâmicos pré-coloniais atribuídos aos Guarani, oriundos de uma 
coleção arqueológica de 1975 do acervo do MARQUE/ UFSC; 
-Referências bibliográficas etnográficas, históricas e arqueológicas sobre os 
Guarani;  
-Produções audiovisuais já existentes sobre mulheres indígenas; 
-Informação oral: entrevistas com mulheres indígenas, incluindo interlocutoras 
acadêmicas da licenciatura Indígena da UFSC e moradoras das TI’s próximas a 
Florianópolis. 

Mapa: Demarcação de sítios arqueológicos presentes no território do Parque Estadual 

Serra do Tabuleiro. Elaborado  por: Fernando Soares de Jesus em abril de 2017 a partir de 

mapa não-georeferenciado em Santos 1975. 
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Fragmentos cerâmicos e líticos pertencentes à coleção do sítio 

Albardão I interno ao território do Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro, SC. Foto: Matheus Haddad. 

Possível região onde se encontra o sítio Albardão 1- 

Palhoça SC. Foto: V. Scabora 
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