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RESUMO

Sítios arqueológicos compostos por estruturas subterrâneas
podem ser encontrados em diferentes continentes do mundo, sendo
atribuídas funções variadas a estes espaços, desde moradia até rituais.
No Brasil, a maior parte dos registros de sítios compostos por estruturas
subterrâneas foi feita em terras altas, geralmente acima de 600m de
altura, em topos ou encostas de morro, próximos a pequenos cursos
d’água, em ambiente de vegetação de Mata de Araucária ou Mata
Atlântica, sobretudo nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná e São Paulo. No entanto, em solos catarinenses, contase também com registros em quatro municípios litorâneos –
Florianópolis, Jaguaruna, Joinville e Palhoça. Deste modo, o objetivo
deste trabalho de conclusão de curso é problematizar estas ocorrências
localizadas em terras próximas a costa a partir do levantamento
bibliográfico na literatura etnohistórica e arqueológica; bem como do
levantamento de dados in loco. Por fim, apresentamos uma sugestão de
pesquisa para estes sítios tendo por base a análise dos processos
formativos do registro arqueológico a fim de compreender se estas
concavidades no solo foram construídas pelo homem ou se formaram
naturalmente. Para o último caso, não se descarta a possibilidade de que
estes espaços tenham sido antropizados.
Palavras-chave: Estruturas Subterrâneas, Litoral Catarinense, Processos
Formativos do Registro Arqueológico
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1. INTRODUÇÃO
Nesta pesquisa abordamos sítios arqueológicos do tipo estrutura
subterrânea que vem sendo tratados na literatura arqueológica sob
diversas denominações, como estruturas semi-subterrâneas, casas
subterrâneas, casas com piso rebaixado e “buracos de bugre”. Optamos
pela denominação estrutura subterrânea seguindo Reis ([1980], 2007)1,
pois a pesquisadora mostra que os sítios não teriam sido utilizados
somente como moradia, ou seja, poderiam ter assumido outras funções,
como, por exemplo, locais de armazenamento de alimentos ou
armadilhas para a caça de animais.
Os sítios arqueológicos caracterizados como estruturas
subterrâneas são compostos por concavidades no solo, ou melhor,
espaços vazios construídos, naturalmente ou artificialmente, em formas
e dimensões variadas, podendo ser encontrados em diferentes regiões do
mundo e utilizados para diversos fins. No Brasil, ocorrências com tais
feições são habitualmente encontradas em terras altas, acima de 600m
de altura, em topos ou encostas de morro, situados a até 1000m de
córregos ou arroios, em áreas de Floresta Ombrófila Densa ou Floresta
Ombrófila Mista, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná e São Paulo.
Em solos catarinenses, os registros de estruturas subterrâneas
são efetuados há mais de 40 anos, principalmente no planalto. As
primeiras intervenções sistemáticas em sítios arqueológicos compostos
por concavidades no solo, situados em Santa Catarina, foram realizadas
por Rohr (1971) no município de Urubici. Reis ([1980], 2007) realizou
um amplo levantamento de sítios estruturas subterrâneas situados no
planalto catarinense, incluindo a escavação de algumas unidades.
Posteriormente, outras pesquisas interventivas foram realizadas
por Caldarelli & Herberts (2002; 2005), De Masi (2005; 2006; 2009),
Schmitz et al (2009) e Schmitz et al (2010). Atualmente vêm sendo
desenvolvidas pesquisas em sítios desta natureza nos municípios de São
José do Cerrito e Urubici, situados no planalto catarinense2.
1
Optamos por colocar entre colchetes a data da publicação original e entre parênteses o ano da
edição consultada.
2
Conforme as comunicações apresentadas no XVI Congresso da Sociedade de Arqueologia
Brasileira, realizado em Florianópolis entre 4 e 10 de setembro de 2011, o Instituto Anchietano
de Pesquisas está estudando sítios localizados no município de São José do Cerrito, enquanto
que o arqueólogo Me. Rafael Corteletti desenvolve sua tese de doutorado analisando sítios
situados na área do Alto Rio Canoas.
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No litoral do estado constam registros da ocorrência deste tipo
de sítio em quatro localidades distintas. Na década de 1960, o
arqueólogo Pe. João Alfredo Rohr (1969; 1971; 1977; 1984) cadastrou
“casas subterrâneas” em Jaguaruna e em Florianópolis, municípios
situados no litoral sul e central de Santa Catarina, respectivamente.
Anos mais tarde, Eble & Reis (1976) registram uma “casa subterrânea”
no município de Palhoça, na Grande Florianópolis. Mais recentemente,
Brochier (2004) registrou a ocorrência de estruturas subterrâneas em
Joinville, no litoral norte catarinense.
O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é problematizar
a ocorrência de sítios estruturas subterrâneas no litoral de Santa
Catarina, a partir dos modelos construídos para se entender este tipo de
evidência que aparece no registro arqueológico. Desta forma, partimos
de uma revisão bibliográfica nas literaturas histórica, etnohistórica e
arqueológica acerca das estruturas subterrâneas. Visamos, ainda,
fornecer subsídios para estudos futuros que se proponham a
compreender estes assentamentos humanos.
Inicialmente pensávamos em questionar os sítios arqueológicos
situados no litoral de Santa Catarina de um ponto de vista regional,
pensando em um sistema de assentamento para grupos que
possivelmente ocuparam tais locais e a sua relação com outros sítios
situados nas proximidades. Estas inferências seriam calcadas, sobretudo,
nos modelos que vêm sendo formulados a partir de pesquisas realizadas
no planalto catarinense, conforme veremos no segundo capítulo.
No entanto, com o andamento da pesquisa e mediante as feições
das concavidades vistoriadas, vimos que primeiramente se faz
necessário entender a natureza destes sítios. Assim, nos pautamos na
pesquisa efetuada por Reis ([1980], 2007) e nos escritos de Schiffer
(1972, 1988, 1991) sobre os processos de formação do registro
arqueológico para formular uma sugestão de estudo dos sítios estruturas
subterrâneas localizados no litoral catarinense.
Tal proposta de pesquisa, que será apresentada no quarto
capítulo, ainda leva em consideração as análises feitas por Kamase
(2002, 2004, 2005) no interior paulista, onde constatou que, além das
concavidades artificiais, grupos humanos pretéritos ocuparam algumas
depressões no solo formadas naturalmente. Para melhor compreender
como estas feições se formam de modo natural, recorremos às
formulações da Geologia e da Geomorfologia acerca das paisagens
cársticas.
12

Estas orientações foram utilizadas no sentido de levantar
questionamentos sobre os sítios estruturas subterrâneas situados no
litoral catarinense; de inferir hipóteses acerca dos grupos humanos que
viveram nestes locais e de propor ações para aprofundar esta pesquisa
futuramente.
No desenvolvimento deste estudo, consultamos o acervo da
Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sites de
revistas eletrônicas, bancos de dados virtuais de teses e dissertações e o
acervo pessoal. Foram pesquisados também os documentos cadastrais
do Arquivo da 11ª Superintendência do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Laboratório de
Arqueologia (LAR) do Museu Universitário (MU) Oswaldo Rodrigues
Cabral.
Conjuntamente, realizamos vistorias às estruturas subterrâneas
presentes no litoral catarinense, bem como o levantamento de
informações orais com moradores das comunidades situadas próximas
aos locais destas ocorrências. Para a realização das atividades de campo,
contamos como o apoio da equipe do Laboratório de Arqueologia do
MU/UFSC.
Esclarecemos que o emprego do termo “catarinense” em
associação às estruturas subterrâneas, trata-se apenas, de um indicativo
da localização espacial atual dos sítios arqueológicos. É evidente que tal
denominação remete ao Estado de Santa Catarina, originado na
capitania homônima, a qual somente foi criada no século XVIII.
Portanto, de modo algum este indicativo deve ser compreendido como
gentílico das populações pré-coloniais.
A apresentação desta pesquisa dentro de um curso de História
justifica-se, em síntese, devido ao fato de que a Arqueologia e a História
buscam conhecer o passado humano (SHARER & ASHMORE, 1979),
em um determinado espaço, de forma sincrônica e diacrônica, porém,
através do estudo de testemunhos diferentes. Enquanto a História analisa
principalmente as fontes escritas3, a Arqueologia constitui-se como uma
ciência que visa estudar as populações pretéritas a partir da cultura
material.
Pois bem, cultura e cultura material.
O termo cultura já foi alvo de diferentes conceituações, desde o
tempo em que Edward Tylor propôs uma amálgama entre os conceitos
3
Mas não só, como exemplo, poderíamos citar os registros orais e as representações
imagéticas. Para saber mais, ver LE GOFF (2005); BACELLAR & PINSKY (2008).
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Kultur, do idioma alemão, e Civilization, da língua francesa, passando
pelas formulações evolucionistas unilineares, encabeçada pelo próprio
Tylor, e multilineares, liderada por Franz Boas, chegando às
contribuições da antropologia estadunidense, dos estudos de Claude
Levi-Strauss e, por fim, aos entendimentos modernos.
Nesta pesquisa, entendemos cultura em um amplo sentido,
como modos de vida e de pensamento de diferentes populações, como
um constante processo de construção, desconstrução e reconstrução
(CUCHE, 2002), pois alterações contextuais e situacionais podem
ocasionar modificações culturais.
Conforme Menezes (1983), compreendemos a cultura material
“como suporte material, físico, imediatamente concreto, da produção e
reprodução da vida social” (p. 10). Neste sentido, “engloba tanto
objetos, utensílios, estruturas como a Natureza transformada em
paisagem e todos os elementos bióticos e abióticos que integram um
assentamento humano” (MENEZES, 1992:186). Deste modo,
(...) os artefatos – que constituem (...) o principal
contingente da cultura material – tem que ser
considerados sob duplo aspecto: como produtos e
vetores de relações sociais. De um lado, eles são o
resultado de certas formas específicas e
historicamente determináveis de organização dos
homens em sociedade (este nível de realidade está
em grande parte presente, como informação, na
própria materialidade do artefato). De outro lado,
eles canalizam e dão condições a que se produzam
e efetivem, em certas direções, as relações sociais.
(MENEZES, 1983:10)

Para compreender o comportamento humano das sociedades
pretéritas, a Arqueologia lida com a cultura material enquanto registro
arqueológico, ou seja, todos os “restos materiais de atividades culturais,
concentrados nos espaços de antigos assentamentos e os locais onde
estas atividades se desenvolveram tecnicamente” e que “apresenta-se
numa paisagem contemporânea sob a forma de sítios arqueológicos”
(FOSSARI, 2005:28).
No intuito de facilitar a compreensão da pesquisa, optamos por
apresentá-la em quatro capítulos, subdivididos em tópicos, acrescidos
das reflexões finais, das referências bibliográficas e dos anexos. No
14

subtítulo ulterior desta introdução, apresentamos uma síntese do que
vem sendo inferido sobre o povoamento do litoral de Santa Catarina no
período pré-colonial.
No segundo capítulo, intitulado Estruturas Subterrâneas na
Literatura Etnohistórica e Arqueológica Brasileira, apresentamos um
levantamento de informações sobre as funções e usos de locais com
feições semelhantes às encontradas neste tipo de sítio (concavidades e
aterros) por populações Jê, historicamente conhecidas; bem como
possíveis funcionalidades para tais estruturas, inferidas a partir dos
estudos arqueológicos até então realizados no planalto meridional
brasileiro.
Posteriormente, sob o título de Estruturas Subterrâneas no
Litoral Catarinense, apresentamos informações sobre as ocorrências
registradas nos municípios de Florianópolis, Jaguaruna, Joinville e
Palhoça. Optamos por sistematizar a apresentação de cada sítio em um
subtítulo diferente, a fim de demonstrar os dados originais apresentados
na época do registro e as informações obtidas em campo quando da
realização da vistoria arqueológica e do levantamento de informações
orais. No final deste capítulo, problematizamos as ocorrências das
concavidades no solo em áreas do litoral de Santa Catarina a partir das
pesquisas revisadas no capítulo anterior.
Na quarta parte deste trabalho, denominada Uma Sugestão de
Pesquisa das Estruturas Subterrâneas do Litoral Catarinense,
discutimos alguns dos processos de formação do registro arqueológico
com base nos escritos de Schiffer (1972, 1988, 1991), tendo como
orientação para o caso das estruturas subterrâneas o que foi apontado
por Kamase (2002, 2004, 2005). Neste trecho da pesquisa, apresentamos
ainda definições do que é carste, pseudocarste e dolinas, a fim de
compreender como as depressões no solo podem se formar
naturalmente. Encerramos esta parte fazendo algumas considerações
preliminares sobre aquelas presentes no litoral de Santa Catarina.
Como encaminhamentos finais, realizamos reflexões sobre o
que foi dito ao longo do trabalho e propomos alguns estudos
fundamentais para a compreensão das populações que ocuparam tais
locais. Encerrando, listamos as referências bibliográficas e os anexos
citados e utilizados ao longo deste estudo preliminar sobre as estruturas
subterrâneas localizadas no litoral do Estado de Santa Catarina.
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1.1. Síntese do povoamento pré-colonial do litoral catarinense
A primeira população a ocupar o sul do Brasil, com economia
baseada na caça e na coleta, teria chegado a esta região por volta de
13.000 ou 12.000 anos AP4. Especificamente em Santa Catarina, as
pesquisas arqueológicas mostram que a primeira ocupação destas terras
teria ocorrido há ± 9000 anos AP, na região do Alto Vale do Itajaí
(ARNT; BEBBER, 2008), e há mais de 8500 anos AP no vale do Rio
Uruguai (FOSSARI, 2005).
Sobre o povoamento do litoral catarinense, os estudos
arqueológicos até então realizados apontam para existência de três levas
populacionais. A primeira delas, a mais antiga deixou seus testemunhos
em sítios arqueológicos do tipo sambaqui5 - ocupações dos caçadorescoletores6. Posteriormente, teriam chegado ao litoral populações précoloniais Jê - cuja economia baseava-se na pesca; e, por último, a
população de Tradição Guarani - provavelmente os primeiros
agricultores do litoral. (FOSSARI, 2004)
As populações de caçadores-coletores teriam chegado ao litoral
sul há aproximadamente 7.500 anos AP (OLIVEIRA, 2010), ao litoral
norte há cerca de 5.500 anos AP (BANDEIRA, 2010) e ao litoral central
em torno de 5.000 anos AP (LIMA, 2000).
Estes grupos tinham como base da sua alimentação o consumo
de animais marinhos, como peixes, baleia e tartaruga; uma grande
variedade de moluscos e animais terrestres como a anta, porco do mato,
capivara, veado, jaguatirica, entre outros. Quanto à indústria lítica, há
uma grande variedade de artefatos fabricados, dentre os mais
representativos destacam-se os machados, batedores, quebra-coquinhos,
amoladores, pesos de redes, adornos, entre outros. Além de objetos de
uso cotidiano, confeccionavam na rocha esculturas com forma de
animais (zoólitos) e, mais raramente, com forma humana
4 AP significa Antes do Presente. Convencionou-se a data de 1950 como marco para o
Presente.
5
Sambaquis - elevações estruturadas por camadas sucessivas de conchas, misturados com
ossos de animais associados a vestígios de fogueira, artefatos líticos e ósseos, sendo que em
muitos deles, há registro de sepultamentos humanos. Estes sítios são observados em diversas
partes do mundo. Segundo Fossari (2004:28) dada à grande área geográfica de dispersão dos
sambaquis no Brasil “... não se dispõe de confirmações se os grupos que os construíram (na
vasta zona costeira que se estende do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, dentro de uma
faixa cronológica de 7.000 a 1.000 anos AP. teriam ou não pertencido a uma única tradição
cultural.”
6
Denominação genérica para identificar sociedades que se sustentavam exclusivamente de
recursos obtidos diretamente do meio ambiente.
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(antropomorfos). Também utilizaram ossos para fabricar uma série de
instrumentos, como pontas, anzóis, furadores, espátulas, pesos de redes
que comprovam uma variedade de técnicas de captura e adornos
(FOSSARI, 1991; 2004).
A segunda leva populacional teria chegado ao litoral
catarinense, por volta dos séculos IX e X de nossa era. São conhecidas
arqueologicamente como pertencentes à tradição Itararé, considerados
por Fossari (2004) como possíveis populações pré-coloniais Jê, ou seja,
ancestrais dos grupos Jê conhecidos historicamente.
Na literatura arqueológica os sítios relacionados a esta ocupação
foram considerados inicialmente como “Tradição não Tupi-Guarani”.
Com a intensificação das pesquisas do Programa Nacional de Pesquisas
Arqueológicas (PRONAPA)7, os sítios foram classificados em três
tradições8: Taquara9, Itararé10 e Casa de Pedra11. Estas classificações
baseavam-se, sobretudo, em uma análise tipológica do material
cerâmico, onde as características dos fragmentos ou dos vasilhames
encontrados eram utilizadas como artefatos diagnósticos de uma
tradição tecnológica. Esta abordagem é própria do histórico7
O PRONAPA foi realizado entre 1965 e 1970, sob coordenação dos arqueólogos
estadunidenses Betty Meggers e Clifford Evans, a partir de um acordo firmado entre o governo
brasileiro e o Smithsonian Institute. Dentre os principais objetivos do programa, apresentados
por Alves (1991), destacamos os seguintes: (1) estender as pesquisas arqueológicas a outras
áreas do país, além da região da Amazônia e ao litoral sul; (2) estabelecer uma cronologia
relativa à ocupação pré-histórica no Brasil, e reconhecer as filiações culturais, entre os sítios e
regiões; (3) identificar sítios de grupos não agrícolas; (4) identificar como os grupos “préeuropeus” adaptaram-se as condições ecológicas do Brasil.
8
O conceito de Tradição remete à continuidade temporal de elementos culturais, sobretudo
tecnológicos, em um determinado espaço. Fase remete a unidades dentro de uma Tradição
(FOSSARI, 2004), ou seja, constituem-se em pequenas variações culturais (como tipos de
artefatos e habitação) em áreas específicas e em um período curto de tempo.
9
Definida inicialmente como uma fase por Miller (1967), caracterizada pela cerâmica diferente
da tupiguarani. Englobaria áreas do planalto e das encostas, sendo que na primeira estaria
associada aos sítios localizados em campo aberto e as “casas subterrâneas” e na segunda aos
sítios situados em pequenas elevações.
10
Definida inicialmente como uma fase por Chmyz (1967a), foi caracterizada pela presença de
cerâmica com superfície negra em sítios superficiais situados nos vales dos rios Itararé e
Paranapanema, semelhante aos vestígios encontrados em sítios localizados em Santa Catarina
(Forte Marechal Luz, no município de São Francisco do Sul, e Base Aérea, em Florianópolis).
11
Definida inicialmente como uma fase por Chmyz (1967b, 1967c), foi caracterizada pela
presença de cerâmica negra em um abrigo sob rocha denominado Casa de Pedra, situado no
vale do Rio Vermelho, no Paraná, e de material semelhante em um sítio superficial próximo a
um bloco de diabásio com inscrições rupestres, situado nas proximidades do rio Vargem
Grande, no Paraná. O material cerâmico seria análogo ao encontrado no sítio Base Aérea,
localizado em Florianópolis.
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culturalismo adotado pelos pronapianos, teoria arqueológica que será
mais bem apresentada no capítulo seguinte.
De acordo com Fossari (2004) estas populações proveriam sua
subsistência através da caça, da coleta e, principalmente, da pesca. O
sistema de assentamento envolveria áreas de residência e áreas de
atividades específicas (oficinas líticas e inscrições rupestres). Teriam
chegado a Ilha de Santa Catarina por volta do século VIII. Acerca da
tecnologia cerâmica que foi amplamente utilizada como parâmetro para
criação de Tradições e Fases, a arqueóloga diz que:
A produção cerâmica, um dos aspectos que
caracterizam esta população, limitava-se a
recipientes utilitários, talvez, usados para cozinhar
alimentos, os quais deveriam ser colocados
diretamente sobre o fogo - pois é comum
encontrar fragmentos da base de seus vasilhames
impregnados de carvão. Fabricavam recipientes
em formas esféricas e de tamanhos pequenos,
cujos diâmetros variavam entre 12 a 20cm e, em
geral, eram mais altos do que largos; de coloração
variando entre o laranja e o cinza-escuro ou
mesmo preto; sendo que,
raramente os
decoravam, dando apenas um acabamento que
consistia no alisamento das paredes dos mesmos
(idem, p. 84-85).

Dentre os artefatos líticos produzidos por estes grupos estão os
machados, percutores, tembetás e quebra-coquinhos; feitos a partir do
lascamento e do polimento. Faziam também instrumentos e adornos
utilizando ossos, dentes e conchas.
Como veremos mais adiante, sistemas de assentamento que
incluem os sítios arqueológicos estruturas subterrâneas, situados no
planalto, também vêm sendo associados aos grupos Jê do Sul. De um
modo geral, acredita-se que os ancestrais destas populações tenham
chegado ao litoral meridional brasileiro através das terras do interior do
estado.
Para Noelli (2000), os Jê do planalto faziam uso da agricultura e
eram sedentários, dado o investimento de esforço que demandaria a
aberturas destas concavidades no solo. Ainda segundo este pesquisador,
com a chegada da terceira leva populacional (Guarani) entre 2000 e
1000 anos AP, as populações Jê que habitavam o interior foram
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confinadas nas terras altas. Posteriormente, por volta de 700 anos AP, os
Guarani expulsaram também os grupos Jê que ocupavam o litoral,
empurrando-os em direção ao planalto.
Para Schmitz (2005) os grupos, que possuiriam assentamentos
permanentes no planalto, teriam migrado paulatinamente para o litoral e
se miscigenado e aculturado, progressivamente, com populações nativas
do litoral.
Pesquisas recentes com diferentes enfoques vêm trazendo novos
dados sobre o povoamento do litoral catarinense, como o estudo sobre a
mobilidade destes grupos entre as áreas litorâneas e planálticas através
da análise da razão isótopos de estrôncio realizado por Bastos (2009).
Neste estudo, analisando material proveniente do sambaqui do Forte
Marechal Luz, situado em São Francisco do Sul, no litoral norte do
estado, o pesquisador constata a existência de indivíduos com
marcadores semelhantes às razões de estrôncio encontradas no planalto,
o que confirmaria a mobilidade destes grupos entre a planície costeira e
as terras altas.
Scherer et al (2005), a partir da análise de marcadores de
estresse músculo-esquelético de indivíduos sepultados nos sítio
arqueológico da Tapera, situado no sul da Ilha de Santa Catarina,
inferem que esta “população era exímia canoeira” (p. 73), corroborando
com as idéias levantadas por Fossari (2004) quanto a mobilidade dos
grupos pré-coloniais Jê que ocuparam esta Ilha e ilhas adjacentes. Para
Scherer et al (2005), esta constatação leva a crer que esta população
vivia durante o ano inteiro na Ilha, tendo o deslocamento a partir destes
locais em direção ao continente como uma prática. Além disso, os
pesquisadores não descartam a possibilidade de que estes grupos
“eventualmente se deslocassem para regiões mais longínquas por algum
motivo aqui não aventado” (p. 74).
Há aproximadamente 900 anos AP, chegam ao litoral os grupos
de tradição Guarani. Estas populações, oriundas da região amazônica,
proviam sua subsistência através da caça, da coleta, da pesca e,
principalmente, da agricultura. Estes grupos faziam uso de uma
tecnologia cerâmica específica para elaboração de recipientes, sendo que
produziam, também, artefatos em ossos, madeiras, penas, palhas, fibras
vegetais e conchas. As aldeias possuíam tamanhos variados, pois esta
população se organizava socialmente através de relações de parentesco e
de alianças políticas, e eram compostas por habitações que poderiam
comportar até 400 pessoas.
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Segundo Mota et al (2008), os Guarani se estabeleciam
preferencialmente em vales e encostas de grandes rios e seus afluentes,
sendo que os sítios arqueológicos encontram-se principalmente em áreas
cobertas por florestas. Para se assentar e realizar suas plantações, os
Guarani abriam clareiras em meio a mata. Segundo Fossari (2004), na
Ilha de Santa Catarina, estes grupos primaram por se estabelecer nos
“depósitos pleistocênicos, mais altos, enxutos, planos e fáceis de neles
ser cultivada a mandioca, um dos seus principais recursos alimentares”
(p. 86).
Os locais que foram ocupados por estes grupos são
identificados através da presença de terra preta (originado da
decomposição de resíduos orgânicos, o solo assume uma coloração mais
escura que aquele que o circunda), material lítico, cerâmico, ósseo e
conchífero. Conforme Milheira (2008:107), “os fragmentos cerâmicos
são os principais vestígios das ocupações dos grupos Guarani”, pois
permanecem por um longo período no registro arqueológico, mesmo
após diversos processos de perturbação.
Os recipientes cerâmicos Guarani eram produzidos em diversos
tamanhos – chegando até 100cm de diâmetro e 100cm de altura
(FOSSARI, 2004) -, e para uso variado (cozimento, armazenamento e
transporte de alimentos), sendo que os maiores eram utilizados, também,
como urnas funerárias. Vale destacar que os vasilhames Guarani
geralmente eram muito bem decorados, por marcas manuais durante o
fabrico ou por pintura com tintas vermelhas e/ou pretas sobre uma
camada de engobe branco, com motivos variados.
Mota et al (2008, p. 27) destacam que “assim como trouxeram
suas casas, vasilhas cerâmicas e outros objetos, os Guarani também
trouxeram (...) diversas espécies de vegetais úteis para vários fins
(alimentação, remédios, matérias-primas etc.)”.
Apresentamos esta síntese do povoamento do litoral catarinense
a fim de tornar mais ilustrativo o período com qual iremos lidar ao longo
deste trabalho. Estudos acerca dos contatos entre os grupos
culturalmente diferenciados ainda estão para ser realizados, assim como
pesquisas que versem sobre as relações entre grupos específicos de uma
mesma população.
Brochado (1980), a partir do registro de tipos diferentes de
cerâmica em um mesmo sítio, infere possíveis contatos interétnicos
entre populações produtoras de cerâmica de Tradição Tupiguarani e
aquelas que produziram cerâmica identificada como de tradições Casa
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de Pedra (a partir de 600 AD12), Itararé (por volta de 800 AD) e Taquara
(desde 700 AD)13. Com base nestas constatações e em outras evidências
de contato entre populações com tecnologia cerâmica diferente, o
arqueólogo comenta sobre a ocorrência de fenômenos de aculturação
gerados por períodos prolongados de contato entre grupos culturalmente
distintos.
As informações históricas apontam que quando do início da
colonização européia, a partir do século XVI, o atual território de Santa
Catarina era ocupado pelos Guarani na faixa litorânea, Kaingáng nas
terras altas do interior, e Xokleng entre a planície litorânea e as bordas
do planalto (SANTOS, 1973).

12
AD significa Anno Domini expressão em latim (significa Ano do Senhor) que utiliza como
marco cronológico inicial o suposto nascimento de um dos profetas das religiões cristãs.
13
As tradições Casa de Pedra, Itararé e Taquara, provavelmente, segundo Fossari (2004),
remetem às populações pré-coloniais Jê do sul.
21

2. ESTRUTURAS SUBTERRÂNEAS NA LITERATURA
ETNOHISTÓRICA E ARQUEOLÓGICA BRASILEIRA
Sítios arqueológicos compostos por estruturas subterrâneas
foram registrados nas mais variadas áreas do globo terrestre, desde o
ártico até a Terra do Fogo, em locais frios e secos ou em zonas áridas e
úmidas (REIS, [1980] 2007). No Brasil, os registros dizem respeito,
sobretudo, a ocorrências situadas no planalto meridional. Ainda assim,
existem também informações de sítios arqueológicos compostos por
concavidades no solo em São Paulo e Minas Gerais, no sudeste do país
(DIAS JR, 1971; PROUS, 1992; KAMASE, 2004; OLIVEIRA, 2007).
Apresentamos aqui informações etnohistóricas acerca das
populações indígenas que faziam uso de estruturas subterrâneas, bem
como dados oriundos de pesquisas arqueológicas realizadas em sítios
compostos por depressões no solo.
As primeiras dizem respeito, essencialmente, aos dados
encontrados em relatos de viajantes ou em descrições etnográficas
realizadas entre a segunda metade do século XVI e o segundo quartel do
século passado. A partir do último período mencionado, temos os
primeiros relatos de estudos arqueológicos sistemáticos realizados em
sítios com estas feições.
Tendo em vista que as concavidades são encontradas em
associação aos aterros (amontoados de terra) e às galerias subterrâneas,
como observado em alguns dos sítios por nós vistoriados no litoral de
Santa Catarina, procuramos na literatura etnohistórica informações
sobre tais associações. Acrescente-se que, os estudos arqueológicos
atuais sobre as estruturas subterrâneas consideram que os aterros e as
galerias subterrâneas fazem parte de um mesmo sistema de
assentamento, como veremos adiante no subtítulo Informações
Arqueológicas.
2.1. Informações Etnohistóricas
Relatos sobre concavidades no solo ocupadas ou construídas
por populações indígenas brasileiras vêm sendo feitos desde o século
XVI quando da chegada dos europeus ao Brasil. No que remete ao sul
do país, as informações acerca de estruturas subterrâneas ou de aterros
somente foram publicadas no século XIX.
No atual território brasileiro, um dos primeiros relatos que se
tem registro acerca de uma população indígena vivendo em habitações
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semelhantes às estruturas subterrâneas foi realizado por Gabriel Soares
de Sousa, no Tratado Descritivo do Brasil em 1587. O viajante
português, versando sobre os Guaianases que habitavam a costa, desde
Angra dos Reis até o rio de Cananéia, afirma: “Não vive êste gentio em
aldeias com casas arrumadas, como os tamoios seus vizinhos, mas em
covas pelo campo, debaixo do chão, onde têm fogo de noite e de dia e
fazem suas camas de rama e peles de alimárias que matam” (SOUSA,
[1587] 1971:115, grifo nosso).
Pitta (1730), ao citar as moradias de populações indígenas
brasileiras, diz: “(…) e fobre todas mais feguras (por mais efcondidas)
as da Naçaõ dos Guaynazes, que as fabricaõ pelo campo, debaixo do
chão, onde confervaõ de dia, e de noite o fogo, e fazem das ramas, e das
pelles dos animaes as camas” (p. 50, grifo nosso). Informações
semelhantes foram apresentadas nos textos de Sampaio (1897) e de
Ihering (1907).
Contudo, ainda no século XVI, Cardim ([1925], 1997) descreve
outras populações que vivem em habitações com feições que se
assemelham às estruturas subterrâneas estudadas atualmente em
pesquisas arqueológicas. Ao citar as nações Tapuyas, inimigas entre si e
dos portugueses, comenta:
Outros que chamam Obacoatiára, estes vivem em
ilhas no Rio de São Francisco, têm casas como
cafuas debaixo do chão. (...) Outros que chamam
Cayuara, vivem em covas, têm outra língua.
Outros que chamam Guaranaguaçu, vivem em
covas, têm outra língua. (CARDIM, [1925],
1997:201, grifo nosso).

O jesuíta fala ainda dos Piraguaygaquig que “vivem de baixo
de pedras” (CARDIM, [1925], 1997:203). Noelli (1996) menciona a
existência de estruturas subterrâneas situadas em terrenos da bacia do
alto Xingu, conforme relatos míticos dos Kayapó-Xicrin. Funari &
Noelli (2005) dizem que existem ainda documentos históricos que
atestam a existência de estruturas semelhantes na faixa litorânea entre os
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, bem como na Bahia.
Como se verá mais adiante, os estudos arqueológicos realizados
até o momento freqüentemente têm relacionado a ocupação das
estruturas subterrâneas situadas no planalto meridional brasileiro às
populações Jê. Isso se deve ao fato de estudos lingüísticos apresentarem
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uma continuidade histórica entre Guaianases (também chamados
Guayanã e Guayaná), Gualachos, Botocudos, Coroados e os grupos
indígenas Jê do sul, antepassados dos Kaingáng14 e Xokleng15
conhecidos historicamente (IHERING, 1904, 1906, 1907;
WIESEMANN, 1978; MOTA et al, 2008), bem como devido à
associação das tradições arqueológicas Taquara, Itararé e Casa de Pedra
a uma só, a qual corresponderia aos grupos pré-coloniais Jê do sul
(NOELLI, 1996; NOELLI et al, 2003; FOSSARI, 2004).
Neste sentido, utilizamos como orientação para a presente
revisão bibliográfica os estudos e a classificação proposta por Urban
(1998) acerca da dispersão lingüística dos grupos Jê. Através da
reconstrução histórica das línguas utilizadas pelas populações indígenas
brasileiras, o pesquisador aponta que “a família Jê representaria um
ramo relativamente recente, que se separou há uns 3 mil anos ou mais, a
julgar pelas semelhanças internas entre as línguas Jê atualmente
encontradas” (p. 90).
O ponto de dispersão das populações da família lingüística Jê
teria sido algum local situado entre as nascentes do Rio São Francisco e
do Rio Araguaia, no planalto central brasileiro. Além disso, Urban
(1998) observa um padrão nos domínios geográficos ocupados pelos
grupos descendentes do Macro Jê: as áreas altas.
Mediante o exposto, concentramos as investigações nos relatos
de viajantes e em descrições etnográficas, dos séculos XIX e XX, onde
são
apresentadas
informações
sobre
populações
afiliadas
linguisticamente aos Jê do sul, que ocuparam as áreas das estruturas
subterrâneas e dos aterros. Em virtude dos relatos disponíveis, as
informações aqui dispostas dizem respeito, predominantemente, aos
ascendentes da população Kaingáng. Assim, ainda que em menor escala,
apresentamos também os dados obtidos referentes aos Xokleng.
Entre 1836 e 1866, o engenheiro belga Pierre F. A. Booth
Mabilde viveu no Rio Grande do Sul prestando serviços ao Estado,
período em que manteve contato com indígenas da região. Estas
experiências foram registradas em notas, as quais foram compiladas e
14
A denominação Kaingáng foi introduzida na literatura etnohistórica pelo pesquisador
Telêmaco Monocines Borba em 1882. Cf. Borba (1904, 1908).
15
Segundo Santos (1973) na literatura etnológica são encontrados outros termos que se referem
ao grupo Xokleng, tais como: Bugre, Botocudo, Aweikoma, Xokrén e Kaingang. Ainda
conforme o pesquisador, tal quantidade de denominações reside no fato de que este povo
indígena não possui um termo de auto-designação, visto que “não tinham necessidade de
termos para se auto-classificarem” (SANTOS, 1973:31).
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publicadas em 1983 pelas bisnetas de Mabilde sob o título
Apontamentos sobre os Indígenas Selvagens da Nação Coroados dos
Matos da Província do Rio Grande do Sul.
Segundo D’Angelis (2006), os textos dizem respeito, sobretudo,
ao período compreendido entre 1848 e 1854, quando Mabilde atuou
como agrimensor de terras nas Colônias situadas no noroeste da
província sul-rio-grandense. Teria sido neste período e local, inclusive,
em que o engenheiro se tornou cativo dos Coroados16 durante dois anos.
No entanto, como mostra D’Angelis (2006), uma leitura mais
aprofundada dos Apontamentos mostrará, pelas datas e registros feitos
pelo belga, ser improvável que ele tenha sido aprisionado pelos
indígenas por tanto tempo, sendo mais aceitável que as observações de
Mabilde sejam fruto dos seis meses em que manteve contato intenso
com um grupo de indivíduos desta etnia.
Fato é que, a partir da experiência do engenheiro, hábitos e
costumes dos Coroados foram descritos. Com as ressalvas necessárias,
tomamos os escritos de Mabilde (1983) no sentido de identificar
possíveis funções para as estruturas subterrâneas e para os aterros
estudados atualmente pela arqueologia.
O engenheiro belga afirma que, a sua época, os Coroados
habitavam “a zona dos pinheirais, nos cerros mais elevados,
alimentando-se quase que unicamente do pinhão” (MABILDE,
1983:215). Os pinheirais, inclusive, assumem um papel privilegiado na
sociedade visto que são marcadores territoriais, pois o território de
exploração do pinhão em uma dada área por um determinado grupo era
sinalizado através de marcas feitas com machados de pedra na casca dos
pinheiros.
Segundo Mabilde, os Coroados proviam sua subsistência
principalmente através da coleta de frutos, sendo que praticavam
também a caça e desconheciam a pesca. Sobre a caça, o engenheiro diz
que esta não é uma atividade intensamente desenvolvida pelos indígenas
porque eles primam por “não estragarem suas flechas que muito lhes
custa fabricar, com os poucos recursos de que dispõem” (p. 124).
Entretanto, quando caçam grande animais, os Coroados assam a
caça inteira em covas circulares no chão, estas com profundidade de
dois palmos e meio e com cinco palmos e meio a seis de diâmetro. O
fundo e as paredes da concavidade eram forrados com pedras e, em
16
Uma das denominações presentes na literatura etnográfica que identifica os antepassados dos
grupos Kaingang.
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meio destas, era aceso o fogo. O animal era colocado sobre as pedras,
recoberto por vegetação – a fim de manter o calor – e era virado
periodicamente até ficar assado.
Mabilde relata que na época da maturação do pinhão, entre os
meses de maio e julho, os Coroados sobem nos pinheiros e derrubam as
pinhas para que as mulheres coletem os frutos e carreguem em cestos
para um lugar “areento e úmido”, onde os enterram. “Assim as
conservam para comerem nos meses em que aquela fruta falta nas
árvores” (p. 125).
Ao descrever os rituais funerários relacionados ao sepultamento
de um cacique principal17, Mabilde mostra que o local escolhido para o
enterro era sempre um campo, mesmo que ficasse numa distância de
léguas do acampamento. Encontrado o local, o corpo do falecido era
deitado no solo tendo a cabeça voltada para o leste e os pés para oeste.
Permeado por cânticos rituais dos Coroados, os indivíduos cobriam o
corpo do defunto com terra. Do dia seguinte em diante, diz o engenheiro
que:
(...) todos os moços das tribos subordinadas
voltam ao lugar da sepultura do cacique e sobre
ele amontoam terra, até formar um túmulo
circular, de não menos de vinte e cinco palmos de
diâmetro (e às vezes mais), com seis palmos de
altura. Neste serviço levam, às vezes, muitos
meses, porque além de carregarem a terra em uma
espécie de cabaz (feito de taquara e cipó), de
pequenas dimensões, pouco maior do que uma
quarta de alqueire (das nossas antigas medidas),
vão buscá-la, em geral, a grande distância, à
margem de algum arroio ou sanga, com barranco
que desmorone e donde retiram a terra com
estacas de madeira. (MABILDE, 1983:96).

Acerca das feições da sepultura, o belga diz que ficava com as
dimensões supracitadas e com o formato circular, sendo que as laterais
formavam um ângulo reto com o solo e com a superfície superior do

17
Mabilde (1983) afirma que os Coroados viviam em pequenos grupos que mantinham
relações de parentesco entre si, cada qual chefiado por um cacique (subordinado). Este estava
submetido às ordens de outro cacique (principal), reconhecido como a autoridade superior.
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montículo. Numa distância de oito a dez palmos deste local, os
Coroados removiam toda a vegetação do terreno e pisoteavam o solo.
Os relatos de Mabilde mostram, ainda, que a origem destes
amontoados de terra eram objetos de questionamentos:
Estes túmulos, com tão grande dimensões, têm
sido, para muitos que os têm visto, um enigma,
porque em suas imediações nunca se encontra
lugar ou cova que indique a proveniência da
quantidade de terra com que são feitos, sendo,
muitas vezes, localizados a uma distancia
considerável do lugar em que foram buscar terra.
(MABILDE, 1983:96).

Como se verá mais adiante, posteriormente o engenheiro
realizou escavações em locais com estas feições a fim de investigar a
natureza destas formações.
Mabilde descreve também como eram realizados os rituais
fúnebres quando da morte de caciques subordinados e dos demais
indivíduos do grupo. Assim como era mais simples o cerimonial, em
comparação com os ritos do enterramento dos caciques principais,
também o era o sepultamento. O falecido era depositado em uma cova,
com profundidade que excedia em um palmo o tamanho suficiente para
o corpo, sendo encoberto por terra. O local do enterro situava-se na
mesma área escolhida como cemitério do cacique principal.
Acerca dos objetos que acompanham os sepultamentos, relata
Mabilde (1983:117) que “(...) só os seus caciques, pelo respeito que lhes
tributam, deveriam ser sepultados com aquela honra de lhes poder
conceder armas, panela e chifre de boi na sua sepultura”.
O engenheiro versa ainda sobre os costumes de outros grupos
que em pouco número habitavam as matas do Rio Grande do Sul,
integrantes da grande Nação Botocudos18, os quais vivem entre as matas
ao norte e a esquerda do Rio Mampituba, na divisa do território gaúcho
com a Província de Santa Catarina. O território destes grupos
compreenderia as matas próximas ao litoral, sendo que, somente
recorriam aos pinheirais do planalto no período em que o pinhão estava
maduro, entre os meses de maio e agosto.

18

Lembrando que esta é uma das denominações que identifica grupos Xokleng.
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Em uma nota destinada a um comentário sobre a cerâmica
encontrada no planalto, que acredita ter sido produzida por indivíduos
dos grupos Guarani ou dos Botocudos – visto que os Coroados não
dominavam tal tecnologia –, Mabilde (1983:210) diz “os Botocudos (...)
ainda hoje enterram seus caciques em túmulos que não diferem, a não
ser na dimensão – que é menor – daqueles em que os indígenas
Coroados sepultam os seus caciques principais”.
Quanto ao material cerâmico dos Botocudos, este era composto
por panelas de vários tamanhos, tendo, geralmente, a altura maior que o
diâmetro. Algumas com a superfície externa lisa, enquanto a parte
interna normalmente é irregular. Mabilde (1983) menciona ainda
aquelas que tinham na superfície exterior negativos de unhas – ditas
unguladas – ou, quando as incisões eram maiores, marcas de caramujos
terrestres.
O engenheiro afirma que estes vestígios de cerâmica são
encontrados em meio à mata, geralmente com o fundo para cima e
encobertas por vegetação rasteira. No intuito de investigar estas
ocorrências, procedeu Mabilde (1983) uma escavação em um local onde
encontrou material cerâmico. Nestas intervenções, numa distância de
aproximadamente oito palmos de um vasilhame, encontrou fragmentos
de carvão de lenha sobre o terreno. A partir destes vestígios, pensou que
“indicavam claramente o lugar onde – em época imemorial – os
primitivos selvagens tinham feito fogo” (MABILDE, 1983:212).
Outra observação que faz o engenheiro belga é de que a
qualidade do acabamento dos vasilhames cerâmicos produzidos pelos
Botocudos é proporcional à distância em que se encontram do litoral, ou
seja, nas matas do interior o material apresenta-se mais grosseiro
enquanto que nas proximidades da faixa litorânea encontram-se os mais
bem fabricados.
Ademais, Mabilde (1983) salienta que, em terras situadas
próximas a costa, são encontrados instrumentos líticos associados a
fragmentos cerâmicos característicos da área onde viviam os Botocudos.
Mais do que isso, diz que, quando das suas observações em meados do
século XIX, estes grupos ainda produziam cunhas ou machados de
pedras de “siliciosas” (p. 213).
Acerca de populações Jê, porém no estado do Paraná, um dos
primeiros relatos que se tem conhecimento foi o produzido por Keller
(1867). Nas suas observações sobre as populações indígenas situadas ao
longo dos rios Paranapanema, Ivaí e Iguaçu, relata que no interior das
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habitações dos Coroados “o chão batido tem um declive suave dos dous
lados p.ª as camas, representadas por immensos pedaços de casca
grossa d´um páo, e tão lisas que parecem tapetes de caoutchouc ou
gutta-percha” (KELLER, 1867:17, grifo nosso).
Os Coroados que viviam nos territórios paranaenses visitados
pelo viajante alemão produziam arcos – revestidos por casca de cipó
Imbé –, flechas – com pontas de ossos de macaco quando destinadas a
matar pequenas caças ou com pontas de metal para abater grandes caças
– e lanças de grande porte armadas com uma folha de faca.
No entanto, Keller (1867) comenta que antes do contato com os
portugueses, os indígenas utilizavam pontas de pederneiras, as quais são
encontradas “nos quintaes e nas ruas depois de copiosas chuvas” (p. 16)
nas proximidades da Colônia Thereza19. Ainda nesta área, em um local
coberto por altos pinheiros, foi encontrada uma grande quantidade de
lascas de quartzo, “que indicão uma verdadeira fabrica de pontas de
flechas coroadas” (p. 16). Mesma situação foi registrada em outra área,
situada nas margens do rio Iguaçu, distante cerca de 50 léguas do
primeiro local citado.
Além da caça, onde eram utilizados os instrumentos
supracitados, estes indígenas faziam da pesca uma fonte de alimentos.
Para tanto, construíam espécies de diques (amontoados de pedras) nas
margens dos rios e os interligavam através de uma esteira de taquaras.
Assim, quando os peixes desciam o rio, após subirem na época de
desova, ficavam presos nas armadilhas. A este artifício chamavam de
Pari. (KELLER, 1867).
Estes grupos produziam também panelas de barro cozido, não
tão bem acabada quanto às produzidas pelos Cayoás – Guarani –, mas
que “distinguem-se por um polido ou verniz durável de cor preta que
sabem dar-lhes pela fricção com as folhas do palmito” (KELLER,
1867:17).
Ao versar sobre as cerimônias fúnebres quando da morte de um
cacique, o viajante afirma que estas populações possuíam o hábito de
sepultarem os mortos em covas de pouca profundidade, sendo que a
terra ao redor do local era escavada por todos os membros do grupo e
19

Tendo em vista a região do Paraná visitada pelo naturalista, deve-se referir a Colônia
Thereza Cristina, fundada por imigrantes franceses no nordeste do estado, que, segundo dados
do site do IBGE, originou os atuais municípios de Cândido de Abreu e Reserva.
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/historicos_cidades/historico_conteudo.php?codmun=41044
0>. Acesso em 20/11/11.
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depositada sobre o sepultamento. Assim, formava-se no local um
montículo, em formato elipsoidal, com até 10 ou 12 metros de diâmetro.
Keller (1867) afirma que estas construções eram observadas pelos
Campos Gerais, desde o município de Ponta Grossa até as proximidades
de Castro e do Aldeamento São Jerônimo.
Também tendo como pauta os rituais fúnebres, mas dos
Kaingáng de Guarapuava, município situado no centro-sul do estado do
Paraná, Taunay (1888) relata que a cova onde era realizado o
sepultamento media exatamente sete palmos de comprimento, três de
largura e quatro de profundidade. O local era forrado com folhas de
palmeira e com metade da casca de árvore que o indivíduo usara em
vida como cama, depositava-se o falecido – previamente enrolado em
um pano (curú) – com a cara para o poente, acompanhado das suas
armas e de uma fagulha acesa. Recobria-se com pedaços de madeira e,
por fim, terra era acumulada por cima. A sepultura ficava com um
formato cônico, atingindo cerca de 10 a 12 palmos de altura.
Uma descrição parecida, senão idêntica, é apresentada por Leão
(1910). Já Loureiro Fernandes acrescenta que:
Acima do cadáver, nas vizinhanças das bordas da
cova, faziam uma armação de galhos de árvores, a
qual, depois de bem forrada com folhas de
samambaia, constituía um verdadeiro teto protetor
dessa espécie de câmara funerária sobre a qual era
colocada
espessa
camada
de
terra.
(FERNANDES, 1941:203).

Fernandes (1941) diz saber da existência de um antigo
cemitério, situado na margem esquerda do rio Cachoeira, em Palmas,
onde é possível encontrar vários destes montículos.
Sobre os costumes desta população, Taunay (1888) diz que suas
habitações situavam-se geralmente em colinas a duzentos ou trezentos
metros da água; praticavam a caça, pesca e a coleta de alimentos;
possuíam criação de animais e plantavam milho e feijão. Acerca da
armas, diz o observador que os Kaingáng fabricavam arcos com guaiuva
(revestidos por casca de cipó imbé), flechas (com farpas de osso de
macaco ou de ferro) medindo até dois metros de comprimento e lanças
(que levavam lâminas de facas nas pontas) que possuíam uma haste de
cerca de dois metros de comprimento.
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As mulheres encarregavam-se de produzir louças de barro e
tecidos. Estes últimos eram feitos a partir de fibras de urtiga grande e
geralmente eram utilizados para “cobrir as partes que o pudor femenino
manda esconder” (TAUNAY, 1888:261). Fabricavam também um
tecido de seis a sete palmos de comprimento onde desenhavam, com
tinta vermelha, diversos traços que representavam facões, machados e
flechas.
No que remete à questão do deslocamento territorial destes
povos, Taunay (1888) diz que eles caminham de cinco a seis léguas por
dia carregando peso de quatro a cinco arrobas, sendo que “quando em
marcha deixam vestígios de comidas e caçadas” (p. 265).
No Nordeste da Argentina, Ambrosetti (1895) descreve os
indígenas Kaingáng que vivem na localidade de San Pedro de Misiones.
O viajante acredita que os grupos que habitam esta área eram oriundos
de territórios brasileiros, sendo que teriam migrado para a localidade a
partir dos Campos de Palmas ou a partir do Rio Grande do Sul –
cruzando o Alto Rio Uruguai.
Na época em que o viajante estabeleceu contato com os
indígenas, estes adotavam costumes semelhantes aos dos colonos que
também ocupavam a área. No entanto, relata o pesquisador que no
passado os indígenas proviam sua subsistência por meio da caça de
animais de mamíferos de pequeno e médio porte, bem como através da
coleta de frutos silvestres e da pesca. Neste período, a população tinha o
tempo regulado pelas atividades relacionadas à obtenção de alimentos.
La tribu de Fracrân empleaba su tiempo en
muchas cosas, todas tendentes á proporcionarse
alimento – tiempo que repartía con toda
regularidad. Una parte lo destinava á hacer sus
rozados e plantaciones de maíz y zapallo en los
montes que rodeaban la campina; una vez
terminados éstos, los abandonaban para acampar
cerca de algún gran arroyo de esos que desaguan
en ela Alto Paraná y que contienen muchos peces,
para hacer sus pari que se los proporcionaban en
abundancia, no sólo para comer, sinó también
para ahumar y conservar por mucho tiempo.
Concluída su tarea de pesca, la tribu volvía á
abandonar este punto para dirigirse á la Sierra
Central, en donde los inmensos bosques de
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Araucaria (Araucaria brasiliensis) ó pinares,
como allí los llaman, les brindaban sus frutos
suculentos con los cuales se regalaban.
Durante todos estos viajes, y áun estando
acampados, los Indios no dejaban de batir el
bosque en todas direcciones, ya sea para
proveerse de miel, ya para hacer acopio de las
muchas clases de frutas silvestres que allí se
producen, ó ya para cazar los grandes mamíferos
que habitan entre la maraña sin fin de la selva
vírgen (…).
Cuando llegaba la época de recoger su cosecha,
la tribu volvía á su campina e se regalaba por
mucho tiempo con el producto de sus rozados,
mientras que, en las épocas de escasez, llenaban
sus hambrientos estómagos con los cogollos de
palmas. (AMBROSETTI, 1895:307-308).

Sobre o método de preparo da caça, diz o viajante que quando
era aprisionada uma Anta ou Tapir, procedia-se deste modo: retiravam
as entranhas e deixavam a carne conservando na água; no dia seguinte
cavavam um poço pouco profundo, mas grande, onde depositavam uma
camada de lenha, uma camada pedras e novamente lenha; ateavam fogo;
estando as pedras bem quentes, colocavam-se folhas de palmeira, a
carne e novas folhas de palmeira; por fim, cobriam o poço com a terra
que havia sido retirada inicialmente. No outro dia desenterravam o
assado e degustavam a iguaria.
Ademais, Ambrosetti (1895) apresenta informações sobre os
conhecimentos tecnológicos dos Kaingáng, mencionando a produção de
tecidos, utensílios domésticos de barro e de fibras vegetais, bem como
sobre o instrumental lítico e ósseo. Outros dados interessantes sobre os
costumes e hábitos desta população dizem respeito às técnicas e aos
rituais utilizados na caça e na pesca.
Acerca dos costumes funerários, os relatos são muito
semelhantes aos descritos por Taunay (1888), no entanto, Ambrosetti
(1895) acrescenta que as covas eram abertas por pedaços de madeira
com uma extremidade em formato de bisel e que a terra acumulada
sobre a sepultura era modelada de forma semelhante a um Tapir (Anta).
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O montículo formado possuía “mucha semejanza con los mounds de
Norte-America” (AMBROSSETI, 1895:348).
Ihering (1904), onde discute a filiação lingüística dos Guayanãs
e a associação destes aos Kaingáng de São Paulo, diz “ligo muito valor
ao facto de que elles não dormiam em rêdes mas faziam o seu leito no
chão da cabana, que ás vezes era substituida por uma cova no solo” (p.
35). Ainda nesta obra, vale destacar a relação proposta pelo o viajante:
As tribus da família Gês, caracterizadas pelo
craneo
dolichocephalo,
ou
mesocephalo,
pertencem todas á família dos Guayanãs, cujo
domínio no século XVI se extendia desde o Rio
Grande do Sul e o Norte da Argentina atravez de
São Paulo e Rio de Janeiro até o sertão da Bahia.
Os seus descendentes actuaes dividem-se em dou
grupos, um oriental e outro e occidental.
O primeiro é formado pelos Caingangs que
actualmente vivem desde as Missões Argentinas e
o planalto do Rio Grande do Sul até os Estados de
Paraná e S. Paulo. O seu nome antigo de
Guayanãs conservou-se apenas no oeste do
Estado de S. Paulo, nos municípios de Itapeva,
Faxina, etc., sendo substituído no mais pelo de
Coroados ou Bugres ou mesmo pelo de algumas
tribus como de Cames no littoral de S. Paulo e de
Xocrens no de Santa Catharina.
O grupo occidental é formado pelo Ingaim e pelos
Guayanas no alto Paraná na zona comprehendida
entre os rio Uruguay e Paraná. As línguas destas
duas tribus apresentam pouca differença entre si
sendo entretanto bastante differentes do idioma
dos Caingangs. (IHERING, 1904:44).

No tocante aos hábitos alimentares dos Kaingáng de São Paulo,
Ihering diz que estes não possuíam plantações, mas que caçavam,
pescavam e coletavam frutas e mel. A caça era preparada “em uma cova
aberta ao lado da choupana, entre pedras aquecidas” (IHERING,
1907:212).
Em outro estudo, Ihering (1912) afirma que o número de
indígenas no Brasil meridional não passava o número de dez mil
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indivíduos, sendo que os Guarani encontram-se aldeados e os Kaingáng
parcialmente – no Rio Grande do Sul estavam todos aldeados; em São
Paulo e no Paraná apenas uma parte; em Santa Catarina encontravam-se
no estado “selvagem e bravio”.
No mapa etnohistórico elaborado por Nimuendaju (1944),
percebe-se que no planalto meridional brasileiro é situada a população
Kaingáng, enquanto que a encosta de serra catarinense é tida como local
de habitação dos Botocudos.

Figura 1 - Mapa etnohistórico da região sul do Brasil. Em verde os territórios de
populações da família lingüística Jê e em amarelo terras associadas aos
Guarani. Adaptado de Nimuendaju (1944).
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Em virtude dos contatos belicosos estabelecidos entre
colonizadores e os Xokleng, agravados pelas frentes de extermínio “de
bugres” empreendidas pelo Estado – principalmente através da atuação
dos bugreiros20 –, foram poucos os relatos etnográficos realizados
especificamente sobre a população indígena Xokleng. Assim, fizemos
um levantamento de informações acerca desta população indígena e de
seus ascendentes nos trabalhos de Santos (1973; 1997), Lavina (1994;
1999) e Vieira (2004).
Lavina (1994) realiza um amplo levantamento de dados
históricos, etnohistóricos e etnográficos, sobre os Xokleng. Segundo as
informações, o território tradicional desta população indígena
compreende as áreas de Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa),
situadas entre a faixa litorânea e os contrafortes do planalto meridional
brasileiro, e as áreas do planalto que apresentam Mata de Araucárias
(Floresta Ombrófila Mista).
Santos (1973) mostra que, na época da colonização do território
em que tradicionalmente viviam os Xokleng, três grupos desta etnia
indígena ainda viviam em Santa Catarina, sendo que distribuíam-se nas
seguintes áreas: o primeiro vivia na área central, entre o médio e o alto
Vale do Rio Itajaí; o segundo ocupava as cabeceiras do Rio Negro, mais
ao norte do estado, no limite com o Paraná; e o terceiro habitava os
vales dos rios Capivari e Tubarão, no sul do estado.
Neste território, os grupos desta etnia transitavam visando
prover sua subsistência através da caça e da coleta. Segundo Lavina
(1994), o nomadismo inerente desta prática de transição entre litoral e
planalto caracteriza um movimento pendular. Este movimento estaria
profundamente relacionado à percepção dos Xokleng sobre as mudanças
estacionais do ano, visto que, segundo Vieira (2004:19), eles
“reconheciam três estações (...): o inverno, representado pelo período
muito frio; o verão, representado pelo período muito quente e o outono,
representado pelo período em que as folhas das árvores caíam”.
Os Xokleng viviam em grupos compostos por 50 a 300
integrantes, sendo que a dependência da caça e da coleta fazia com que
dominassem um amplo território e que não se fixassem
permanentemente em um lugar. Santos (1973) afirma que o
acampamento era, na maioria das vezes, definido como o local onde “a
20

Nomenclatura pela qual ficaram conhecidos os indivíduos que, patrocinados pelo governo,
realizavam expedições em direção aos sertões tendo como objetivo “aniquilar com os
indígenas que encontrassem” (SANTOS, 1973:79).
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mulher descansava a tralha doméstica e acendia a fogueira” (p. 33). Aí,
o grupo permanecia por alguns dias.
Tendo em vista o nomadismo dos Xokleng, os acampamentos
que eles construíam eram feitos sem muito custo. Galhos eram cravados
na terra, assumindo a função de esteios, e por cima deles folhas eram
colocadas. Vieira (2004) mostra que a construção das habitações era
uma atividade feminina que eventualmente contava com a colaboração
dos homens. Segundo Hoerhann (apud VIEIRA, 2004), os Xokleng:
Constróem (...) seus acampamentos, com ranchos
de varas finas, umas fincadas ao longo das outras,
a pouca distancia, que são vergadas em forma de
arco e prezas suas pontas em uma pezada vara
horizontal, geralmente fixa em duas arvores na
altura de um homem. A forma do tecto é o de
abobada, sendo coberto com folhas de coqueiro,
caetê ou xaxim; deixam sempre um vão lateral de
mais ou menos um metro, sem fechar para que
possam observar tambem o que se passa atraz do
rancho evitando assim uma possivel sorpreza. (p.
31).

Nas imediações dos seus acampamentos, segundo Paula (apud
LAVINA, 1994) os Xokleng estabeleciam estruturas de defesa.
Guarnecem
as
imediações
dos
seus
acampamentos, quando suspeitam uma possível
agressão, escavando profundos fojos até dois
metros ou mais crivados de agudíssimos estrepes
nas paredes, e fixando ainda, no centro, uma lança
(...) É tal a arte com que disfarçam estes fojos por
meio de frágeis varinhas, que são cobertas com
folhagem, que aos próprios índios não é possível
reconhecê-los sem prévia sciencia (...) Além
destes fojos, são os seus acampamentos sempre
guarnecidos de trincheiras construídas, como é
evidente, sempre em óptimas posições. (p. 54;
grifo nosso).

Na dieta alimentar destes grupos indígenas estavam presentes o
pinhão e outros frutos, mel, insetos e larvas (VIEIRA, 2004), além da
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carne proveniente dos animais caçados. Sobre o preparo das caças,
relata Hoerhann (apud VIEIRA, 2004:33):
Assam a carne fazendo um largo buraco na terra,
o qual forram com pedras do rio, fazendo sobre
ellas um fogo durante muito tempo; até que as
mesmas se tornem rubras de calor. Retiram em
seguida os restos do fogo, forrando as pedras, no
interior do buraco, com pedaços de madeira e
folhas de palmeira, sobre as quaes collocam então
os pedaços de carne, com o couro. Cobrem tudo
com outra camada de folhas de palmeira, sobre a
qual depositam ainda uma espêssa camada de
terra. Cosinha-se deste modo à carne lentamente,
durante mais ou menos 12 horas, sendo notavel o
sabor que por este processo adquire.

Lavina (1999) mostra que, enquanto no outono os grupos
Xokleng recorriam às bordas do planalto para se abastecer de pinhão, no
verão a caça era praticada em maior intensidade, principalmente nas
florestas próximas a costa. Nesta época, também, realizava-se os rituais
de perfuração dos lábios dos meninos.
Segundo as informações levantadas por Lavina (1994), para a
realização desta cerimônia era limpa uma ampla área circular e
pequenos abrigos eram construídos ao redor. O ritual consistia na
entoação de cânticos, na realização de danças e no consumo de bebidas
alcoólicas até chegar à insensibilidade, momento em que se perfurava o
lábio dos jovens. Nas meninas eram realizadas marcas abaixo da rótula
do joelho.
Outro ritual de grande importância para a sociedade Xokleng e
que lhe é peculiar perante as demais populações indígenas do sul do
Brasil é a cremação dos mortos. Hoerhann (apud VIEIRA, 2004) relata
esta prática da seguinte forma:
Os mortos adultos, tanto os homens, como as
mulheres, são incinerados, em grandes fogueiras,
feitas de madeiras escolhidas com esméro. O
mesmo fazem com as creanças, de ambos os
sexos, quando puberes; quando pequenas porem,
são enterradas. Conjuntamente com o guerreiro,
são queimadas todas as suas armas e demais
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utensilios de seu uso pessoal. Incinerando o corpo,
recolhem, no sol seguinte, as cinzas, que
depositam num buraco redondo, previamente
forrado com cascas e folhas de arvores; sendo
então tapado com terra e sobre o qual collocam
rachões de madeira, construindo, por cima de tudo
um rancho. (p. 34).

Enquanto os homens responsabilizavam-se pela fabricação de
arcos, flechas, lanças e demais artefatos de uso cotidiano, as mulheres
produziam mantas a partir de fibras de urtiga, elaboravam utensílios
cerâmicos de pequeno porte e cestos de taquara, estes destinados a
conservação dos alimentos; preparavam as refeições e bebidas
(SANTOS, 1997).
Atualmente esta população indígena passa por um processo de
revitalização de antigas práticas, incluindo a retomada do ensino da
língua tradicional Xokleng. Neste processo, esta população vem se
autodenominando como “Laklanõ”, que significa gente do sol ou gente
ligeira21.
2.2. Informações Arqueológicas
Pesquisas arqueológicas em sítios compostos por estruturas
subterrâneas associadas ou não a aterros começaram a ser realizadas em
1960, sob responsabilidade de Alan L. Bryan (SCHMITZ, 1988). A
partir desse período, vários foram os estudos realizados. Nos últimos
anos, as pesquisas arqueológicas nestes sítios vêm tentando
compreender, sobretudo, o sistema de assentamento dos grupos que os
ocuparam. No entanto, já no século XIX foram realizadas intervenções
em montículos funerários que freqüentemente são encontrados em
associação as estruturas subterrâneas.
Em Santa Catarina, no âmbito do PRONAPA, Piazza (1969)
registrou cinco “casas subterrâneas” nos Campos de Lages, as quais
caracterizam a fase pré-cerâmica Cotia. Nos sítios, situados em capões
de mato nas proximidades de um curso d’água, somente foram coletados
artefatos líticos – batedores e furadores. Rohr (1969) cadastrou três
“casas subterrâneas” no município de Jaguaruna, no litoral sul. Eble
(1973) menciona a ocorrência de sítios com esta morfologia no Alto
21

Conforme informações levantadas em Bandeira (2006) e no portal virtual Povos Indígenas no
Brasil (http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xokleng/972 - acesso em 28/11/11)
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Vale do Itajaí. Devido o nível de detalhamento, destacaremos mais
adiante as investigações levadas a cabo por Rohr (1971) e por Reis
([1980], 2007).
Iniciamos este trecho da pesquisa com uma explanação sobre os
aspectos teóricos que nortearam diferentes pesquisas arqueológicas em
sítios estruturas subterrâneas, seguindo com a apresentação detalhada de
dados sobre os estudos realizados nestas concavidades no solo situadas
no planalto meridional do Brasil.
2.2.1. Teoria arqueológica nas pesquisas em estruturas subterrâneas
Como veremos adiante, ao longo do tempo houve um
aprofundamento dos estudos em sítios arqueológicos compostos por
estruturas subterrâneas no sentido de se entender as populações que
ocuparam tais áreas. Apresentamos aqui algumas reflexões sobre o
enfoque teórico das pesquisas até então realizadas a partir dos escritos
de Copé (2006).
De antemão, salientamos que é perceptível uma transformação
nos objetivos das pesquisas, desde as intervenções levadas a cabo por
Mabilde (1983) e Borba (1908), ambos preocupados em questionar
quem havia construído os amontoados de terra que eram vistos em nas
terras altas e o que continha neles; passando pelos pesquisas que
enfocavam, sobretudo, a análise das concavidades e do material retirado
das escavações efetuadas no interior destas; chegando aos modelos de
assentamento das populações associadas a estes tipos de sítios e outros
situados nas proximidades, sendo que muitas destas propostas são
herdeiras das reflexões efetuadas por Reis ([1980], 2007).
Copé (2006) realiza uma ampla revisão sobre as influências
teóricas utilizadas como aporte para interpretações de dados oriundos
dos estudos efetuados nas estruturas semi-subterrâneas, segundo
nomenclatura preconizada pela autora, localizadas no planalto
meridional brasileiro. A partir da constatação de diferentes concepções
da arqueologia espacial, a arqueóloga demonstra a existência de três
diferentes narrativas que tem por objetivo compreender a relação
Homem versus Ambiente.
Deve-se ter em mente que não houve uma simples sobreposição
de narrativas ao longo do tempo, como se uma fosse abandonada em
prol de outra. As diferentes abordagens foram e continuam sendo
utilizadas concomitantemente até os dias de hoje.
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2.2.1.1. Primeira narrativa: Arqueologia Histórico-Cultural
A primeira narrativa, que consta na bibliografia publicada
majoritariamente nas décadas de 1960 e 1970, versa sobre o modo pelo
qual o homem se adaptou ao meio ambiente que o circunda, através da
construção das “casas” e das galerias subterrâneas como uma forma de
proteção das baixas temperaturas das terras altas. É descrita
minuciosamente a arquitetura das construções, porém não é questionada
a funcionalidade destas – tanto das concavidades quantos dos aterros.
Os grupos que ocuparam estes locais proviam sua subsistência a
partir da caça, da coleta, e, eventualmente, da agricultura. Com base em
vestígios cerâmicos semelhantes encontrados no planalto e no litoral,
acreditava-se que existia uma exploração sazonal dos recursos destas
áreas.
Para Copé (2006) estas formulações estão calcadas na teoria
normativa da cultura, a qual entende que a cultura é um conjunto de
normas mantidas pelos indivíduos que compartilham desta. No âmbito
da Arqueologia, esta influência marcou a arqueologia histórico-cultural.
Trabalhando com o conceito de cultura arqueológica22, os
arqueólogos classificados como adeptos desta corrente teórica tomavam
um conjunto de artefatos, de uma ocupação em determinado espaço
geográfico e em dado período temporal, como reflexo de uma única
cultura. Submersos nos ideais evolucionistas dos oitocentos, os
histórico-culturalistas acreditavam que todas as sociedades passaram ou
deveriam passar pelos mesmos estágios de desenvolvimento cultural.
Teciam suas inferências, sobre o modo de quem utilizou o material que
recolhiam, de forma indutiva.
O evolucionismo cultural acima manifestado consubstanciavase com os conceitos de migração, que proporcionava uma explicação
para as mudanças culturais, e de difusionismo, o qual postulava que as
sociedades primitivas eram resultados da difusão e da imigração de
indivíduos de grandes centros para a periferia, onde se degeneraram
(TRIGGER, 2004).

22
Definido por Trigger (1973:31) como “um grupo de comunidades que compartilham uma
cultura material semelhante ou revelam variações no material cultural em proporções
explicáveis por diferenças profissionais ou de classe, dentre de uma única tradição cultural”.
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2.2.1.2. Segunda narrativa: Nova Arqueologia
A segunda narrativa preconiza a análise do meio ambiente onde
os grupos humanos estabeleceram-se, o planalto meridional brasileiro,
de forma mais crítica, entendendo que existe uma “relação dialética e de
causalidade recíproca entre o ambiente e o sistema cultural” (COPÉ,
2006:116), ampliando, assim, as variáveis a serem analisadas.
Para Copé (2006), esta narrativa é fruto da Nova Arqueologia, a
qual se contrapõe aos preceitos normativos da cultura utilizados pela
arqueologia histórico-cultural e enfatiza “a natureza multivariada do
processo cultural” (p. 115). Esta mudança de enfoque teórico foi
proposta por Lewis Binford, em 1962, no artigo Archaeology as
Anthropology, onde incitou os arqueólogos a pensarem a arqueologia de
forma sistêmica, com os seus próprios métodos de pesquisa.
Binford (1962) enfatiza que a Arqueologia deve ir além da
descrição de artefatos e, assim como a Antropologia, deve ter por
objetivo explicar as semelhanças e as diferenças físicas e culturais
características da expansão espaço-temporal da existência humana. Para
tanto, o arqueólogo tem que compreender as variáveis e a variabilidade
dentro de um quadro sistêmico de referência, permitindo-o, assim,
explicar as mudanças estruturais e os processos que agem nestas
transformações – daí a sua outra denominação, processualismo.
Binford (1965) salienta a necessidade de se estudar os processos
culturais de forma sistêmica, afirmando que é no sistema cultural –
composto por pessoas, coisas e lugares – que os subsistemas ambiental e
sóciocultural se relacionam de forma dinâmica, sendo esse o lócus do
processo cultural.
A explicação dada pelo histórico-culturalismo de que as
mudanças culturais são resultado da migração e da difusão são
repudiadas pela Nova Arqueologia, visto que, Binford (1965) acredita
que a cultura não é compartilhada, mas sim participada em formas
diferentes. A Nova Arqueologia postula que as semelhanças e diferenças
entre os complexos23 arqueológicos podem ser explicadas a partir do
conhecimento atual sobre as características estruturais e funcionais dos
sistemas, ou seja, parte-se de princípios uniformitaristas. Desta forma,
acredita-se que os processos atuais são similares aos processos que
ocorreram no passado.
23

Conforme Moss (apud Correia, 2008:27) complexo se refere a “a chronological subdivision
of different types like stone tools, pottery, etc. used in the development of culture histories”.
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A abordagem preconizada pela Nova Arqueologia concentra a
sua atenção na análise de duas questões interdependentes: a relação
entre homem e meio ambiente e as características funcionais dos
artefatos.
No que remete ao primeiro ponto, partindo do conceito de
cultura proposto por Leslie White (cultura entendida como o meio extrasomático de adaptação do organismo humano), Binford (1962) enfatiza
a utilização da ecologia cultural24 nas pesquisas arqueológicas como
uma análise sistêmica, onde a cultura, com ferramenta adaptativa, deve
ser identificada como a variável na relação entre organismo humano e
meio ambiente.
Acerca do funcionalismo, como mostra Trigger (2004) esta
abordagem havia sido adotada anteriormente por pesquisadores que
precederam a Nova Arqueologia, visto que a origem deste pensamento
está associada ao surgimento da Antropologia Social. No entanto, a
contribuição de Binford (1962) para a questão reside no fato de aplicar
uma abordagem sistêmica através do delineamento de três categorias
funcionais de artefatos que podem ser encontrados no contexto primário
de pesquisa: technomic, socio-technic e ideotechnic.
Os artefatos da categoria technomic se referem à relação entre
homem e meio ambiente físico, principalmente no que remete a
tecnologia. Neste sentido, a análise dos artefatos e das variáveis
ambientais da área em estudo, permite identificar fatores como a
eficiência da extração de materiais e a investigação da fauna e flora
paleoambiental.
A categoria socio-technic remete aos artefatos que permitem
identificar aspectos da organização social das sociedades estudadas,
assim, mudanças perceptíveis nesta classe podem dizer respeito a
alterações demográficas ou da estrutura social. Neste sentido, Binford
(1962) acredita que os arqueólogos podem contribuir na compreensão da
evolução social. No entanto, para tais inferências devem-se fazer
correlações com modelos gerais.
A terceira categoria ideotechnic, faz referência aos artefatos que
significam ou simbolizam questões ideológicas do sistema social em
24
Pensamento formulado pelo etnólogo norte-americano Julian Steward, o qual enfatizava o
estudo do comportamento humano sob um enfoque ecológico (TRIGGER, 2004). O conceito
pode ser definido como “the study of the dynamic interaction between human society and its
environment, viewing culture as the primary adaptive in the relationship” (SHARER &
ASHMORE, 1979:561).
43

estudo, sendo que, a diversidade formal dos artefatos desta categoria
pode indicar alterações na estrutura social. Assim como ocorre com os
artefatos da categoria socio-technic, as inferências feitas a partir dos
artefatos da classe ideotechnic devem ser respaldadas por correlações
com modelos gerais de sistemas ideológicos ou simbólicos.
Por fim, transversalmente a todas as categorias de artefatos
concorre a questão do estilo – características formais dos objetos em que
a variabilidade não se enquadra nas três categorias supracitadas. O estilo
pode ser à base da coesão social de determinado grupo e da sua
identidade. A partir da identificação da variabilidade do estilo dos
artefatos, o arqueólogo pode contribuir para a compreensão acerca de
como determinado grupo distribuía-se espacialmente, como migrou de
uma área para outra, como se relacionava com outro grupo, etc.
Deve-se ressaltar que, conforme Binford (1962), as categorias
de artefatos que por ele distingue, não são independentes, estão
articuladas de formas variadas em um sistema cultural total.
Segundo Johnson (2000), para solucionar um dos problemas
identificados pelos seus críticos pós-processualistas, Lewis Binford
desenvolveu a Teoria do Médio Alcance, onde o registro arqueológico,
estático e situado no presente, poderia ser compreendido no dinamismo
do passado a partir de formulações gerais elaboradas sob a luz de
estudos etnográficos.
Feitas essas considerações acerca da Nova Arqueologia,
retomemos os escritos de Copé (2006). Para a arqueóloga, no âmbito da
arqueologia espacial preconizada na segunda narrativa, as pesquisas
foram orientadas para os estudos inter e intra-sítios, a partir da
elaboração de mapas de distribuição da cultura material e dos padrões e
sistemas de assentamentos dos grupos associados a estes sítios.
Esta influência está presente na pesquisa de Reis ([1980],
2007), onde a arqueóloga estuda características morfológicas e
ambientais para então, embasada em relatos etnohistóricos, realizar
inferências acerca de possíveis funções de cada tipo de construção.
Nestes termos, acreditava que a funcionalidade das estruturas
subterrâneas, de acordo suas características, estaria relacionada à
habitação, à realização de cerimônias ou ao armazenamento de
alimentos. Os aterros, conforme o tamanho em que se apresentam, eram
tidos como locais de sepultamentos individuais ou coletivos, o que
representaria uma diferença na hierarquia social. As galerias
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subterrâneas deveriam estar associadas à proteção dos rigores do frio, à
comunicação entre concavidades ou à defesa contra inimigos.
A localização das estruturas subterrâneas, situadas em topos de
morro ou em encostas, estaria associada à proteção contra o alagamento
das concavidades e a defesa do território, devido à maior visibilidade a
partir destes pontos. Devido ao trabalho que demandaria a construção
das depressões no solo, acreditava-se que as ocupações tinham sido
permanentes. Ainda neste discurso, percebeu-se uma distribuição
espacial semelhante de diferentes tipos de sítios, que poderia sugerir um
modelo de padrão de assentamento, mas que só poderia ser comprovado
com a intensificação dos estudos.
2.2.1.3. Terceira Narrativa: Arqueologia da Paisagem
A terceira narrativa é aquela utilizada por Copé (2006) nos
estudos que realiza no planalto sul-rio-grandense. Esta abordagem,
calcada na Arqueologia da Paisagem25, seria um refinamento da
arqueologia espacial preconizada pela Nova Arqueologia, onde a
paisagem é entendida como ecologia e são adotadas tecnologias
geotécnicas, ou como um desdobramento da Arqueologia PósProcessual.
Para a primeira vertente, Copé (2006) mostra que a Arqueologia
da Paisagem é entendida como:
(...) a união de duas ciências: a geografia e a
arqueologia e, desta união, derivam perspectivas
de pesquisa no âmbito da paisagem ecológica
(landscape ecology), do desenho ambiental
(environmental design), da arqueologia ambiental
(environmental archaeology), da geoarqueologia
(geoarchaeology) que ampliam o espectro
temporal e espacial de análise, obrigando a
intersecção de várias disciplinas como arquitetura,
urbanismo, ecologia, muito além das já
consagradas. (p. 118).

25
Arqueologia da Paisagem: “El princípio básico de la arqueología del paisaje es muy simple:
los seres humanos del pasado no se limitaban a vivir deshacerse de artefactos o construir
asentamientos, sino que también interaccionaban con el paisaje” (JOHNSON, 2008:72)
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No segundo caso, encerra-se a Arqueologia da Paisagem
concebida como “um palimpsesto e como fenomenologia”, sendo que
ambas “estão ligadas as tendências pós-processualistas” (COPÉ,
2006:118).
A Arqueologia Pós-Processual, como o próprio termo indica,
caracteriza-se como uma superação de problemas detectados na teoria
processual. Assim, não é tida como um corpo teórico unificado, sendo
mais bem definida como uma reação as proposições processualistas
(REIS, 2010). Segundo Hodder (2008), os principais argumentos da
crítica pós-processual dirigida à Nova Arqueologia versam sobre: o
significado do simbolismo, a História, a agência26 e os enfoques críticos.
Os pós-processualistas acreditam que a cultura material possui
um significado próprio, contrariando, assim, os princípios generalistas
preconizados pelos processualistas. Ressaltam que ainda que seja
possível mostrar que algumas tecnologias permitem um determinado
uso do meio ambiente de forma universal, o significado simbólico é, ao
menos em parte, arbitrário.
Além disso, salientam que as características dos artefatos são
determinadas por um contexto histórico concreto, o qual é definido por
relações humanas específicas em circunstâncias concretas. Assim, os
pós-processualistas reivindicam uma reaproximação da Arqueologia
com a História.
Sobre o papel da cultura material, os pós-processualistas
acreditam que esta possuía um papel ativo, sendo que era empregada e
manipulada pelos seres humanos para realizar mudanças sociais e que
podiam transformar as ideologias através das quais as pessoas
interpretavam o mundo. Ainda neste sentido, os arqueólogos adeptos a
esse pensamento enfatizam que os indivíduos possuem a capacidade de
analisar e transformar o mundo, ou seja, eram seres com agencia.
Acerca da análise crítica, os pós-processualistas acreditam que a
utilização pelos processualistas do método hipotético-dedutivo, o qual
pressupõe a dedução de proposições a partir de teorias gerais e a sua
posterior comprovação com informações observáveis, era antiquada e
irônica:

26
Agência: “em um sentido amplo, a teoria arqueológica da agência supõe uma tentativa de
estabelecer de forma explícita um modelo do agente humano e identificar de forma sistemática
sua incidência sobre as sociedades passadas” (ROBB, 2008).
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Anticuada
porque
la
propia
posición
epistemológica había sido ya objeto de
considerables criticas en el campo de las ciencias
naturales, e irónica porque la arqueología es una
disciplina que invierte la mayor parte de su
tiempo en discutir sobre lo inobservable
(HODDER, 2008: 112).

A partir destas críticas, arqueólogos pós-processualistas se
empenharam em reformular o método e a teoria arqueológica, tendo
como resultado a Arqueologia Interpretativa. Segundo Hodder (2008) a
ênfase na interpretação, não na explicação como primavam os
processualistas, centra-se no fato de que “los individuos con distintos
intereses sociales reconstruirán el pasado de forma igualmente
diferente” (p. 113).
É a partir das influências da arqueologia pós-processual que
Copé (2006), com base em estudos arqueológicos e ecológicos
realizados no planalto, infere que os grupos humanos relacionados ao
sistema de assentamento - onde se incluem as estruturas subterrâneas, os
sítios líticos superficiais, os sítios lito-cerâmicos e as estruturas em alto
relevo (aterros) - ocuparam primeiramente as áreas mais baixas cobertas
por florestas. Com a expansão desta vegetação em direção as terras
altas, os grupos foram, concomitantemente, domesticando este ambiente
e construindo-o socialmente.
Neste sentido, a arqueóloga acredita que a paisagem é
“constituída por significados e pelas ações sociais dos indivíduos que
nela habitam” (COPÉ, 2006:120). Mais do que isso, mostra que o
“espaço é um meio para a ação, sendo socialmente construído” (idem).
2.2.2. Pesquisas arqueológicas no século XIX e no início do XX
Antes mesmo da realização das primeiras pesquisas
arqueológicas sistemáticas em sítios compostos por estruturas
subterrâneas e/ou aterros, ao menos duas intervenções haviam sido
efetuadas em montículos funerários associados aos Kaingáng, no Rio
Grande do Sul e no Paraná.
No Rio Grande do Sul, em fevereiro de 1836, diz Mabilde
(1983) ter encontrado, em um campo “ao sul do Mato Castelhano e
perto da zona ou linha meridional até onde chegam, de norte a sul, as
matas de pinheiros” (p. 83), sete túmulos monticulares, sendo que dois
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possuíam dimensões maiores. Após este primeiro contato, no mês
seguinte o engenheiro retornou ao local acompanhado de ajudantes que
carregavam pás e enxadas, a fim de proceder “exumações”.
Antes de iniciar as intervenções, o engenheiro mediu os
túmulos, onde aferiu que os dois maiores possuíam quarenta e cinco
palmos e meio e quarenta e dois palmos de diâmetro, respectivamente.
Os cinco menores atingiam aproximadamente vinte e oito palmos de
diâmetro. Todos apresentavam a mesma altura: seis palmos e meio.
Processadas as medições, Mabilde (1983) mandou que os
ajudantes efetuassem as primeiras intervenções nos amontoados de terra,
abrindo uma trincheira de quatro palmos de largura, da borda da
circunferência em direção ao centro. Escavados nove palmos de
distância no maior dos montes, começaram a encontrar ossos humanos
deteriorados, dentre os quais se reconheceram fêmures e tíbias. A
remoção de material continuou até passar uns seis ou oito palmos do
centro do monte, a partir daí, tomou outro sentido, perpendicular ao
anterior, em direção a borda do amontoado de terra. Novamente, foram
encontrados ossos humanos, semelhante aos outros e em avançado
estado de deterioração.
No segundo montículo de grandes dimensões, Mabilde (1983)
encontrou material análogo ao que havia evidenciado na intervenção
anterior: ossos humanos em estado avançado de decomposição sendo
possível identificar fêmures e tíbias. No entanto, observou o engenheiro
que os ossos haviam sido sepultados na mesma direção, de leste para
oeste ou oeste para leste, não sendo possível precisar o sentido devido
ao estado do material.
Quanto aos amontoados menores, em três deles foram abertas
trincheiras. Como resultado, constatou-se a presença de um fêmur
humano próximo ao centro de um dos túmulos. Nos demais, nada foi
encontrado ou, como relata Mabilde (1983:103), “nos outros dois
túmulos pequenos a terra tinha consumido, completamente, todos os
ossos”. Ou seja, o engenheiro partiu do pressuposto de que havia ossos
ali, mesmo sem ter encontrado vestígios destes. Supôs, ainda, que os
sepultamentos encontrados nas suas pesquisas datavam não mais do que
trinta anos passados.
No ano de 1850, Mabilde retornou ao local onde estavam os
túmulos que havia escavado, mas em companhia de indígenas Coroados
do grupo do cacique Braga. Foi-lhe informado que os amontoados de
terra maiores tratavam-se sim de sepultamentos de Coroados, estes que
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haviam falecido durante um combate com os Botocudos. A partir dos
relatos, o engenheiro estimou que nos túmulos coletivos (os dois
maiores) haviam sido sepultados 52 e 29 indivíduos. Acerca dos demais
túmulos, soube Mabilde que se tratava de sepulturas de caciques
principais.
Além disso, o engenheiro confirmou sua observação sobre a
orientação dos enterramentos, pois os indígenas lhe informaram que os
corpos eram deitados no sentido leste-oeste, sendo que a cabeça ficava
na extremidade leste e os pés em oposição. Mabilde acredita, também,
ter confirmado sua hipótese no que se refere à data dos túmulos.
A par das informações de que os mortos depositados nos
túmulos haviam perecido em combate com os Botocudos e de que a
última correria27 havia ocorrido no ano de 1803 – conforme lhe foi
informado por um dos primeiros posseiros dos campos de Cima da Serra
–, Mabilde (1983:110) diz “é muito provável que aquele combate e
mortandade que houve nos coroados, pelos botocudos, remonte àquela
época de 1803”.
No Paraná, Borba (1908) efetuou intervenções em aterros que
ele julgava muito semelhante aos túmulos dos Kaingáng, pois “sempre
nos despertava a atenção, certo montículos de forma cônica, que
encontrávamos nos pontos mais elevados das cochilas, principalmente
nas das immediações das grandes florestas de pinheiros” (p. 124).
Ao alcançar um metro e meio de profundidade na escavação, foi
encontrada uma “lage de quarenta centímetros de comprimento sobre
trinta de largura; removendo-a, encontrávamos: carvão e cinsas
sobrepostos a uma lage horizontal, e duas em sentido vertical”
(BORBA, 1908:124).
Tendo em vista que os Kaingáng, habitantes da área onde foram
realizadas as intervenções, não cremavam seus mortos e também não o
faziam os Guarani que os precederam no local, Borba (1908) inferiu
quais populações construíram aqueles montículos a partir dos escritos de
Sousa ([1587], 1971).
Segundo Borba (1908), ao longo dos campos, onde estava
localizada a área de estudo, são várias as ocorrências de covas
semelhantes aquelas que teriam sido habitadas pelos Guaianases.

27
Correria era o termo utilizado para identificar os assaltos que os Coroados praticavam nas
casas dos moradores das colônias a fim de obter artefatos metálicos, especialmente, e
alimentos.
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Ora, justamente pelas cochilas de nossos campos,
nas proximidades das mattas e capões, existem
vestígios claros e patentes de taes covas; dentro
d´ellas se encontram arvores e pinheiros
seculares; estas covas são denominadas pelo
vulgo, com o typico nome de buracos de bugre.
(BORBA, 1908:124, grifo nosso).

O pesquisador relata, ainda que existiam duas destas covas na
margem esquerda da Estrada da Graciosa, entre os rios Cangoeri e
Timbú, que os velhos moradores locais diziam que foram moradias de
indígenas ou que foram utilizadas como depósitos para guardar pinhão;
além de oito destas covas em diversos pontos situados entre os rios
Imbaú e Imbauzinho, no município de Tibagi. Borba (1908) diz ainda
que:
(...) nos municípios de Piraquara, S. José dos
Pinhaes, Campina Grande, Arraial Queimado,
Coritiba, Campo Largo, Palmeira, Castro e
Tibagi, existem em abundância as covas de que
fala Gabriel Soares; nellas e em suas
proximidades encontram-se: panellas de argila e
pedaços destas; machados de pedra polida;
pontas de flecha de quartzo lascado; um ou outro
tembetá de cristal de rocha raríssimo; mós, de
pedra polida para pilão ou almofariz.
Os vasos de argila são de formas e fabricação
differentes dos feitos pelos Kaingángues, assim
como os machados e pontas de flechas. (p. 129;
grifo nosso).

A partir da constatação da ausência das práticas acima relatadas
entre os Kaingáng e os Guarani, Borba (1908) associa a construção dos
montículos e das covas encontradas pelos campos paranaenses aos
Guaianases descritos por Sousa (1971). Estes teriam os Arés, grupos que
viviam no baixo rio Ivaí e Pequiri, como seus descendentes em
territórios paranaenses.
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2.2.3. La Salvia (1987): habitações subterrâneas e semi-subterrâneas
no NE do RS
Entre 1960 e 1970, foram realizados vários estudos no Nordeste
do Rio Grande do Sul por Schmitz et al (1988). Nestas pesquisas foram
registradas trinta e seis concavidades no solo e trinta e nove aterros,
associados pelos pesquisadores a ocupações da Tradição Taquara, a qual
“possuía ‘domínio vertical’ sobre três áreas: a planície costeira com seu
cordão de lagoas, coberta de campo e vegetação litorânea, a encosta do
planalto com sua densa mata atlântica e o planalto dos pinheirais
entremeados de campos” (SCHMITZ et al, 1988:73).
La Salvia (1987) apresenta algumas das variáveis utilizadas nas
pesquisas, considerações acerca das construções analisadas e hipóteses
sobre a construção destes locais bem como sobre as diferentes funções
que estas poderiam ter.
Neste estudo, o pesquisador utiliza os conceitos de habitações
subterrâneas ou semi-subterrâneas, sendo que a primeira categoria
agruparia todas aquelas que teriam profundidade equivalente a altura do
homem, por sobre a qual era erigido um telhado, enquanto que a
segunda categoria agrupa as construções onde o telhado faz, também, as
vezes de parede.
Para ambas as categorias, foi definido que, com base no
diâmetro, as habitações pequenas seriam aquelas compreendidas entre
1,50m e 4,90m; as médias seria aquelas com uma variação entre 5,0m e
8,90m; e as grandes são todas as que possuem mais de 9,0m.
La Salvia trabalha com a perspectiva de que os grupos que
construíram e ocuparam inicialmente (1750 a. C.) tinham economia
calcada na caça e na coleta e de que nas ocupações mais recentes a
agricultura era uma prática incipiente. Para o pesquisador, ambas
integram uma mesma tradição cultural denominada Ibiá – o homem das
terras altas (p. 8).
Quanto à localização dos sítios estudados, o arqueólogo mostra
que eles estão situados no interior da mata ou próximos as áreas de
campo; próximos a vertentes perenes ou córregos; em relevo plano –
quando em área inclinada são utilizados aterros para nivelar o seu
entorno –; e em locais com rochas consistentes ou em decomposição.
Podem ocorrer unidades isoladas ou aglomeradas.
No que se refere às habitações subterrâneas, La Salvia elenca,
além do tamanho, sete tipos para serem analisados: paredes
(retas/inclinadas); piso (da habitação e o original); telhado (quantidade
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de esteios necessários para mantê-lo);
lo); acesso (escada/rampa); banqueta
(presença/ausência); fogões (localização na habitação); depósito28
(presença/ausência; com ou sem respiro).
As habitações subterrâneas médias geralmente possuem apenas
um esteio central para sustentar o telhado, sendo este e as paredes
“elementos normais” (LA SALVIA, 1987:18). Para o arqueólogo, o
principal elemento para a análise da finalidade destas construções
deveria ser a presença de depósito e a existência de respiro.
As habitações subterrâneas grandes, geralmente, apresentam
três esteios como anteparo para o telhado, paredes retilíneas ou pouco
inclinadas e banquetas que acompanham as paredes. O arqueólogo
acredita que a localização destas construções, normalmente no centro do
conjunto de habitações, esteja relacionada à sua funcionalidade.
La Salvia propõe que a análise da ocorrência de material lítico
ou cerâmico no interior das habitações não seja um bom critério para
avaliá-las, pois a variabilidade no material devee se referir ao período de
ocupação da mesma.

Figura 2 - Reconstituição de uma habitação subterrânea com escada, elaborada
por La Salvia (1983).

Passando as habitações semi-subterrâneas,
subterrâneas, duas variáveis foram
analisadas quanto ass suas funções: a área escavada e a área construída.
Na primeira categoria, dois tipos foram verificados, ambos sem presença
28

Definido por La Salvia (1987) como uma abertura na parede da habitação,
itação, que não atinge a
superfície externa, com forma parabólica.
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de pedras para sustentação de esteio central: (1) com paredes e piso
inclinados e com banquetas; (2) com paredes retas ou levemente
inclinadas, onde havia pedras que sustentavam uma estrutura de madeira
que atravessava toda a construção. A segunda categoria, em síntese, diz
respeito à presença ou ausência de banquetas.
Em geral, percebeu-se
se que as habitações semi-subterrâneas
semi
possuíam pequenas dimensões e encontravam-se
se num mesmo contexto
das habitações subterrâneas. Não foram encontradas habitações semisemi
subterrâneas grandes.

Figura 3 - Reconstituição de uma habitação semi-subterrânea
subterrânea pequena com
banqueta, elaborada por La Salvia (1983).

A partir destas observações e da constatação da ocorrência de
sítios somente com habitações subterrâneas e outros somente com
habitações semi-subterrâneas, classificou-se
se as ocorrências da seguinte
forma:
1. Sítios com predominância de habitação de um
só tipo, em que as diferenças não influem na
distribuição do aglomerado. Esta predominância
será igual ou superior a 90%.
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2. Sítios em que se alternam as habitações: as
subterrâneas estão na parte central e as semisubterrâneas as contornam.
3. Sítios em que a presença de habitações de
tipos diferentes se alternam e demonstram não
pertencerem a um mesmo momento, mas somente
a uma mesma tradição cultural, que estão
ocupando o mesmo espaço. (LA SALVIA, 1987:
24).

Esboçando um quadro cronológico, foi proposto o seguinte
desenvolvimento:
1. Sítios com habitações subterrâneas na sua
totalidade, quer no aglomerado central como nas
isoladas, estas contornando-o, dando a segurança
ao grupo.
2. Sítios com habitações subterrâneas para as
funções socialmente importantes e semisubterrâneas para as residenciais e a defesa.
3. Sítios com a totalidade de habitações semisubterrâneas, diminuindo o tamanho da área
escavada e substituindo a habitação subterrânea
por uma semi-subterrânea de diâmetro maior e
mais profunda, que tomaria as funções da outra
sendo um elemento de importância social do
grupo.
4. Sítios com habitações de superfície, com uma
perfeita adaptação do homem ao meio, superandoo na medida em que conseguiu extrair destes
maiores e melhores as suas necessidades (LA
SALVIA, 1987:24).

Com base nas pesquisas realizadas no nordeste do Rio Grande
do Sul, La Salvia inferiu que a organização social desta população
estaria vinculada a sua subsistência, onde existiriam grandes nichos de
caça e coleta, cada um controlado por um determinado grupo.
Diferenças de comportamento entre estes grupos seriam provenientes de
eventuais contatos com outras populações, visto que, o local em estudo
caracteriza-se como uma área de contato, uma fronteira.
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2.2.4. Rohr (1971): “casas” e galerias subterrâneas no Planalto
Catarinense
A partir de estudos levados a cabo entre 1966 e 1971, o
arqueólogo João Alfredo Rohr publicou um catálogo com os sítios
arqueológicos por ele registrados no Planalto Catarinense, municípios de
Petrolândia, Urubici, Alfredo Wagner, Bom Retiro e Lages.
Conforme relatos de Rohr (1971, 1977) a sua primeira
experiência em escavações de sítios compostos por “casas subterrâneas”
se deu em 1967, quando foi convidado a participar de pesquisas em
Santa Lúcia do Piaí, no município de Caxias do Sul/RS.
Em Rohr (1971) constam registros de quatorze sítios
arqueológicos “casas subterrâneas”: dois em Alfredo Wagner, cinco em
Bom Retiro e sete em Urubici. Constam, ainda, dezesseis registros de
galerias subterrâneas: uma em Lages, quatro em Bom Retiro e quatorze
em Urubici. Além destes tipos, o arqueólogo cadastrou sítios compostos
por inscrições rupestres, abrigos sob rocha com sepultamentos e
“terreiros de antigas aldeias”29.
Em seus registros, o arqueólogo tem a preocupação em
apresentar, além dos dados disponíveis referentes à localização dos
sítios, uma descrição, o nome e a distância da fonte de água mais
próxima, a vegetação do local, o material arqueológico encontrado além
de eventuais observações necessárias.
Dentre os sítios “casas subterrâneas” cadastrados, Rohr fez
interferências em dois, ambos situados em Urubici. Em uma delas, com
5m de diâmetro e 2,5m de profundidade, foi escavado somente um
quadrante, pois as chuvas alagaram a depressão. Ainda assim, foi
coletado carvão vegetal, material lítico e fragmentos de cerâmica.
A outra “casa subterrânea” pesquisada, componente do sítio
arqueológico SC-Urubici-11, possuía 7,60m de diâmetro e 3,70m de
profundidade, sendo que fora construída em arenito. Situa-se em um
pequeno morro coberto por vegetação rasteira, tendo pinheiros esparsos
nas proximidades e, inclusive, dentro da concavidade.
29
Nos dizeres de Rohr (1971), trata-se de aterros circulares, sendo que o solo no interior
apresenta-se bem compactado, com diâmetro variando entre 20 e 80m e altura entre 15 e 50cm,
situado geralmente em campos abertos e nas proximidades de “casas subterrâneas”. Em
intervenções realizadas nestes locais foram coletados materiais cerâmicos (lisos e sem
decoração) e líticos lascados, além de carvão. O arqueólogo interpretou este tipo de sítio
enquanto terreiro de antigas aldeias, localizadas em pontos altos e estratégicos e guarnecidas
por uma paliçada que haveria existido sobre o aterro circular.
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A partir de informações orais e das intervenções, o arqueólogo
constatou que toras de xaxim circundavam a borda desta concavidade.
No fundo desta foi evidenciada uma camada arqueológica de cerca até
quinze centímetros de espessura, composta por carvão, cinzas,
fragmentos de cerâmica e material lítico.
Foram coletados 2.235 fragmentos cerâmicos, classificados em
simples (sem decoração) – os quais majoritariamente apresentavam
coloração cinza escuro – e em cerâmica decorada – que somados
chegaram 4,4% do total -; além de instrumentos líticos polidos
(raspador, alisadores, batedores e um objeto de adorno) e lascados
(raspadores, picões, batedores e talhadeiras), produzidos em diabásio,
siltito, sílex ou riolito.
Rohr acredita que as “casas subterrâneas” são invenções
relacionadas, sobretudo, ao abrandamento do frio que se instaura no
planalto durante o inverno.
No fundo de uma cratera, sob um teto feito de
pau, cascas de árvore, folhas e terra, com a lareira
acesa, o índio achar-se-ia ao abrigo do frio, por
intenso que este fosse. Nascido o sol, sairia do
abrigo subterrâneo, com o fim de abastecer-se de
pinhão e carne de tateto e cervídeos, freqüentes
naquelas paragens. (ROHR, 1971:15).

O arqueólogo chama a atenção, ainda, para a ocorrência de
“casas subterrâneas” no litoral de Santa Catarina, o que ele acredita
apontar para uma periódica ida a praia, por parte destas populações, para
mariscar e abastecer-se de pescados.
No que remete às galerias subterrâneas do planalto meridional,
é de Padberg-Drenkpol (1933) o primeiro relato acerca das Mysteriosas
Galerias Subterraneas em Santa Catharina. Nesta publicação, o
antropólogo faz uma análise do local a partir de dados fornecidos por
informantes locais, como plantas dos túneis e desenhos dos griphos
gravados nas paredes, sem ir verificar as ocorrências no local.
Tratava-se de duas galerias escavadas em grés, com entradas
distintas, distantes cerca de 5m, que se interligavam no seu interior,
atingindo até 50m de comprimento – onde entulhos impediam a
passagem. Na época, estas construções estavam situadas em terras do
município de Bom Retiro, nas proximidades do Rio dos Bugres, um
afluente do Rio Canoas que dista 6km da área em questão.
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A partir dos dados que lhe foram repassados, Padberg-Drenkpol
(1933) atribui a responsabilidade da construção de tais túneis aos
mesmos indivíduos que abriram a estrada de Florianópolis a Lages, em
fins do século XVIII, muito provavelmente em busca de tesouros (ouro
e prata). De forma alguma teriam sido construídas por indígenas, visto
que “as galerias são de origem relativamente recente, como já se
deprehende dos visíveis signaes de picaretas no grés. Os silvícolas não
dispunham de picares; os autores devem ter sido civilizados que
penetram naquelles sertões” (PADBERG-DRENKPOL, 1933:86).
Quanto aos griphos, permanecem um mistério.
Por fim, o antropólogo fez votos para que continuasse a
empreitada da remoção dos entulhos do interior da galeria. Trabalhos
estes que foram realizados durante dois meses e, após encerrarem as
suas atividades oferecendo um grande churrasco, os escavadores
retiraram-se discretamente do local (ROHR, 1971).
Em 1970, João Alfredo Rohr visitou o local, onde constatou que
as galerias possuíam uma entrada estreita, mas que no interior o
diâmetro chegava a até dois metros. Além de um corredor principal,
com 40m de comprimento, existiriam outros dois menores com quatro
ou cinco metros de comprimento. Nas paredes, percebeu marcas de
picaretas e sinais pectiformes semelhantes a garras de animais. A partir
desta constatação, o arqueólogo afirmou ter “a intuição nítida de
estarmos em presença de um novo tipo, completamente inédito, de
monumento arqueológico” (ROHR, 1971:17).
A fim de investigar a natureza deste tipo de sítio, Rohr realizou
intervenções no SC-Urubici-10, composto por uma galeria principal
com 30m de comprimento, quatro galerias laterais menores, totalizando
cinco entradas – mas que somente uma abertura permitia acesso. O sítio
esta situado na localidade de Santo Antônio, distante 9km de Urubici,
em um pequeno morro coberto por vegetação rasteira.
Nos trabalhos realizados no interior da galeria, foi coletado
material cerâmico (45 fragmentos simples, sem decoração, com
coloração marrom ou cinza escuro) e material lítico lascado (seis seixos
lascados e uma lasca) produzido em diabásio.
Rohr (1971) afirma que muitos estudos ainda eram necessários
para compreender as galerias subterrâneas e as suas ocupações, no
entanto ressalta que “duas conclusões já se nos impõem: primeiro, as
galerias foram cavadas por mãos humanas e, segundo, as galerias não
foram abertas por homens civilizados; mas são pré-históricas” (p. 18).
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O pesquisador conclui que as galerias, construídas em meio à
mata, serviriam como um esconderijo para os indígenas que se viam
atacados. Do interior, onde não poderiam ser percebidos devido à
ausência de luz, possuiriam excelente posição para atacar quem os
perseguia.
2.2.5. Reis ([1980], 2007): Estruturas subterrâneas no Planalto
Catarinense
Em 1980, Maria Jose Reis apresentou, em sua dissertação de
mestrado, os resultados de um levantamento exaustivo de sítios
arqueológicos compostos por estruturas subterrâneas situadas no
planalto catarinense. Este estudo constitui-se como uma das principais
referências para as pesquisas deste tipo de sítio no sul do Brasil e a mais
completa realizada em Santa Catarina.
Ao todo, a pesquisadora fez um levantamento de dados em 104
sítios arqueológicos, sendo 83 nos Campos de Lages e 21 no Oeste do
estado. Somando o número de concavidades presentes nos sítios
registrados, estas totalizam 492 unidades.
A arqueóloga utilizou o conceito estrutura subterrânea “tendo
em vista as conotações funcionais específicas que o termo ‘casa’ pode
sugerir” (p. 13). Seu estudo parte de uma vasta revisão bibliográfica
sobre o assunto, onde mostra a existência de registros deste tipo de sítio
em diferentes continentes do mundo, sobretudo nas Américas. Este
levantamento de dados, inclusive, respaldou as inferências elaboradas
por Reis acerca das possíveis funções das estruturas subterrâneas.
Nos trabalhos em campo, a arqueóloga realizou prospecções em
quatro sítios visando obter informações estratigráficas das unidades.
Para tanto, “houve a preocupação de selecionar aquelas unidades que
representassem os diversos padrões de formas e medidas” (p. 41).
Assim, as seguintes estruturas foram escavadas: duas unidades
pequenas circulares no sítio SC-CL-9; uma unidade grande circular e
um aterro grande elipsóide no sítio SC-CL-52; uma unidade média
circular e um aterro pequeno elipsóide no sítio SC-VP-10; e uma
unidades elipsóides que apresentava galeria no sítio SC-CL-37.
O material arqueológico reunido através das prospecções e de
coleta de superfície, diz respeito a artefatos líticos (95 peças) e
cerâmicos (993 fragmentos). Os primeiros foram vinculados as tarefas
de subsistência, sendo que no interior das estruturas são mais freqüentes
os raspadores e as facas (75% a 88%) encontrados no nível do piso. Os
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outros tiveram a sua utilização associada a tarefas domésticas, sendo que
apenas 12,2% dos fragmentos coletados são provenientes do interior das
estruturas. Tanto os artefatos líticos quanto os cerâmicos são
semelhantes aos encontrados em sítios deste tipo pesquisados no Paraná
e no Rio Grande do Sul.
Nas prospecções também foram coletados fragmentos de
carvão, os quais serviriam como amostra para datação dos sítios. No
entanto, das cinco datações realizadas, quatro foram classificadas como
modernas e a outra (3.310 ± 200 anos – 1360 a. C.) foi considerada
suspeita por ser muito recuada se comparada com as datas obtidas em
sítios semelhantes.
Os critérios utilizados pela pesquisadora para definir o conjunto
de unidades que compunham um mesmo sítio arqueológico, foram
aqueles sugeridos por Chang (1972): continuidade espacial, congruência
funcional e contemporaneidade dos vestígios arqueológicos. Na
primeira categoria, percebeu-se que as estruturas apresentam-se isoladas
ou em conjunto de 2 a 68 unidades, na maior parte distanciando-se em
1m a 10m uma das outras, não ocorrendo o mesmo com os aterros que
distanciam até 500m das estruturas. Quanto ao segundo quesito, partiuse da idéia de que as estruturas eram todas habitações e de que os aterros
eram unidades funerárias. Por fim, para o último critério assumiu-se que
os vestígios encontrados em um mesmo espaço eram contemporâneos.
Esta classificação permitiu uma análise morfológica dos sítios
levantados, onde, de um modo geral, percebeu-se a maior ocorrência de
uma a três unidades por sítios (71% do total) e com formato circular
(472 unidades). Com base na variabilidade das dimensões das estruturas
circulares, Reis definiu como unidades pequenas as que possuíam
diâmetro de 2 a 5m, como unidades médias as que possuíam o diâmetro
entre 6 e 8m e como grandes as que tinham diâmetro acima de 9m.
Assim, do total que foi medido, percebeu-se a predominância de
estruturas subterrâneas circulares pequenas (65,7%), seguidas pelas
médias (24,5%) e pelas grandes (9,8%)
Estes critérios também foram utilizados para definir o tamanho
das estruturas subterrâneas elipsóides, onde, para fins de classificação,
tomou-se o eixo maior como medida de referência. Tendo em vista que
somente 9 foram medidas, 5 foram classificadas como grandes e 4 como
médias.
Quanto à freqüência de unidades nos sítios, evidenciou-se que
nos Campos de Lages, 25,7% incluem estruturas subterrâneas pequenas
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e médias; 21,6% incluem apenas estruturas grandes; 20,3% somente
estruturas pequenas; 14,9% somente estruturas médias. Enquanto que
nos 18 sítios medidos na Região Oeste, onde existem apenas estruturas
pequenas e médias, 66,6% dizem respeito a estruturas pequenas.
Nos aglomerados de 6 estruturas ou mais, constatou-se que
estas se apresentam em tamanho pequeno ou médio, enquanto as
estruturas grandes aparecem, em sua maioria, em sítios com 2 a 3
estruturas.
Quanto à profundidade aparente, notou-se que a maior
ocorrência de estruturas que possuíam entre 0,5 a 1m (68,8%).
Observou-se, ainda uma correlação direta entre profundidade e
diâmetro, ou seja, ambos aumentam suas medidas em conjunto.
Outro tipo de estrutura subterrânea encontrada na pesquisa foi a
geminada, quando duas unidades ou mais se tangenciam (13
ocorrências), se interseccionam (5 ocorrências) ou ambos. No geral, esta
situação envolve estruturas pequenas ou médias.
No que remete aos aterros, foram encontradas associações entre
estes e as estruturas subterrâneas em 19 sítios, totalizando 59
ocorrências. Estas possuem o formato circular (25) ou elipsóide (34),
sendo que a sua freqüência maior é de uma a duas unidades por sítio.
Com base nas medições realizadas, Reis definiu como aterros
pequenos aqueles que possuem de 1m a 5m de diâmetro ou de eixo
maior, como aterros médios os que possuem entre 6m e 9m e como
grandes aqueles que possuem 10m ou mais. A partir desta divisão,
percebeu-se que grande parte dos aterros (79%) é pequena. A
pesquisadora constatou que as estruturas subterrâneas e os aterros
encontrados em associação geralmente são do mesmo tamanho.
Sobre a disposição das unidades nos sítios, a arqueóloga
evidenciou três formas: trapezóide, triangular e retangular. Tomando-se
a relação entre área e espaço livre, ou seja, a densidade dos sítios,
constatou-se que quanto maior o espaço, menor é a densidade do sítio.
Correlacionando densidade e tamanho das unidades, Reis
mostrou que quanto maior o tamanho das estruturas que compõe o sítio,
menor a densidade de sua distribuição. Associando o número de
unidades por sítio com a densidade, percebeu que, embora parcialmente,
sítios com maior número de unidades são menos densos que aqueles de
menor número de unidades – exceção para sítios com 2 a 6 unidades
onde não pode ser evidenciada nenhuma tendência.
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Outra relação analisada, entre as características de relevo e
densidade dos sítios, foi descartada, pois os percentuais mostraram-se
praticamente idênticos. No entanto, associando-se o relevo com os
sítios, percebeu-se uma predominância (61,6%) dos sítios situados em
topos de elevações ou em grandes elevações com declive acentuado.
A distância entre fonte de água mais próxima e sítios, mostrouse, em 96,1% dos sítios estudados, compreendida num intervalo de 1m a
500m, sendo que a maior freqüência situa-se entre 1m e 200m.
Associando dados quantitativos e variáveis ambientais, Reis
notou que os sítios estudados se localizam geralmente numa altitude de
600m a 900m, numa distância máxima de 1000m de pequenos riachos e
em áreas onde abunda o basalto, matéria-prima utilizada na elaboração
de artefatos líticos e presente em paredes e pisos das estruturas
subterrâneas.
Acerca das funções dos diferentes tipos de estruturas
subterrâneas, para aquelas encontradas em grupos Reis levanta três
prováveis finalidades: moradia, fins cerimoniais e fins econômicos.
A primeira hipótese está vinculada a abundância em que
ocorrem as unidades, a articulação entre elas e a inexistência de outros
espaços de habitação, a presença de camadas arqueológicas que indicam
ocupação continuada e intensiva, bem como a sua associação a
determinadas condições ambientais – clima, relevo e distância de fonte
de água. Neste sentido, as galerias subterrâneas registradas na sua
pesquisa poderiam possuir a função de acesso ao interior das estruturas
ou de meio de comunicação entre uma estrutura e outra. Associando-se
estruturas e galerias a função de moradia, duas preocupações poderiam
ter norteado os construtores destas unidades: a preocupação com a
defesa do território e a proteção contra os rigores do clima.
A hipótese da utilização para fins cerimoniais advém de dados
levantados na literatura etnográfica, a qual traz informações acerca de
construções destinadas a praticas rituais, reuniões do conselho,
alojamento de hóspedes ou segregação de categorias. Para esta
finalidade, seriam utilizadas as estruturas subterrâneas grandes que
ocupariam um espaço diferenciado no sítio e que, necessariamente,
estariam associadas a outras concavidades médias ou pequenas –
entendidas como habitações.
No entanto, Reis mostra que, dos sítios analisados, apenas sete
ocorrências concomitantes de unidades grandes e menores poderiam se
enquadrar nesta finalidade e que em todas elas a estrutura subterrânea
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maior ocupava posições indiferenciadas no contexto do sítio. Ademais, a
pesquisadora ressalta a possibilidade da não contemporaneidade das
unidades situadas numa mesma área.
Por fim, outra função seria a de estocagem de alimentos, como
poços de armazenamento ou silos. Esta possibilidade advém da
constatação deste uso por populações de outras áreas da América,
principalmente no que diz respeito às unidades pequenas.
Quanto às estruturas subterrâneas geminadas, estas poderiam
ser, com base em constatações no sudoeste norte-americano e no
noroeste argentino, “residências compartimentadas, destinadas (...) ao
abrigo de ‘famílias comunais’, compostas de 2 ou 3 famílias nucleares”
(p. 195).
Também não se descarta a hipótese da construção destas
unidades não terem sido coetâneas, o que a arqueóloga acredita ser
improvável por causa da fragilidade que teria uma parede comum e a
grande disponibilidade de outras áreas para tal intento.
Outra possibilidade para as estruturas geminadas, referendada
por estudos etnográficos, seria a da utilização de umas unidades como
moradia e outras enquanto poços de armazenamento e/ou locais de
execução de outras atividades. Reis desacredita tal pensamento através
da pouca diferença perceptível entre as unidades, salientando ainda
aspectos relacionados à organização social do grupo em questão.
Para as estruturas subterrâneas isoladas, compreendidas como
aquelas situadas a distância igual ou superior a 1000m de outras
unidades, Reis, a partir de relatos etnográficos, infere duas situações: as
grandes e médias seriam destinadas a moradia, o que não seria possível
para as pequenas devido o caráter cooperativo dos grupos indígenas
brasileiros, assim estas últimas provavelmente seriam utilizadas como
armadilhas para caça.
Sobre os aterros, Reis infere que estes foram utilizados como
montículos funerários conforme aponta a literatura etnohistórica. No
entanto, no levantamento bibliográfico realizado pela pesquisadora,
nenhuma pesquisa arqueológica encontrou vestígios que atestassem tal
função. Nem mesmo uma análise de uma amostra de solo do aterro que
ela coletou, indicando alteração no nível de fósforo, pode ser entendida
como evidencia da presença de ossos humanos, visto que atividades
agrícolas poderiam ter causado perturbações no sítio arqueológico.
Acerca da organização social dos grupos que ocuparam as
estruturas subterrâneas, Reis infere algumas hipóteses. No entanto,
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como a pesquisadora deixa claro, a falta de uma cronologia segura bem
como a ausência de dados que identifiquem as funções das unidades e os
seus diferentes tipos, fazem com que as inferências assumam, antes de
tudo, o caráter de sugestão.
Uma das possibilidades elencadas pela arqueóloga, partindo da
hipótese de que as estruturas subterrâneas são moradias e de que existe
uma relação direta entre número de habitantes e o tamanho das
concavidades, centra-se na definição dos tipos de grupos domésticos
existentes nesta população. Pensando na existência de famílias
nucleares, estas, provavelmente, habitariam as unidades pequenas,
enquanto que famílias extensas residiriam em unidades maiores.
Reis salienta que se deve pensar, também, a questão da
contemporaneidade da ocupação da estruturas subterrâneas. Se tal
prerrogativa for constatada de forma positiva, talvez existissem
diferentes padrões familiares diferentes. Se a assertiva for negada,
poder-se-ia acreditar que houve uma substituição do padrão familiar
comunal pelo centrado no núcleo familiar.
Ainda pensando na cronologia, Reis sugere que se for
constatada a existência de dois padrões de subsistência diferentes – um
baseado na caça e na coleta e outro em uma agricultura incipiente –,
deveria ser questionado se ambos coexistiram ou se um sucedeu o outro.
Talvez as estruturas subterrâneas tenham sido utilizadas como silos,
como um local imóvel de armazenamento de recursos, o que implicaria
em um padrão de assentamento permanente. No entanto, como mostra a
pesquisadora, esta última inferência não pode ser fundamentada com os
resultados do seu estudo.
De todo modo, a estrutura subterrânea em si pode ser um
indicativo de um assentamento permanente, pensando no trabalho que
demanda a sua construção. Talvez abandonado periodicamente, em prol
da realização de incursões para outras áreas. Tal hipótese demandaria a
associação de outros tipos de sítios arqueológicos aos construtores das
estruturas subterrâneas.
Deve-se ressaltar, por mais redundante que possa parecer, que
estas inferências dizem respeito a possibilidades da organização social
desta população. Trata-se de hipóteses levantadas pela pesquisadora e
que por ela foram apresentadas cautelosamente, sempre reforçando a
necessidade da realização de um maior número de estudos sistemáticos
para se compreender o comportamento destes grupos.
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2.2.6.
Estudos recentes e sínteses gerais: compreendendo o
assentamento
Desde meados da década de 1990 até os últimos anos, os sítios
arqueológicos estruturas subterrâneas tem sido objeto de análises que
visam compreender o sistema de assentamento dos grupos que os
construíram e/ou os ocuparam. Neste período foram formuladas sínteses
gerais, a partir do que havia sido publicado até determinada data acerca
do modo em que grupos Jê se estabeleceram no planalto meridional,
bem como foram efetuadas pesquisas interventivas com tal
problemática.
Propondo a realização de uma Arqueologia dos Buracos de
Bugre30, Reis ([1997], 2002) parte de um exercício31 de levantamento de
dados acerca de pesquisas arqueológicas realizadas em sítios compostos
por concavidades no solo e de informações etnográficas, para propor a
compreensão da população que construiu e ocupou estes espaços através
da análise do seu padrão de estabelecimento.
Reis (2002) preconiza a realização de uma arqueologia de
assentamentos, ou seja, “a pesquisa arqueológica numa paisagem onde,
num espaço vivido e construído, dispuseram-se os assentamentos de
grupos humanos” (p. 99). Para tanto, o pesquisador salientou a
necessidade da realização de estudos transdisciplinares, visto que “não é
do ambiental, do econômico, do social e do cultural dissociados, que se
construirão instâncias que escalonem valores de importância ou
determinismos sobre a pesquisa” (p. 150).
O pesquisador preconiza a compreensão do modo em que as
populações se estabeleceram em dada área a partir da conciliação entre
informações arqueológicas e etnográficas. Assim, de acordo com o seu
propósito, Reis (2002) levanta uma miríade de variáveis passíveis de
serem analisadas, desde aquelas relacionadas à morfologia das
concavidades e dos artefatos nelas encontrados até as que remetem as
funções das unidades e da organização social da população que ocupou
estes locais.
Sobre a funcionalidade dos sítios arqueológicos compostos por
depressões no solo, no Grupo de Trabalho de Arqueologia Pré-Histórica
30

Conforme conceito proposto pelo autor. Sobre esta denominação, concordamos com Fossari
(2004) que salienta a conotação pejorativa e preconceituosa a que esta nomenclatura incita.
31
“Exercício, porque o produzido aqui foi como um treinamento em sistematizar conceitos,
postulados e idéias de uma teoria” (REIS, 2002:194). Ao todo, foram compiladas informações
de 228 sítios arqueológicos, nos quais foram identificadas 1174 concavidades no solo.
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do Planalto do I Encontro do Núcleo Regional da SAB/Sul, realizado
em 1998, debateram Mentz Ribeiro, Rogge, Reis e Beber (REVISTA
DO CEPA, 1999).
Mentz Ribeiro acredita estar claro que a construção consiste em
uma adaptação as condições do frio, visto que podem ser encontradas
em diversos locais do mundo com condições ambientais semelhantes. O
segundo concorda parcialmente com a afirmação anterior, pois lembra a
possibilidade de se encontrar “casas” associadas a outras concavidades
com outras funcionalidades. Reis acrescenta as informações etnográficas
que dão conta da utilização de silos escavados por populações do
planalto. Por fim, Beber fala de estruturas encontradas em Vacaria que
poderiam ser caracterizadas como silos, dos quais fala a etnografia, mas
ressalta a necessidade da realização de escavações para que tal hipótese
seja comprovada ou rechaçada.
Já nos anos dois mil, Schmitz et al (2005), a partir das pesquisas
realizadas em “casas com piso rebaixado”32 no âmbito do projeto
Vacaria33, encontram vestígios arqueológicos nas proximidades das
depressões, o que os levou a perceber que “muitas atividades eram feitas
nas imediações da casa, debaixo da copa das árvores ou de telheiros
construídos como proteção” (p. 161).
Sobre a cobertura das depressões, a partir da constatação da
localização das concavidades – em declividades acentuadas –, os autores
propõe um “telhado de uma só água, que encostaria na barranca natural
ou artificialmente produzida, e por sua declividades, levaria a água da
chuva por cima da casa de piso rebaixado” (p. 165).

32

Conforme denominação preconizada pelos autores. Schmitz et al (2002) afirmam que em
quatorze depressões por eles escavadas foram encontrados vestígios semelhantes, os quais lhes
permitem compreender as concavidades enquanto moradias.
33
Realizado pela equipe de arqueologia do Instituto Anchietano de Pesquisas em uma área de
25km de diâmetro no município de Vacaria, situado na área conhecida como Campos de Cima
da Serra, onde foram identificados 21 sítios arqueológicos, sendo que 20 são compostos por
estruturas subterrâneas (com ou sem a presença de montículos) e um trata-se de um abrigo
rochoso com sepultamentos. Cf. Schmitz et al (2002, 2005) e Schmitz (2005, 2006).
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Figura 4 – Uma das reconstituições de uma casa subterrânea propostas por
Schmitz et al (2005).

O modelo de assentamento inferido por Schmitz et al
(2005:163) “consistiria de poucas casas no meio das árvores, pequenas
clareiras para os cultivos, caminhos e veredas na mata rala”. Assim,
tem-se
se um quadro onde a economia dos grupos é calcada na caça, na
coleta e em uma agricultura incipiente.
Também faria parte do modo de estabelecimento desta
população, os abrigos rochosos destinados ao depósito34 dos indivíduos.
As práticas
ráticas funerárias envolveriam também a cremação e o
sepultamento de indivíduos em locais que eram recobertos por terra
formando montículos, os quais, por sua vez, eram circunscritos por
aterros anelares.
Acerca da organização social dos grupos que ocuparam
ocupar
a área
em estudo, Schmitz (2005) infere que as concavidades menores teriam
sido ocupadas por famílias individuais, enquanto que as depressões
maiores provavelmente haviam sido habitadas por “famílias extensas ou
associadas, talvez pelo grupo todo de um pequeno subcacique” (p. 186).
As atividades, como mencionado anteriormente, eram
realizadas na parte interna e externa da depressão, visto que em mais de
90% das intervenções efetuadas no entorno da concavidade foram
evidenciados vestígios arqueológicos. A partir da constatação de
material arqueológico, provavelmente fruto de alguma atividade,

34

Depósito, pois os 65 indivíduos identificados na pesquisa haviam sido dispostos sobre a
superfície rochosa, sem enterrar (SCHMITZ et alli, 2002).
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Schmitz (2005) acredita ser possível distinguir espaços masculinos e
femininos.
Sobre os aterros, os dados arqueológicos oriundos do projeto
Vacaria levaram a compreender que “correspondem à terra retirada na
construção das casas grandes, que sobrou depois de feitos os
nivelamentos dos bordos. Nada têm a ver com sepultamentos de
caciques” (p. 187). Inclusive foi possível perceber nestas construções a
estratigrafia inversa daquela evidenciada nas depressões, o que
corrobora com a afirmação anterior.
Os estudos ainda levaram Schmitz (2005) a crer que as
estruturas presentes no sítio não foram ocupadas simultaneamente, mas
sim que foram construídas a partir de sucessivas reocupações da mesma
área. As datações obtidas ratificam tal inferência, visto que estão
situadas entre os séculos XI e XIX. Neste período, as datas obtidas em
diferentes estruturas subterrâneas atestam que houveram ocupações
prolongadas seguidas de ausências, o que levou o pesquisador a
acreditar que o “grupo possuiria uma relativa sedentariedade,
provavelmente de caráter regional” (p. 188). A rotatividade na ocupação
dos sítios representaria “uma estratégia da manutenção e defesa desse
território” (p. 189).
Com base nas datas e nos indícios mais recentes evidenciados,
Schmitz (2005) infere que as concavidades com datas mais recentes
foram ocupadas por indígenas Kaingáng e as demais por seus
antepassados.
Beber (2004; 2005) propõe que o sistema de assentamento dos
grupos humanos que ocuparam as depressões no solo situadas no
Planalto Meridional do Brasil envolva também os sítios arqueológicos
superficiais litocerâmicos, as áreas entaipadas35 e as grutas com
sepultamentos. Conforme preconizado pelo autor, as populações que
ocuparam estas áreas seriam “ceramistas da Tradição Taquara/Itararé”
(BEBER, 2005:106).
A integração destes sítios em um sistema de assentamento
baseia-se em quatro fatores: (1) proximidade espacial; (2) cronologia
das ocupações dos sítios; (3) recursos ambientais disponíveis; (4)
material cerâmico semelhante.
35

Áreas entaipadas são definidas como “cordões de terra, com cerca de 40 a 50cm de altura,
delimitando uma área circular, retangular ou elipsóide. Normalmente apresentam uma abertura
em um dos lados. Podem também conter, em seu interior, um ou mais montículos de terra”
(BEBER, 2004:231).
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As “casas subterrâneas” seriam áreas domésticas reocupadas ao
longo do tempo; os sítios litocerâmicos também consistiriam em áreas
domésticas, mas sem evidências de reocupação; os montículos sem
vestígios de sepultamentos seriam aterros feitos com a terra removida na
construção das concavidades; os montículos cercados por taipas e as
grutas seriam espaços funerários.
A ocupação do planalto é caracterizada por Beber (2004) como:
(...) uma adaptação a um ambiente rico em pinhão,
por grupos baseados na organização tribal,
especializados na coleta e utilização do pinhão e
muito possivelmente complementada com uma
horticultura realizada principalmente na várzea
dos rios. Possuíam casas subterrâneas. Produziam
uma cerâmica de pequena dimensões e alguns
artefatos líticos indispensáveis para o tratamento
da madeira. Sepultavam seus mortos em abrigos e
os indivíduos mais destacados em montículos. (p.
251).

O autor mostra que a ocupação do planalto por “grupos” da
Tradição Taquara/Itararé teria sido efetuada há cerca de 1000 anos atrás,
sendo que para a encosta do planalto foram obtidas datações 500 anos
mais antigas.
Nesta última área, o ambiente possui uma vegetação distinta –
Mata Atlântica –, com temperaturas mais amenas, o que explicaria a
baixa freqüência das estruturas subterrâneas (BEBER, 2005).
Entretanto, os vestígios cerâmicos e líticos encontrados neste ambiente
permitem a associação das ocupações destas áreas aos mesmos grupos
que viviam nas estruturas subterrâneas do planalto. Nas áreas de
encosta, onde o pinhão não é tão abundante, a subsistência dos grupos
teria sido provida através da horticultura (BEBER, 2005).
Em outra pesquisa realizada pelo Instituto Anchietano de
Pesquisas no Nordeste do Rio Grande do Sul, município de São Marcos,
Schmitz & Rogge (2009) mostram que foram registradas “casas
subterrâneas” acompanhadas de aterros formados com a terra
movimentada para a construção da concavidade, bem como montículos
funerários, sítios a céu aberto e abrigos sob rochas onde foram
encontrados ossos humanos.
68

A área em estudo proporcionava dois ambientes distintos para a
ocupação humana: uma área de campo com nascentes e arroios rasos e
um ambiente de mata mista, com a presença de pinheiros, entrecortada
por rios e arroios.
Nos estudos, foram escavadas dez depressões no solo,
localizadas em quatro sítios diferentes, e três montículos funerários,
situados em três sítios distintos. Nestes trabalhos e em levantamentos
superficiais, a equipe coletou no interior das estruturas carvão, material
lítico (incluindo pontas de projétil) e cerâmico. Com base no material
coletado, Schmitz e Rogge (2009) inferem que as “casas” eram
habitações, sendo que eram “usadas para várias funções, como abrigo,
preparação e uso de instrumentos de pedra e utilização de cerâmica para
cozinhar” (p. 77).
Vale ressaltar que foram encontradas três pontas de projétil,
ambas feitas em calcedônia, sendo que uma foi coletada nas
proximidades de uma estrutura subterrânea e as outras duas em sítios a
céu aberto. Estas últimas foram registradas em sítios característicos
Tradição Umbu. No mais, a indústria lítica dos diferentes tipos de sítios
era semelhante.
O material cerâmico coletado era característico da Tradição
Taquara, com exceção da presença em um sítio de fragmentos de
cerâmica Tupiguarani. Não foram realizadas datações, mas, com base
nas datas obtidas nestes tipos de sítios em município próximos (Caxias
do Sul e Vacaria), os pesquisadores consideraram que a ocupação da
área tenha ocorrida por volta do ano 1000 d. C.
Nos supostos montículos funerários não foram encontrados
vestígios de sepultamentos humanos, somente solo proveniente das
“valetas” evidenciadas imediatamente ao redor dos amontoados de terra.
Aliás, Schmitz e Rogge (2009) mostram que no interior da valeta ou nas
proximidades geralmente foi encontrado algum artefato lítico, como um
talhador, um núcleo ou uma lasca grande, que foi associado pelos
pesquisadores ao trabalho de escavação destas.
Os pesquisadores inferiram, ainda, que o sepultamento em
montículos teria sido a prática mais comum nos locais onde não havia
abrigos sob rocha próximos. Esta formulação advém do fato de que o
material ósseo coletado nos abrigos possibilitou a identificação de 21
indivíduos, enquanto que foram registrados 43 montículos funerários.
De todo modo, interpretou-se que as duas formas de deposição dos
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mortos foram utilizadas de forma complementar na área em estudo
(ROGGE & SCHMITZ, 2009:79).
Acerca da organização do grupo que ocupou a área estudada,
Rogge & Schmitz (2009) acreditam que as estruturas subterrâneas
foram, para além dos seus aspectos funcionais ligados a habitação e ao
abrigo das intempéries, marcadores de posse territorial e elementos da
demonstração da identidade étnica e cultural do grupo. Nos sítios a céu
aberto teriam sido desenvolvidas atividades sazonais ou permanentes,
relacionadas ao manejo florestal, a mineração de material, à caça e ao
cultivo.
Assim, os sítios arqueológicos encontrados em São Marcos
teriam sido ocupados por “um grupo estável num território, que
complementa o manejo de recursos florestais com a caça, a pesca e
cultivos tropicais” (ROGGE & SCHMITZ, 2009:89).
Nos Campos de Cima da Serra sul-rio-grandenses, municípios
de Bom Jesus e Pinhal da Serra, uma equipe da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul vem desenvolvendo pesquisas sistemáticas sobre os
grupos humanos que ocuparam ou construíram estruturas subterrâneas,
aterros e estruturas anelares (COPÉ, 1999; COPÉ & SALDANHA,
2002; COPÉ et al, 2002; COPÉ, 2006; SALDANHA, 2008; SOUZA &
COPÉ, 2010).
As pesquisas nestas áreas começaram como questionamentos
acerca das ocupações “ceramistas” do planalto meridional, identificadas
no âmbito do PRONAPA como Tradição Taquara. Neste sentido, a
equipe passou a realizar pesquisas sistêmicas nos sítios arqueológicos
visando compreender o padrão de assentamento destes grupos (COPÉ &
SALDANHA, 2002:107).
Na escavação de duas estruturas subterrâneas em um sítio (RSAN-03) situado em Bom Jesus, os pesquisadores coletaram artefatos
líticos e cerâmicos e evidenciaram as seguintes micro-estruturas:
madeirame carbonizado (interpretado como integrante da cobertura da
estrutura); esteios ou marcas de estacas (associadas às estruturas que
davam suporte à cobertura); e fogueiras.
Foi pesquisado também um aterro, onde a equipe recuperou
poucos fragmentos cerâmicos (3), semelhantes à descrição da cerâmica
Taquara, além de alguns artefatos líticos (23).
Nas três unidades foram coletadas amostras de carvão para
datação, as quais resultaram no intervalo cronológico compreendido
entre 1300 e 1650 AD para as concavidades e entre 990 e 1160 AD para
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a camada imediatamente sobre o solo natural evidenciado no aterro.
Sobre uma datação de 380 a 160 a. C., obtida em uma das depressões no
solo, Copé & Saldanha (2002) disseram que “apesar de ser única e
exigir maior investigação, refle uma ocupação antiga do sítio” (p. 109).
A partir da distribuição espacial dos artefatos encontrados em
umas das concavidades pesquisadas, Copé & Saldanha (2002) sugerem
a existência de locais no interior das estruturas destinados a realização
de três tipos de atividades: uma área de refugo, uma área de trabalho e
uma provável área de descanso. Face a isso, os pesquisadores atribuíram
a função de casa à estrutura.
Quanto ao aterro, a estratigrafia evidenciada levou os
arqueólogos a interpretá-lo enquanto acúmulo de terra proveniente da
construção de uma das concavidades, visto que as camadas de solo de
ambas correlacionavam-se inversamente. Assim, “já podemos descartar
a função exclusivamente cerimonial (área de sepultamento) de sua
construção e utilização” (COPÉ & SALDANHA, 2002:116).
Com base na distribuição dos vestígios e da variabilidade do
material coletado nas pesquisas realizadas em Pinhal da Serra, Copé et
al (2002) associam a ocupação de quatro tipos de sítios arqueológicos –
líticos superficiais, lito-cerâmicos superficiais, estruturas escavadas no
solo e estruturas circulares em alto relevo – ao sistema de assentamento
de grupos culturalmente semelhantes.
As concavidades no solo e os sítios lito-cerâmicos teriam sido
locais utilizados para fins domésticos, como habitação e preparo de
alimentos. Nos dois outros tipos de sítios teriam sido realizadas
atividades específicas, sendo que os sítios líticos eram locais destinados
a produção de artefatos e as estruturas em alto relevo áreas onde se
realizavam cerimoniais fúnebres – hipótese levantada a partir da
constatação de vestígios ósseos humanos em um montículo circundado
por uma destas estruturas.
Quanto a cronologia, nas pesquisas efetuadas na área na década
de 1980, Ribeiro & Ribeiro (1985 apud SOUZA & COPÉ, 2010:100)
obtiveram datas para três sítios (RS-PE-10, RS-PE-26 e RS-PE-28),
todos compostos por “casas subterrâneas”, situadas entre 1300 e 1560
AD. Para as estruturas anelares, foram obtidas datas situadas entre 1410
e 1630 AD (SOUZA & COPÉ, 2010:105).
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Copé (2006), a par dos estudos paleoambientais coordenados
pelo Dr. Hermann Behling36 no planalto meridional, infere que
concomitantemente a expansão da Mata de Araucárias, das terras baixas
em direção as mais elevadas, os grupos humanos foram domesticando o
espaço e se estabelecendo nestes locais. Mais do que isso, foram
construindo o ambiente socialmente. Assim, a pesquisadora mostra que
esta população possuía um amplo domínio do território.
Trabalhando com o conceito de hierarquia dos sítios
arqueológicos, entendido como a forma de distribuição dos sítios
arqueológicos em dado espaço a fim de verificar a existência de centros
sócio-políticos ou de preferência de ocupação, Saldanha (2008)
identifica, em Pinhal da Serra, a ocorrência de um agrupamento de sítios
hierarquicamente superior aos demais. Isto foi percebido devido à
“presença restrita de uma grande estrutura funerária, que requereria
esforço coordenativo e cooperativo, ultrapassando certamente um
trabalho no nível do grupo doméstico” (SALDANHA, 2008:91).
Com base na análise das variáveis ambientais, Saldanha (2008)
mostra que os sítios formam agrupamentos específicos, localizados em
áreas fisiográficas menores. Na intersecção destas áreas, estão situadas
estruturas funerárias em alto relevo, assim, estas se caracterizariam
como marcadores territoriais, identificadores das áreas ocupadas por
pequenos grupos.
No município de Bom Jesus, análises semelhantes foram
desenvolvidas. Neste caso os marcadores territoriais eram as estruturas
subterrâneas de grandes dimensões, com diâmetro superior a 20m.
Saldanha (2008) entende que nesta localidade as áreas eram de domínio
territorial de grupos maiores, os quais sepultavam os mortos em abrigos
rochosos que eram compartilhados por diversas famílias.
Assim, analisando a organização social dos grupos que
ocuparam as duas áreas pesquisadas, Saldanha (2008) infere que
enquanto em Pinhal da Serra a “organização era mais fechada, com
unidades domésticas em territórios delimitados”, em Bom Jesus ocorreu
uma “organização mais envolvente, unindo agrupamentos de sítios em
territórios mais amplos” (p. 94).

36
A equipe do biólogo alemão estuda, a partir de amostras de carvão e de polén, o dinamismo
do fogo, da vegetação e do clima nesta região. Os resultados mostram que a Mata de
Araucárias começou a se expandir no planalto paranaense, por volta de 1500 AP, atingiriam as
terras altas catarinenses nos 1000 AP, e o planalto gaúcho em 850 AP. Cf. Copé (2006).
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Especificamente em solos catarinenses, os estudos
arqueológicos recentes em sítios compostos por estruturas subterrâneas,
e que apresentam formulações acerca da compreensão do sistema de
assentamentos dos grupos humanos, foram realizados por Caldarelli &
Herberts (2002; 2005), De Masi (2005; 2006; 2009), Schmitz et al
(2009) e Schmitz et al (2010).
Nas pesquisas realizadas no âmbito do licenciamento ambiental
da área de Aproveitamento Hidrelétrico Quebra-Queixo, situada nos
município de Ipuaçu e São Domingos, no oeste de Santa Catarina, foram
escavadas duas estruturas subterrâneas integrantes de um mesmo sítio
arqueológico (QQ-22). Além dos estudos nas concavidades no solo, foi
realizada a análise do material proveniente de coletas superficiais em
sítios lito-cerâmicos. Os dois tipos de sítios foram associados a uma
mesma ocupação.
As intervenções no interior das depressões resultaram na coleta
de material cerâmico (classificado como Tradição Taquara) e lítico
(lascas de quartzo e calcedônia, além de um talhador feito em riodacito).
Amostras de carvão foram datadas entre 100 e 144 anos atrás.
Com base na disposição dos vestígios arqueológicos
encontrados no interior e no entorno das estruturas subterrâneas,
Caldarelli & Herberts (2005) inferem que as atividades cotidianas dos
grupos que ocuparam a área em estudo eram desenvolvidas, na sua
maioria, na área externa da depressão, sendo que “o espaço interno
deveria ser reservado para o repouso e o abrigo das intempéries
naturais” (p. 117). No interior da concavidade, “atividades
tradicionalmente femininas, como o preparo dos alimentos, eram ali
predominantes” (CALDARELLI & HERBETS; 2002:153).
Baseando-se em informações etno-históricas e nos dados
originados pela escavação que levaram a cabo, Caldarelli & Herberts
(2002; 2005) associam a ocupação da área aos indígenas que
antigamente a ocupavam, no caso, os Kaingáng. Concluem as autoras
que precisam ser aprofundadas algumas questões relacionadas à
“Arqueologia Kaingáng”.
De Masi (2006) associa à ocupação dos sítios arqueológicos por
ele estudado (estruturas subterrâneas, “danceiros”37, cerâmicos de

37
O tipo de sítio em questão consiste em aterros anelares onde, no centro, eventualmente são
encontrados montículos funerários. Consiste no mesmo tipo de sítio chamado por Rohr (1971)
de terreiros de aldeias, por Beber (2004) de áreas entaipadas e por Souza & Copé (2010) de
73

superfície, líticos e lito-cerâmicos) ao assentamento de um mesmo
grupo cultural, no caso o Xokleng. Esta inferência está calcada nos
vestígios arqueológicos encontrados durante as pesquisas interventivas
realizadas nos sítios impactados pela UHE Campos Novos, bem como
em relatos etno-históricos.
Nesta pesquisa, o arqueólogo elaborou uma hierarquia de sítios
com base na quantidade de cerâmica encontrada, classificando os sítios
em aldeias grandes, médias, pequenas e “danceiros”. Acerca dos sítios
onde foi evidenciado material lítico (bifaces ou pontas de flecha), o
pesquisador assume que estes sejam sincrônicos aos sítios cerâmicos,
ainda que não existam datações para tal associação.
Buscando compreender os diferentes tipos de sítios enquanto
integrantes de um mesmo assentamento humano, De Masi (2006)
preconiza a análise a partir de uma unidade básica composta por um
sítio de cada tipo. Neste sentido, o pesquisador atribui às seguintes
funções aos sítios: aldeias grandes, médias e pequenas (sítios cerâmicos
superficiais, onde o tamanho é definido de acordo com a quantidade de
cerâmica); áreas de cultivo (sítios líticos com grandes bifaces); locais de
estocagem de alimentos (estruturas subterrâneas); centros cerimoniais
(aterros anelares grandes); túmulo (aterro anelar com montículo); e
acampamentos de caça (sítios com pontas de projétil líticas).
A sustentação da inferência de que os grupos humanos que
ocuparam os sítios estudados são Xokleng, reside, sobretudo, nas
evidências de cremação dos sepultamentos encontrados nos montículos
situados no centro dos aterros anelares e a associação desta prática,
conforme consta nos relatos etnográficos, aos Pinarés – um grupo
Xokleng (DE MASI, 2009).
Para o arqueólogo, as datações obtidas em diferentes tipos de
sítios, no período entre 1000 d. C.. e 1680 d. C., mostram que o padrão
de assentamento dos grupos que ocuparam a área foi o mesmo. De Masi
(2006) realizou também datações de sítios cerâmicos, sendo que uma
delas foi datada em 2860 a. C. As estruturas subterrâneas foram datadas,
a partir de amostras de carvão, em 690 d. C.
Nas pesquisas arqueológicas foi constatada uma diferença na
quantidade de sepultamentos presentes em dois tipos de ocorrência do
sítio SC-AG-12. Em um aterro anelar grande onde havia um grande
montículo no centro, dois sepultamentos cremados – identificados como
aterros anelares. De Masi (2006) adota a nomenclatura “danceiros” pelo fato de que é por esta
a denominação que os moradores locais identificam estas feições.
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um indivíduo adulto e uma criança – foram encontrados associados a
utensílios cerâmicos e a uma grande fogueira. No aterro anelar menor,
onde havia dois montículos no centro – dentre os quais um foi escavado
–, seis sepultamentos cremados foram encontrados, sendo que quatro
indivíduos foram identificados como adultos e dois como crianças, sem
associação evidente a artefatos e sem a presença de uma grande
fogueira.
As duas ocorrências foram contemporâneas, conforme as
datações obtidas que as situam no período entre 1420 e 1640 d. C. De
Masi (2009) infere que a diferença das práticas funerárias aponta para
uma diferença de status social, onde o aterro anelar era destinado ao
sepultamento de indivíduos de maior importância na sociedade e o
aterro anelar menor era destinado a sepultamentos coletivos.
Ainda sobre os rituais dos grupos humanos que ocuparam tais
áreas, De Masi (2009), com base nas evidencias arqueológicas e nos
relatos etnográficos, acredita que nos grandes aterros anelares era
realizada a cerimônia de perfuração do lábio dos meninos para o uso do
tembetá.
A economia da população que ocupou a área foi definida como
caçadora, coletora e horticultora. Sobre esta última atividade, De Masi
(2006:73) diz que “a análise de isótopos estáveis de carbono e
nitrogênio de resíduos carbonizados em fundo de recipientes cerâmicos,
proveniente de uma estrutura subterrânea, indicam o uso de milho e
legumes na dieta destas populações com data em 350 a. C.”.
Em Taió, Schmitz et al (2009) registraram a ocorrência de 27
sítios arqueológicos líticos, destes, 25 são superficiais a céu aberto –
característicos da tradição Umbu –, um é composto por estruturas
subterrâneas (SC-TA-04) e um é superficial a céu aberto com a presença
de uma concavidade isolada (SC-TA-01).
O município está localizado no Alto Vale do Itajaí, em uma área
caracterizada pela “transição ecológica entre o Planalto, onde predomina
a Mata com Araucária, e a encosta onde predomina a Mata Atlântica”
(BEBER & ARNT, 2006:1).
A equipe do Instituto Anchietano de Pesquisas realizou os
estudos arqueológicos a partir da execução de escavações, prospecções,
coletas de superfície e análise de material lítico proveniente de coleções
particulares.
No sítio arqueológico SC-TA-04 foram evidenciadas 12
estruturas subterrâneas profundas e duas rasas, além de um montículo e
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uma área de fogueira. As concavidades estão situadas em um terreno
suavemente inclinado e apresentam as bordas niveladas – Schmitz et al
(2009) acreditam que a terra retirada do interior foi utilizada para este
fim. Os pesquisadores inferiram que o nivelamento indica o uso de uma
superestrutura elaborada em material perecível.
Do total das depressões deste sítio, nove foram escavadas.
Também foram feitas escavações nas imediações das estruturas
subterrâneas. No geral, foi coletado carvão e/ou material lítico
(fragmentos naturais, lascas, núcleos, seixos, talhadores, um biface e
uma ponta de projétil; elaborados em arenito, basalto ou sílex), bem
como foram evidenciados sedimentos indicativos de ação humana. Pela
primeira vez foram registradas estruturas subterrâneas sem cerâmica e
com ponta de flecha (SCHMITZ et al, 2009).
De acordo com a variabilidade dos sítios registrados e do
material encontrado, Schmitz et al (2009) mostram que na área
pesquisada ocorreram dois tipos de assentamentos, os quais podem estar
associados: superficiais a céu aberto e com “casas subterrâneas”. Nos
sítios do primeiro tipo foram obtidas datações entre 8000 e 4000 anos
atrás, enquanto nos do segundo tipo o material datado proporcionou
datas entre 1400 e 650 anos atrás, o que corroborou com as observações
dos pesquisadores de que ambos tipos de unidades não haviam sido
ocupadas simultaneamente.
Comparando-se as pesquisas realizadas em sítios identificados
como assentamentos de grupos pré-coloniais Jê no planalto, associados
a estruturas subterrâneas, com os estudos executados em Taió, percebese uma grande diferença, sobretudo em vista da ausência de material
cerâmico e da presença de pontas de projétil. Acerca destes
assentamentos, Schmitz et al (2009) acreditam que podem ser um tipo
distinto desenvolvido por grupos Jê, em um determinado espaço, a partir
de estímulos diferenciados.
Em São José do Cerrito, desde 2008 a equipe de arqueologia do
Instituto Anchietano de Pesquisas (SCHMITZ et al, 2010) retomou as
pesquisas levados a cabo na área por Reis ([1980], 2007). Os estudos
desenvolvidos até o presente dizem respeito à realização de escavações
em concavidades e nas proximidades (sítios SC-CL-56; SC-CL-43 e SCCL-43a) e em um “danceiro” (SC-CL-94), bem como à execução de
coletas de material em superfície em depressões no solo (SC-CL-92 e
SC-CL-93).
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As estruturas que foram objetos de intervenção estão situadas
em terreno ondulado, inclinado em direção a um banhado existente nas
proximidades. Em um local mais alto, de campo limpo, e mais afastado
do dito banhado, localiza-se o “danceiro” composto por três aterros
anelares cada qual circundando um montículo.
Nas intervenções e na coleta superficial foram encontrados
poucos artefatos, tanto líticos, lascados (grandes fragmentos, lascas e
núcleos com poucas retiradas) e polidos (lâminas de machado e mão de
pilão), ambos produzidos majoritariamente em basalto; quanto
cerâmicos (fragmentados, com características da Tradição Itararé,
integrantes de vasilhames pequenos e médios). Também foi coletado
carvão.
Com base nos estudos realizados, Schmitz et al (2010)
acreditam que a ocupação das “casas” não tenha sido permanente e de
longa duração, no sentido de indicar um eventual sedentarismo. As datas
obtidas indicam que o conjunto de sítios envolvendo estruturas
subterrâneas, montículos e o “danceiro”, foi ocupada e reocupada entre
830 anos AP até 370 anos AP. No entanto, esta foi a segunda população
que viveu na área.
A primeira ocupação da área em estudo teria sido processada
por volta de 2640 anos AP, conforme data obtida a partir de uma
amostra proveniente de uma estrutura de combustão localizada em uma
camada de solo abaixo de um conjunto de duas concavidades
geminadas. Estes vestígios seriam parte de um assentamento a céu
aberto anterior aos grupos que viveram nas estruturas subterrâneas,
“cuja identidade ainda é preciso caracterizar melhor” (SCHMITZ et al,
2010:77).
As estruturas subterrâneas são entendidas como habitações,
enquanto ao “danceiro” é vinculada alguma função específica – devido à
variabilidade do material encontrado nestes locais se comparado com o
que foi encontrado nas concavidades. A estratigrafia dos montículos e o
material arqueológico constatado nas camadas superiores atestam que
eles foram formados sobre uma camada de ocupação anterior e que
continuaram em uso após serem construídos.
Quanto a uma possível analogia etnográfica da ocupação mais
recente evidenciada nas pesquisas, Schmitz et al (2010) afirmam que
“existe a hipótese de que este teria sido um espaço Xokleng (DE MASI,
2006); mas atribuir esta etnicidade a um grupo humano antigo sem os
correspondentes documentos é sempre arriscado” (p. 77, grifo nosso).
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2.2.7. Perspectivas recentes nos estudos das galerias subterrâneas
Ao contrário do considerável aprofundamento dos estudos
envolvendo as concavidades no solo e suas funções nos sistemas de
assentamento, as pesquisas arqueológicas sobre a funcionalidade de
galerias subterrâneas não avançaram. Geralmente a ocupação destes
sítios é associada aos mesmos construtores das estruturas subterrâneas:
grupos Jê. Assim, destacamos aqui breves contribuições acerca do
processo de formação das galerias subterrâneas.
Monticelli & Landa (1999) salientam a polêmica em torno da
definição de serem construções naturais ou artificiais e a necessidade de
serem realizadas pesquisas geológicas “que comprovem ou não a ação
da erosão ou de outro fenômeno passível de esculpir a rocha e
decomposição dos derrames basálticos, abaixo do nível do solo” (p.
165).
A partir da marcas evidenciadas nas paredes de uma galeria
situada no município gaúcho de Cambará do Sul, Monticelli & Landa
(1999) inferem que se tratam de evidências de uso faunístico destas
estruturas, mais precisamente, relacionam com marcas de unhas de tatus
e tamanduás. No entanto, com base em informações orais levantadas
com os moradores da área, as pesquisadoras não descartaram a
possibilidade de elas terem sido ocupadas por homens: “observe-se que,
ainda que de origem natural, estas galerias poderiam ter sido
aproveitadas pelos índios, com diferentes e/ou várias funções, tal como
ocorre com a utilização de cavernas como abrigo, cemitério, etc” (p.
165).
Para Mentz Ribeiro (REVISTA DO CEPA, 1999) as galerias
são “(...) em alguns casos, artificiais, mas, em geral, correspondem a um
processo natural de erosão pluvial em basalto decomposto, tendo sido
também utilizadas pelo homem” (p. 198).
Schmitz & Becker (1991) associam as galerias aos grupos da
tradição arqueológica Taquara, lhes atribuindo à função de esconderijos
ou cemitérios, mas destacando a dificuldade de se identificar a
intencionalidade humana em tais construções. Segundo os autores,
muitas vezes os túneis escavados por erosão tubular são confundidos
como obras de populações indígenas. De todo modo, estas últimas
poderiam ter sido adaptadas pelo homem.
Em uma pesquisa paleontológica Buchmann et al (2008)
estudam 20 galerias subterrâneas, por eles identificadas como
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icnofósseis38 de tatus gigantes extintos, situadas em Urubici. Os
pesquisadores consideraram a hipótese da ocupação destas estruturas
por populações Jê. Para tanto, primeiramente as unidades foram
identificadas de acordo com três tipos39: paleotocas (12), crotovinas (3)
e dolinas (5).
A partir do cálculo de um índice, que leva em consideração a
relação entre altura e largura das galerias, Buchmann et al (2008)
classificam as ocorrências em três categorias: câmara de giro40, galeria
de passagem41 e galeria com ocupação humana42. Assim, foi percebido
que as áreas das galerias com maior índice de ocupação humana foram
as entradas, onde constam petroglifos, e as salas.
Com base na variabilidade do índice supracitado, foi constatado
que “as evidências até agora reunidas sobre a distribuição, forma e
estruturas internas, suportam a hipótese de que uma paleotoca de tatu
gigante extinto serviu de abrigo para o grupo Jê” (BUCHMANN,
2008:60). No entanto, nem todas foram ocupadas: as crotovinas se
encontravam preenchidas por sedimentos e sem vestígios de ocupação
humana.
2.3. Considerações
A partir dos relatos etnohistóricos listados no início deste
capítulo, percebemos que as populações Jê conhecidas historicamente
construíam estruturas subterrâneas e aterros semelhantes às feições
38

Icnofóssil é “o resultado da atividade de um organismo, que pode vir a ser preservado em um
sedimento, rocha ou corpo fóssil” (CARVALHO & FERNANDES, 2004:95).
39
Paleotocas “são estruturas de bioerosão e ocorrem na forma de galerias desobstruídas,
possibilitando acesso ao seu interior (...) ‘Crotovina’ é o termo que se atribui a uma paleotoca
preenchida por sedimento, enquanto ‘dolina’ é uma paleotoca cujo teto sofreu desabamento”
(BUCHMANN et al, 2008:45).
40
Câmaras de Giro “(...) com forma elíptica horizontal, cerca de 1m de altura e 2m de largura é
o local dentro da galeria onde o animal pode fazer um giro sobre si mesmo, mudando a direção
de locomoção dentro da toca. Normalmente apresenta marcas de arrasto da carapaça ou marcas
de garras dos membros durante a escavação. O acesso humano somente se daria agachado ou
se arrastando” (BUCHMANN et al, 2008:47).
41
Galeria de passagem “(...) de forma circular, com cerca de 1m de altura e 1m de largura é
utilizada para a locomoção no interior da toca, conectando 2 ou mais câmaras de giro. Também
apresenta marcas de arrasto da carapaça ou marcas de garras. Acesso humano somente
agachado ou se arrastando” (BUCHMANN et al, 2008:47).
42
Galeria com ocupação Humana “(...) de forma elíptica vertical, com cerca de 2m de altura e
1m de largura. A sala é o local de encontro de galerias. Ambas apresentam condições
favoráveis para um homem ficar em pé, e petróglifos na parede, mas não apresentam marcas de
arrasto da carapaça ou marcas de garras” (BUCHMANN et al, 2008:47).
79

pesquisadas atualmente pela Arqueologia no planalto sul brasileiro.
Mais especificamente, sabemos do uso destas estruturas por populações
Kaingáng e Xokleng em tempos passados. Ressaltamos, mais uma vez,
que a preponderância das descrições associadas aos grupos Kaingáng se
deve ao fato de que as informações etnohistóricas detalhadas sobre os
Xokleng são mais escassas.
Os relatos mostram que para o primeiro grupo, as depressões no
solo são utilizadas como moradia, forno para preparo de alimentos ou
silo para estocagem de alimentos. Para o segundo grupo, as informações
obtidas apontam que as concavidades no solo estavam relacionadas ao
preparo de caça e a estratégia de defesa do acampamento.
A partir das “exumações” processadas por Mabilde (1983) em
aterros situados no planalto gaúcho tomamos conhecimento da
existência de sepultamentos nestes amontoados de terra. Com base nos
estudos de Borba (1908) soubemos da existência de vestígios de
sepultamentos cremados nestes aterros, situação que o próprio
pesquisador achou intrigante e que não soube ao certo a quem atribuir a
responsabilidade pela construção de tal estrutura.
As pesquisas arqueológicas que vêm sendo realizadas nos sítios
arqueológicos com as morfologias aqui estudadas situam-se,
preferencialmente, entre 600 e 900m de altura, em elevações ou em
encostas de morro, em ambiente de Floresta Ombrófila Mista (Mata de
Araucárias), não muito distante de um curso d’água (até 1000m), este
que geralmente trata-se de um pequeno rio ou arroio (REIS [1980],
2007).
De um modo geral, as datações obtidas nas pesquisas nestes
sítios situam a ocupação destes locais entre 1200 AP e 200 AP. Datas
mais antigas, como a de 2860 a. C. obtida por De Masi (2006), no
mínimo devem ser consideradas suspeitas, pois pressupõe um recuo
temporal muito grande se comparadas com os estudos realizados em
sítios semelhantes.
Os estudos arqueológicos que vem sendo realizados desde 1960
apontam para existência de uma grande variabilidade de tipos de sítios.
Em termos gerais, as estruturas subterrâneas apresentam um diâmetro
que pode variar entre 2m e 20m, escavadas em terra compactada ou em
rochas em decomposição (basalto e arenito), sendo que são encontradas
isoladas ou em conjuntos de 2 até 68 unidades.
No seu interior, podem ser evidenciadas paredes retas ou
inclinadas, banquetas, escadas e depósitos (LA SALVIA, 1983). Quanto
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ao material arqueológico, foram encontrados tanto artefatos líticos
lascados (principalmente raspadores e talhadores) e polidos, bem como
material cerâmico (majoritariamente aquele característico da Tradição
Taquara). Fogueiras com remanescentes de carvão também são
evidenciados freqüentemente dentro das concavidades.
Sobre as funções que podem assumir, as estruturas subterrâneas
são compreendidas enquanto habitações (de pequenos núcleos familiares
ou de famílias extensas), silos de armazenamento de alimentos ou como
lugares cerimoniais. Assim, somente com a análise do contexto
arqueológico pode-se atribuir funções as concavidades.
Os aterros geralmente encontram-se associados às estruturas
subterrâneas, apresentando tamanho semelhante a estas, sendo que
podem possuir formado circular ou elipsóide. No seu interior podem ser
encontrados vestígios ósseos humanos (cremados ou não), materiais
líticos e cerâmicos. Podem ter sido construídos intencionalmente como
locais de rituais fúnebres, neste caso são chamados de montículos e
eventualmente apresentam aterros que os circundam, ou apenas ser
resultado do acúmulo da terra proveniente da construção das
concavidades no solo. Na literatura arqueológica ainda é utilizado o
termo aterro para se referir a utilização de solo para nivelar as bordas
das estruturas subterrâneas.
As galerias subterrâneas são sítios que merecem ser estudados
de forma sistemática, visto que a única intervenção efetuada foi aquela
realizada por Rohr (1971) em Urubici. Nesta pesquisa, o arqueólogo
coletou artefatos líticos lascados e fragmentos de cerâmica simples, sem
decoração. O pesquisador acredita que o local serviria como esconderijo
para populações indígenas. Uma considerável contribuição para o estudo
destes sítios enquanto locais de ocupação humana foi a pesquisa
realizada por Buchmann et al (2008), onde mostra que muitas das
galerias na realidade são paleotocas construídas por tatus gigantes mas
que foram ocupadas posteriormente por grupos humanos.
Na última década, grande parte das pesquisas realizadas
sistematicamente vem associando diferentes tipos de sítios em um
mesmo sistema de assentamento. Conforme o contexto de pesquisa,
além das estruturas subterrâneas, dos aterros e das galerias,
freqüentemente se incorpora aos modelos de ocupação de dado território
os sítios líticos superficiais, os sítios lito-cerâmicos, as estruturas
anelares e as grutas.
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Neste sentido, a análise feita por Copé (2006) mostra que além
de um aumento no número nas pesquisas sistemáticas em sítios
compostos por estruturas subterrâneas, há também um aprofundamento
nas discussões teóricas.
Nos primeiros estudos, o meio ambiente era entendido como um
condicionante para os grupos humanos, por isso as concavidades eram
tidas como “casas subterrâneas”. Não era questionada a natureza das
construções nem as suas funções. A presença de tipos de artefatos
semelhantes em diferentes tipos de sítios era utilizada como base para
compreensão das ocupações. Assim, a constatação no litoral e nas
encostas de serra de fragmentos cerâmicos análogos aos encontrados no
planalto, levou os arqueólogos a pressupor uma exploração sazonal
destes diferentes ambientes, condicionada pelas estações do ano.
Posteriormente, a relação entre os grupos humanos e o meio
ambiente passou a ser pensada de forma dialética. Os homens passam a
ser capazes de agir sobre o meio, de modo que escolhem os locais onde
se estabelecem. Deste modo, enfatiza-se a necessidade da realização de
estudos paleoambientais para se entender as circunstâncias em que o
local foi ocupado. Neste período, passa-se a questionar as funções dos
diferentes tipos de sítios e, com base na distribuição espacial dos
vestígios e em informações etnohistóricas, são inferidas algumas
possibilidades acerca do sistema de assentamento.
Uma compreensão que vêm sendo adotada mais recentemente
por Copé (2006) e equipe, através da adoção da Arqueologia da
Paisagem, é a de que o ambiente é socialmente construído pelo homem,
“resultado da construção humana, (...) dinâmico e toda a paisagem é
antropogenizada” (p. 121). Esta formulação aplicada aos estudos das
populações Jê, calcada em estudos paleoambientais e geotécnicos,
pressupõe que estes grupos saíram de áreas mais baixas, cobertas por
florestas, e foram ocupando as áreas mais altas em conjunto com a
expansão das Matas de Araucária, manejando o avanço desta vegetação.
A partir desta revisão, percebemos que, ao longo do tempo, vêm
sendo detalhadas as discussões acerca da compreensão do sistema de
assentamento das populações Jê no planalto associadas às estruturas
subterrâneas. Dada a sua maior incidência nas terras altas sul do Brasil,
foi nesta região que as pesquisas arqueológicas se concentraram. No
entanto, existem informações sobre a ocorrência de estruturas
subterrâneas em áreas situadas próximas a costa catarinense, as quais
jamais foram objeto de pesquisas sistemáticas. A partir das informações
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obtidas na literatura etnohistórica e arqueológica, pretendemos
problematizar as ocorrências destes sítios arqueológicos situados no
litoral de Santa Catarina.
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3.
ESTRUTURAS
CATARINENSE

SUBTERRÂNEAS

NO

LITORAL

No capítulo anterior percebemos que as pesquisas arqueológicas
em estruturas subterrâneas vêm sendo realizadas, sobretudo no planalto
meridional brasileiro. É claro que a maior incidência dos estudos nas
terras altas advém do grande número de registros de sítios deste tipo. No
entanto, desde a década de 1960, conta-se com registros de ocorrências
de sítios compostos por concavidades no solo no litoral catarinense.
Em publicação datada de 1969, o arqueólogo Pe. João Alfredo
menciona a existência de “casas subterrâneas” no município de
Jaguaruna, no litoral sul de Santa Catarina, e registra o local de
ocorrência como sítio arqueológico. Em escritos posteriores, Rohr
(1971, 1977) relata ter visitado formações semelhantes às concavidades
no solo nas proximidades da praia do Pântano do Sul, em Florianópolis,
no litoral central do estado.
Com base no que fora publicado, até então, sobre os estudos em
estruturas subterrâneas e nas ocorrências por ele registradas no litoral
catarinense, Rohr (1971) inferiu que as mesmas populações que
construíam estas depressões nas terras altas, “periodicamente acorriam
às praias para mariscar e, possivelmente, fazerem provisão de pescado”
(p. 15).
Na década seguinte, Eble & Reis (1976) registraram 71 sítios
arqueológicos no levantamento que realizaram na área e no entorno
imediato do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, sendo que, um deles
tratava-se da ocorrência de uma casa subterrânea associada a montículos
na localidade de Maciambu, município de Palhoça, na Grande
Florianópolis.
A partir deste registro e das ocorrências relatadas por Rohr
(1969, 1971), ambas em áreas próximas ao litoral, os pesquisadores
afirmaram que a localização destes sítios “suscita uma série de
problemas, podendo levar, inclusive, a redefinição de hipóteses já
propostas em trabalhos arqueológicos sobre o tema” (EBLE & REIS,
1976:17).
Passados trinta anos, Brochier (2004)43 localizou concavidades
no solo, semelhantes às estruturas subterrâneas, em três lugares situados
no sul do município, litoral norte de Santa Catarina. Para fins de
43
Pesquisa relacionada aos estudos ambientais para a implantação do contorno ferroviário de
Joinville.
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registro, o arqueólogo denominou as áreas de ocorrências (OC),
enumerando-as de um a três.
Os relatos abaixo foram elaborados com base na consulta as
publicações onde os sítios foram mencionados, bem como, a partir da
realização de entrevistas com os moradores mais antigos das localidades
pesquisadas e da vistoria em cada sítio arqueológico.
Deste modo, os subtítulos foram divididos em dois tópicos
referentes à fonte de informações sobre os sítios: literatura arqueológica
e levantamento em campo.
Em campo, as entrevistas que foram realizadas tiveram por
objetivo levantar informações acerca das áreas onde os sítios estão
localizados para compreender se a comunidade tem conhecimento da
existência das estruturas subterrâneas e sobre possíveis perturbações que
tenham impactado o registro arqueológico, tanto antrópicas (como a
agricultura e eventuais aterros) quanto naturais (como os processos
erosivos).
Salientamos a importância de se estabelecer contato com a
comunidade para obter tais dados, principalmente, com os moradores
mais antigos das localidades, visto que dada a vivência local, estas
pessoas são detentoras de informações preciosas sobre o ambiente onde
residem desde longa data.
No Anexo I consta o modelo da ficha de entrevista utilizada
para documentar esta atividade. Além dos dados cadastrais (localidade,
cidade, coordenada UTM, nome, idade, endereço e contato), foram
criados campos específicos para serem preenchidos com informações
sobre o local de nascimento do entrevistado, o tempo em que mora na
localidade, dados sobre a sua ascendência, bem como informes acerca
do terreno, dos sítios arqueológicos e da história da área. Por fim,
existem espaços para a assinatura do responsável pelo registro e para
anotação dos registros fotográficos.
Ao todo, foram realizadas 19 entrevistas, 6 em Florianópolis, 6
em Joinville, 5 em Palhoça e 2 em Jaguaruna. No Anexo II constam
todas as fichas de entrevistas preenchidas com os dados obtidos em
campo.
Em Florianópolis e em Jaguaruna, as informações orais foram
de suma importância para a localização dos sítios arqueológicos, visto
que, dada a época do registro destes sítios, década de 1960 e 1970, não
se dispunha de tecnologia avançada para o georreferenciamento das
áreas. Ainda assim, ressaltamos a importância dos detalhes publicados
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pelo arqueólogo Pe. João Alfredo Rohr (1969, 1971, 1977, 1984) a
respeito do ambiente onde estavam situados os sítios e –
especificamente em Jaguaruna – sobre o nome do proprietário do
terreno, os quais foram fundamentais para a localização das áreas.
Nestes dois locais, fizemos o georrefenciamento (em
coordenadas UTM, datum SAD69) do sítio e de cada unidade que o
compõe através do uso de aparelho GPS Garmin eTrex VistaCx.
Também registramos os locais através de fotografias, utilizando câmera
digital Nikon D5000.
Além disso, durante a vistoria arqueológica nos sítios
localizados em Florianópolis e Jaguaruna, tomamos as medidas
aproximadas do diâmetro das concavidades. Em todos os locais
visitados, fizemos anotações sobre a implantação destas ocorrências na
paisagem.
3.1. Estruturas subterrâneas em Florianópolis
3.1.1. Literatura Arqueológica
Rohr (1971) comenta que na Ilha de Santa Catarina, em um
morro situado no Pântano do Sul existem três “buracos de bugre”,
semelhantes as “casas subterrâneas”.
Em Rohr (1977) são apresentados maiores detalhes. Relata o
arqueólogo que, passados vinte anos, visitou formações no solo
conhecidas como “buracos de bugre”, situados no topo de um morro a
sudoeste do Pântano do Sul. No local observou três estruturas afuniladas
escavadas em “solo de argila vermelha” (p. 15), com aproximadamente
quatro metros de diâmetro e dois metros de profundidade, sendo que
duas delas se interligavam por um canal subterrâneo.
Posteriormente, Rohr (1984) reafirma que o local visitado
possuía as mesmas características das “casas subterrâneas” encontradas
no planalto meridional brasileiro.
3.1.2. Levantamento em campo
Com o objetivo de encontrar as estruturas subterrâneas situadas
no sul da Ilha de Santa Catarina acima relatadas, estabelecemos contato
com o professor Dr. Edison Ramos Tomazzoli, do Departamento de
Geologia da UFSC, visando contar com a sua colaboração para a
localização do sítio. A partir da análise das informações da literatura
arqueológica e de imagens de satélite, constatamos a existência de
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formações no solo no topo de um morro entre a localidade de Rio das
Pacas e da Caieira da Barra do Sul que poderiam ser os tais “buracos de
bugre” que Rohr registrou.
De posse destas informações, realizamos uma visita à
comunidade de Rio das Pacas, localidade também conhecida por Praia
da Solidão, para averiguar se os moradores locais sabiam da existência
das concavidades no solo e se havia algum caminho para chegar até o
local. Verificamos que os habitantes mais antigos tinham conhecimento
da ocorrência das depressões e que existia uma trilha da praia até o topo
do morro.
Na área indicada pelos moradores, constamos a existência de
formações no solo semelhantes às estruturas subterrâneas que existem
no planalto e condizentes com os relatos feitos por Rohr (Ver Anexo
III). No entanto, foi possível observar um agrupamento de nove
concavidades, ao contrário das três descritas na literatura arqueológica.
A área onde estão localizadas as concavidades e o seu entorno
são utilizadas para pasto de gado, assim, para evitar a queda dos animais
no interior das depressões no solo, cercas foram fixadas. A pastagem
ocupa parte do relevo de colo do morro, além das vertentes ao sul e ao
norte. Ao redor desta área, encontra-se a vegetação em regeneração. A
aproximadamente 200m de distância, no sentido sudeste, existe um
curso d’água afluente do Rio das Pacas. Segundo os dados obtidos no
GPS, a área está situada entre 300m e 330m acima do nível do mar.
Para fins de registro, tomamos cada depressão no solo enquanto
uma feição doliniforme, adotando o conceito proposto por Araújo
(2001) e utilizado por Kamase (2004:29) “depressões no solo em forma
de calota de esfera’ independente da litologia associada a essas
depressões, e as quais podem ter sua origem em fatores naturais ou
antrópicas”.
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Figura 5 – Imagens de satélite com a localização da área. No canto superior
esquerdo, localização da Ilha de Santa Catarina. No canto superior direito, sul
da Ilha. Abaixo, detalhe da localização das feições doliniformes. Elaborado a
partir do Google Earth.
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Figura 6 - Imagem de satélite com a sinalização das Feições Doliniformes, dos aterros, do ponto de contato entre rochas e da área
de afloramento de granito.

Na tabela abaixo, apresentamos o tamanho aproximado do
diâmetro e a localização das nove concavidades evidenciadas, sendo que
elas estão encaixadas em vale com drenagem no sentido NE SW
(conforme a Figura 6).
Unidade
FD1
FD2
FD3
FD4
FD5
FD6
FD7
FD8
FD9

Diâmetro
3,0m
5,5m
7,0m
4,5m
5,0m
5,0m
5,0m
4,5m
5,5m

Coordenada UTM
741599 E / 6923856 S
741601 E / 6923849 S
741602 E / 6923847 S
741601 E / 6923839 S
741600 E / 6923842 S
741593 E / 6923833 S
741591 E / 6923828 S
741592 E / 6923818 S
741591 E / 6923821 S

A profundidade aparente varia entre aproximadamente 0,5m na
unidade menor (FD1) até cerca de 4m na unidade maior (FD3).

Figura 7 - Visão parcial do conjunto
de concavidades, sentido NW SE

Figura 8 - Visão geral do conjunto de
concavidades, sentido S N.

Figura 9 - Feição Doliniforme 4.

Figura 10 - Feição Doliniforme 6.
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Figura 11 - Feição Doliniforme 8

Figura 12 - Feição Doliniforme 9.

As concavidades FD2, FD3 e FD4 são interligadas por túneis
subterrâneos, onde constam matacões e blocos de granito, com altura
variando entre 1m e 1,5m. Estes túneis são semelhantes aos sítios
arqueológicos galerias subterrâneas. No entroncamento entre os túneis
que interligam FD2-FD3 e FD3-FD4, nas proximidades da abertura
superficial da FD3, existe um salão oval de aproximadamente 3m² e
1,8m de altura.
Ou seja, a morfologia em superfície externa é semelhante a dos
sítios arqueológicos estruturas subterrâneas, no entanto, as unidades
apresentam também aberturas no solo que levam a túneis (galerias
subterrâneas?) que interligam as unidades.
Conforme observação feita em campo pelo prof. Edison
Tomazzoli, os túneis foram escavados em depósitos de solo coluvioeluvial granítico, com matacões graníticos intemperizados e semiintemperizados.
Dada a configuração do solo na superfície, aventamos a
possibilidade de que outras concavidades (FD4-FD5, FD5-FD6 e FD6FD7) também sejam interligadas. Tais hipóteses ainda não puderam ser
averiguadas.
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Figura 13 - Feição Doliniforme 2.

Figura 14 - Vegetação próxima a
entrada do túnel subterrâneo na FD2.

Figura 15 - Entrada do túnel
subterrâneo que inteliga a FD2 a FD3.

Figura 16 - Túnel subterrâneo que
interliga FD2 e FD3.

Figura 17 - Túnel subterrâneo que
interliga FD2 e FD3.

Figura 18 - Osso bovino evidenciado
no interior do túnel subterrâneo.
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Figura 19 - Prof. Edson Tomazzoli
adentrando o túnel subterrâneo que
interliga FD3 e FD4.

Figura 20 - Túnel subterrâneo que
interliga FD3 e FD4.

Além das concavidades, constatamos a existência de pelo
menos dois pequenos amontoados de terra (aterros?) de formato elíptico
a jusante, com até 2m de eixo maior e 0,5m de altura, semelhantes aos
aterros que são encontrados em sítios compostos por estruturas
subterrâneas.

Figura 21 - Amontoados de terra
situados a jusante das Feições
Doliniformes.

Figura 22 - Amontoado de terra
situado a jusante das Feições
Doliniformes.

Na margem esquerda das ocorrências, matacões de granito
afloram no solo, enquanto na margem oposta é possível observar a
presença de blocos de diabásio. Conforme observado em campo pelo
prof. Edison Tomazzoli, as concavidades estão dispostas na mesma
direção do contato entre os dois tipos de rochas.
A sudoeste da drenagem, encontra-se uma cabeceira em
regressão de um vale encaixado, o qual apresenta margens em média
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vertente com ravinamento. No leste e no oeste destas formações, em
áreas mais elevadas, constam ainda pequenos abaulamentos no solo,
com diâmetro variando entre 1m e 2m. Próximo a margem direita,
evidenciamos uma depressão com amontoado de terra a jusante.

Figura 23 - Vale encaixado situado a
sudoeste das feições doliniformes.

Figura 24 - Depressão no solo com
amontoado de terra a jusante.

Acerca da ocorrência de estruturas subterrâneas no morro
situado entre a Praia do Rio das Pacas, localidade também conhecida
como Praia da Solidão, e a Caieira da Barra do Sul, realizamos 6
entrevistas, bem como vistoria arqueológica no local.
Entrevistamos as seguintes pessoas: Dalva João Torquato,
Djalma Paulo da Silveira, Humberto Paulo da Silveira, Otoniel Carvalho
de Braga, Pedro Paulo de Souza e Sônia Dilma da Silveira.
A Sra. Dalva João Torquato é uma antiga moradora do topo do
morro, localidade por ela conhecida como “Morro dos Índios”. Segundo
nos foi informado, os seus pais (Arcângelo Luiz e Isaura Luiz), foram os
responsáveis por derrubar as árvores na localidade visando abrir áreas
para lavoura e para pastagem, o que teria ocorrido por volta de 50 anos
atrás. Sua mãe viveu no local durante 39 anos.
Ainda de acordo com as informações prestadas pela Sra. Dalva,
era possível identificar nove “buracos” no terreno. Na concavidade
maior, quatro pontas de flechas de tipos diferentes foram encontradas.
No entanto, ela não possui nenhum desses artefatos, pois os mesmos
foram se perdendo ao longo do tempo – um foi levado para um
professor da escola e os outros ficaram moradores da comunidade. Dona
Dalva informou, também, que foi encontrado um machado de pedra
dentro de uma das “tocas”.
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O Sr. Djalma Paulo da Silveira, antigo morador da comunidade
da Caieira da Barra do Sul, também sabe da ocorrência de pontas de
flechas no interior dos buracos situados no topo do Morro dos Índios.
No entanto, não as viu, informou que os artefatos foram encontrados na
época dos seus avós. Ainda assim, relatou que chegou a ver pontas de
flechas que foram encontradas nos morros, mas não sabe o local exato
onde elas foram encontradas.
O Sr. Pedro Paulo de Souza, neto da Dona Isaura, é o
responsável por cuidar da propriedade, dos animais e do cultivo que
mantém no local, mas não mora no lá. Segundo ele nos informou, foram
encontrados fragmentos de cerâmica e artefatos líticos na área. Acerca
das concavidades, informou que antigamente a família cuidava melhor,
limpava o entorno e os mantinham limpos. Ainda com base nos
informes do Sr. Pedro, turistas eram levados ao local para conhecer os
“buracos” e os túneis.
Quanto aos demais entrevistados, o Sr. Otoniel informou que
conhece as depressões e túneis existentes no topo do morro e que
acredita ser algo antigo, do tempo “índios” ou dos negros; o Sr.
Humberto relatou que conhece as “furnas” existentes no “Morro da
Dona Isaura” e que viu pontas de flechas que foram retiradas do local,
as quais devem estar com os netos da antiga proprietária; a Sra. Sônia
também conhece as concavidades, mas nunca chegou a entrar nos
túneis.

Figura 25 - Equipe do Laboratório de
Arqueologia do MU/UFSC realizando
entrevista com a Sra. Dalva.
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Figura 26 - Entrevista realizada com o
Sr. Humberto.

3.2. Estruturas subterrâneas em Jaguaruna
3.2.1. Literatura Arqueológica
Rohr (1969) relata que registrou na localidade de Morro da
Cruz, na propriedade de Manoel Venceslau Garcia, próximo a um
córrego, três “casas subterrâneas”. Estas concavidades possuíam de dois
a quatro metros de diâmetro e três metros de profundidade, interligadas
entre si. O arqueólogo relata que não encontrou material arqueológico,
mas que um informante afirma ter encontrado cerâmica no interior das
depressões no solo. Ainda segundo este relato, as formações eram
conhecidas pela população local como “buracos de bugre”.
SC-J-23 – CASAS SUBTERRÂNEAS
Proprietário: Manoel Venceslau Garcia
Localidade: Morro da Cruz
Delimitação e descrição do sítio: trata-se de três
casas subterrâneas, em forma de crateras, abertas
no solo, de 2 a 4 metros de diâmetro e 3 metros de
profundidade, entreligadas entre si.
Vegetação: Capoeiras
Tipo de solo local: argiloso e pedregoso
Pesquisas e escavações anteriores: nenhuma
Construções e estradas: estrada a poucos metros;
casa a 50 metros.
Água mais próxima: A poucos metros de um
córrego.
Material arqueológico encontrado: vimos, apenas,
as crateras abertas; nosso informante, porém,
afirma, ter visto cerâmica dentro daqueles buracos
de bugre, atualmente cobertos de vegetação.
Observações: Sítios arqueológicos semelhantes,
chamados, vulgarmente de “buracos de bugre”,
são encontrados, em grande número na região
serrana de S. Catarina e do Rio Grande do Sul. (p.
22)44

Em relato posterior, Rohr (1971) relata novamente o registro
das “casas subterrâneas”, no entanto, fala de apenas duas unidades.
Além disso, acrescenta que a localidade distaria cerca de 10km da praia.
44
Descrição integrante da relação dos Sítios Arqueológicos do Município Sul-Catarinense de
Jaguaruna, publicada por João Alfredo Rohr no ano de 1969.
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Em outra publicação, Rohr (1984) adota a nomenclatura
Jaguaruna 35 para o sítio e informa que em uma das concavidades foi
rolada uma pedra por trabalhadores da estrada, enquanto que as outras
estavam cobertas por vegetação secundária. O pesquisador relata ainda
que o dono da propriedade, Manuel Venceslau Garcia, encontrou
cerâmica no fundo das estruturas. O sítio estaria localizado a 12km da
praia.
Farias & Kneip (2010), adotam a nomenclatura que consta no
IPHAN para este sítio: Morro da Cruz. Os pesquisadores afirmam que,
no âmbito do projeto Sambaquis e Paisagem, foram até o local e
souberam pelo proprietário que as concavidades haviam sido soterradas
quando da abertura de uma estrada45.
3.2.2. Levantamento em campo
A partir das informações obtidas na literatura arqueológica,
contando ainda com o Mapa Arqueológico do Município de Jaguaruna,
também elaborado por Rohr (1969), e com imagens de satélite, nos
dirigimos até a localidade de Morro da Cruz com o intuito de realizar
entrevistas com antigos moradores e vistoriar o sítio arqueológico.
Na localidade, primeiramente entrevistamos o Sr. José Alves
Gomes, jaguarunense, morador antigo do município, o qual informou
sobre as estruturas subterrâneas no Morro da cruz, e que, inclusive,
havia trabalhado na propriedade do Sr. Manoel Venceslau Garcia, onde
está situado o sítio arqueológico. Para o entrevistado, as concavidades
foram tapadas por causa da abertura da estrada, ainda assim, não
descartou a possibilidade de que restasse alguma.
Acerca da ocorrência de artefatos, o Sr. José mostrou
conhecimento sobre as louças indígenas feitas de barro e de
instrumentos líticos, por já ter visto alguns destes em outros locais do
município. No entanto, relatou que não sabia da ocorrência nas
estruturas subterrâneas.
Com base em informações prestadas pelo Sr. José, nos
dirigimos para a propriedade do Sr. Manoel Venceslau Garcia em busca
de dados sobre o sítio arqueológico.

45

Em nossa vistoria percebemos que apesar das mesmas terem sido, em parte, aterradas, ainda
é possível perceber suas formas.
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Figura 27 - Imagens de satélite com a localização do Sítio Arqueológico Morro da
Cruz. No canto superior esquerdo, município de Jaguaruna. No canto superior
direito, região norte do município. Abaixo, imagem aproximada da área onde se
situa o sítio. Elaborado a partir do Google Earth.

Sr. Manoel relatou que conheceu os “fornos de bugre”, mas que
não viu indígenas morando no local. Seus avós relatavam que o lugar
era uma “igreja dos índios”. Disse ainda que seus familiares cuidavam
do local e o mantinha limpo, mas que com o tempo ele foi sendo
perturbado por ações naturais – erosão – e antrópicas – pedras foram
roladas para o interior das depressões e aterros foram realizados para
aproveitar o solo para lavoura bem como porque os animais caiam
dentro.
Segundo relato do Sr. Manoel existiam duas estruturas
subterrâneas no sítio, sendo que uma possuía cerca de 3m de diâmetro e
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era bem arredondada, enquanto a outra era maior e estava situada em
uma posição mais inclinada. As concavidades distanciavam-se uma da
outra entre 2m e 3m. Sua filha, Sra. Lucia, informou que havia três
“buracos” no terreno e que o chão delas era coberto por pedras. Sobre a
ocorrência de artefatos, Sr. Manoel e o seu filho, Sr. Arnaldo, falaram
que foram encontrados machados de pedra nas proximidades do sítio.
O proprietário do terreno relatou, ainda, que se lembra de
quando o Pe. Rohr esteve no local registrando o sítio. Apoiado por
relatos do seu filho, informou também que na década de 1980 um
arqueólogo do Rio de Janeiro esteve no local escavando parte do sítio.46
O Sr. Arnaldo comentou que recentemente pessoas ligadas ao curso de
jornalismo da UNISUL estiveram no local para fazer alguns registros
fotográficos.

Figura 28 - Entrevista realizada com o
Sr. José Alves Gomes.

Figura 29 - Entrevista realizada com o
Sr. Manoel Venceslau Garcia.

Após realizar as entrevistas, o Sr. Arnaldo nos levou até o sítio
para que pudéssemos efetuar a vistoria arqueológica no local. Na área,
registramos duas concavidades no solo que compõe o sítio.
A cobertura vegetal atual da área é de pastagem, apresentando
vegetação secundária no entorno. As estruturas subterrâneas estão
situadas em uma área de baixa declividade, na margem esquerda de um
vale com vertente para NE pelo qual escoa a água oriunda de uma
nascente situada cerca de 30m ao sul das concavidades, em meio a uma
mata em regeneração. Na margem direita afloram matacões e blocos de

46

Fizemos esforços para apurar esta informação, mas até o momento não conseguimos
comprovar a veracidade desta informação, visto que no IPHAN não há registro desta pesquisa.
100

granito. Os dados obtidos no GPS apontam para uma altitude entre 60m
e 70m em relação ao nível do mar.
No local ainda é possível perceber parcialmente o contorno das
estruturas subterrâneas, no entanto, em virtude das diversas perturbações
que impactaram o sítio, as atividades para determinar o tamanho de cada
unidade foram prejudicadas. A unidade menor apresenta menos da
metade das bordas da sua circunferência em alto relevo, enquanto na
maior ainda é possível perceber aproximadamente 75% do contorno da
concavidade.
Unidade
ESU147
ESU2

Sítio Arqueológico Morro da Cruz, Jaguaruna/SC
Diâmetro Estimado Profundidade Aparente
UTM
4m-6m
0,5m
693425 E / 6834796 S
6m-8m
1,5m
693407 E / 6834789 S

As duas unidades distanciam-se entre si por cerca de 3m, sendo
que a ESU1 está situada um pouco mais acima, em direção NE, da
ESU2.

Figura 30 - Unidade ESU1.
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Figura 31 - Unidade ESU1.

Neste caso, as unidades foram denominadas pela sigla ESU (Estruturas Subterrâneas),
levando em conta que o local é registrado como sítio arqueológico, seguido pela respectiva
numeração.
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Figura 32 - Unidade ESU2.

Figura 33 - Unidade ESU2.

No vale situado a poucos metros ao sul das estruturas
subterrâneas, encontram-se alguns matacões e blocos de pedras, os quais
provavelmente foram rolados. No entanto, segundo o Sr. Arnaldo,
alguns deles podem ter sido posicionados intencionalmente. Conforme
relato feito in loco, quando o fluxo de água que escoa pelo vale
aumenta, é possível perceber que, ao chegar às pedras, a água vai para a
subsuperfície e somente volta a aflorar metros adiante, na mesma
direção da vertente.

Figura 34 - Vale situado ao sul das estruturas subterrâneas, sentido montante.
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Figura 35 - Visão da área onde está
situado o sítio, sentido E/W.

Figura 36 - Margem direita do vale onde
aflora granito.

Figura 37 - Vale situado ao sul das
Figura 38 – Conjuntos de rochas onde a
estruturas subterrâneas, sentido jusante.
água esbarra e toma o sentido da
subsuperfície.

Na margem direita do vale, em uma área com elevação de quase
80m, foram evidenciadas outras depressões no solo, semelhante àquelas
descritas anteriormente, além de um acúmulo de terra a jusante,
parecido com os aterros que freqüentemente são encontrados associados
às estruturas subterrâneas.
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Figura 39 - Depressão no solo utilizada
para a queima de madeira, situada na
margem direita do vale.

Figura 40 - Amontoado de terra a
jusante, situado na margem direita do
vale.

3.3. Estruturas subterrâneas em Joinville
3.3.1. Literatura Arqueológica
Brochier (2004) registrou três áreas de ocorrência de
concavidades no solo, semelhantes aquelas do planalto, sendo que
algumas estavam associadas a amontoados de terra.
A primeira delas, denominada OC-01, está localizada a 300m
da Rua Santa Catarina e a 200m da Rua Cidade de Luziana
(coordenadas UTM 716286 / 7079082), em relevo convexo com poucas
áreas côncavas, em média encosta e na parte superior de uma elevação
maior – esta que é cercada por colinas menores. Dista,
aproximadamente, 330m de um afluente da bacia do rio Piraí. O solo,
com textura argilo-arenosa, possui coloração marrom médio e
alaranjado.
Neste local foram constatados conjuntos de concavidades no
solo associadas a pequenas elevações, que podem ser aterros, e a
terraçetes (“patamares aplainados em encostas de maior declividade”
(BROCHIER, 2004:23). As estruturas subterrâneas possuem
aproximadamente 2,5m de diâmetro e profundidade aparente de 0,8m.
Segundo as constatações do arqueólogo, “a disposição das depressões
sugere concentrações voluntárias, algumas obedecendo às curvas de
nível e outras formando conjuntos de até cinco estruturas” (idem). As
concavidades estão situadas em uma área de pasto, com a presença de
árvores e faixas de mata secundária. Não é explicitado o número de
unidades que compõe o sítio.
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A partir da realização de trabalhos interventivos – cortes
experimentais e sondagens – foram coletadas lascas de quartzo a
aproximadamente 35cm de profundidade e, em um das estruturas,
carvões em até 1,20m abaixo da superfície. Com base na localização
destes últimos vestígios mencionados, o arqueólogo inferiu que existiria
uma área escavada de até 2m de profundidade nesta depressão. Numa
sondagem realizada em uma área situada na parte superior do morro,
também foram evidenciados matérias líticos (lascas e estilhas de quartzo
hialino).

Figura 41 - Imagens de satélite com as áreas de ocorrência em Joinville. No
canto superior esquerdo, localização do município no litoral norte. No canto
superior direito, sul de Joinville. Abaixo, imagem com a sinalização dos locais
de ocorrência. Elaborado a partir do Google Earth.

A segunda ocorrência registrada, nomeada de OC-2, situa-se a
10m do eixo projetado para o Contorno Ferroviário e a 150m da Rua
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Cidade de Luziana (coordenadas UTM 716933 / 7078974). O relevo das
imediações é formado por morros e colinas a baixa encosta, em uma
dessas, que apresenta declividade voltada para sudeste, localiza-se este
sítio. A fonte de água mais próxima, um afluente da bacia do Rio Piraí,
dista cerca de 80m. O solo é marrom claro com textura areno-argilosa.
O sítio é composto por um conjunto de três concavidades no
solo, uma delas, situada no interior da mata, possui 3m de diâmetro e
2m de profundidade; as demais estão localizadas em área aberta
impactada pelo uso de arado e medem 1 e 1,5m de diâmetro. Nos
trabalhos prospectivos realizados nas depressões menores não foi
encontrado material arqueológico.
A terceira ocorrência, denominada OC-03, localiza-se junto ao
eixo do Contorno Ferroviário e a 150m da Rua Waldemiro José Borges
(coordenadas UTM 718066 / 7078697). Está situada na parte superior de
uma elevação relativamente íngreme que apresenta declividade voltada
para o leste. Distancia-se aproximadamente 550m do curso d’água mais
próximo, um afluente da bacia do Rio Piraí. O solo possui coloração
argilosa e argilo-arenosa, com coloração marrom alaranjado.
Em uma área de mata secundária rarefeita com a presença de
gramíneas e samambaias, foram evidenciados “abaulamentos e
elevações sugestivas no terreno e (...) formas bem pronunciadas e
características de casas subterrâneas” (BROCHIER, 2004:27). Uma das
concavidades possui formato elipsóide, com 5 x 3,5m nos eixos
principais da circunferência, apresenta borda lateral para jusante. Não
foi encontrado material arqueológico na superfície, nem quantificado o
número de unidades que compõe o sítio.
3.3.2. Levantamento em campo
Em virtude das informações obtidas sobre as áreas de
ocorrência de concavidades no solo em Joinville serem mais detalhadas,
optamos por ir a campo para conhecer os locais e para levantar
informações com os antigos moradores das comunidades próximas a fim
de verificar se os habitantes locais têm conhecimento destes sítios.
Realizamos entrevistas com moradores de duas comunidades: a
primeira é aquela situada contigua a Rua Cidade de Luziana, escolhida
devido a sua proximidade com a localização da OC-01 e da OC-02; e a
segunda é a dos residentes do bairro Itinga, escolhida por também estar
situada nesta localidade a OC-03.
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Com referência a primeira área, entrevistamos as seguintes
pessoas: Zilá Flores, Emilio Roeder Filho, Alberto Wisbecke e João
Brandt. A primeira entrevistada informou que nada sabe sobre a
ocorrência de concavidades no solo ou de material arqueológico nas
proximidades do seu domicílio, sendo que ela é a moradora uma das
moradoras mais antigas da localidade – reside no local há 26 anos –, e
que ajudou o marido a derrubar o mato para construir sua casa. O
segundo informante, também nada soube informar sobre a existência de
depressões na terra no entorno da sua moradia, nem da ocorrência de
material arqueológico.
O Sr. Alberto Wisbecke informou que vários arqueólogos já
foram até a sua propriedade para conhecer o sítio arqueológico (OC-02).
Relatou ainda que, na área onde esta situada a concavidade maior
(Figura 47), nunca trabalhou a terra com arado, mas depositava dejetos
de peixes no local. Em uma depressão menor, amontoou galhos e
mostrou que utiliza a área do entorno para lavoura.
Informou que nunca encontrou material arqueológico nas
proximidades ou viu outra concavidade semelhante. Para ele o “buraco”
grande foi feito para ser utilizado como forno de carvão. Citou ainda que
alguns podem ter sido utilizados para a caça de animais.
Em entrevista realizada com o Sr. João Brandt, filho do exproprietário dos terrenos onde estão situadas a OC-01 e a OC-02, disse
que sabe o que são os “buracos de bugre”, mas não tem conhecimento
sobre a ocorrência em Joinville. Relatou que sabe da existência de um
“buraco” na propriedade do Sr. Alberto e que este pode ter sido um
forno de carvão. Ainda comentou que na área da OC-01, vários animais
caíam em buracos profundos.
Quanto aos moradores da comunidade do Bairro Itinga, a
segunda área escolhida, realizamos entrevistas com duas pessoas:
Olímpio Dias Furtado e Rosa Fernandes Dias Furtado. O primeiro
entrevistado relatou que nada sabe sobre a existência de buracos
situados nas proximidades e que possam ser sítios arqueológicos, assim
como não tem conhecimento acerca da ocorrência de artefatos
cerâmicos ou líticos, sendo que o terreno onde está a OC-03 sempre foi
da sua família.
A Sra. Rosa, mãe do entrevistado anterior, também relatou que
não sabe da existência de concavidades no solo na área que era da sua
família, salientando que eles utilizavam a área para lavoura e plantavam
também nas terras inclinadas. Informou que existia um “consumidouro”,
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um buraco no terreno que se afunilava com a profundidade, onde as
coisas que ali eram jogadas sumiam com o tempo. Especificamente
sobre “buracos de bugre”, relatou que existem no Morro da Boa Vista,
em Joinville, mas que ela não conheceu.

Figura 42 - Entrevista a Sra. Rosa,
antiga moradora do bairro Itinga.

Figura 43 - Entrevista com o Sr.
Alberto, ao lado de uma das
concavidades que fazem parte da OC02.

Na área onde se situa a OC-01, evidenciamos quatro
concavidades com feições parecidas com aquelas das estruturas
subterrâneas, além de um acúmulo de terra a jusante. Todas as
ocorrências se encontram em áreas de pastagem, em baixa e média
vertente, onde constam sinais de erosão. Na vistoria encontramos uma
placa de sinalização do sítio arqueológico no chão encoberta por folhas
secas.

Figura 44 - Concavidade no solo na
área da OC-01.

108

Figura 45 - Amontoado de terra na
área da OC-01.

Figura 46 - Placa de sinalização do
sítio OC-01.

Figura 47 - Concavidade da OC-02
com maiores dimensões.

Na OC-02, contamos com o auxílio do Sr. Alberto para realizar
a vistoria, visto que ele conhece os locais onde estão situadas as
depressões no solo. Encontramos as concavidades listadas arroladas por
Brochier (2004), sendo que a maior assemelha-se muito com as
estruturas subterrâneas.
As coordenadas UTM da OC-03 apontavam para uma área de
vegetação fechada, a qual, em dado ponto, tornou-se intransponível.
Conforme dados do GPS, chegamos a cerca de 15m do local. No
entanto, dada a descrição constante no registro das ocorrências,
observamos algumas depressões em uma área de vegetação rasteira,
situada em média vertente em direção norte. Ainda assim, não
encontramos a maior das concavidades descrita por Brochier (2004)
para esta localidade.

Figura 48 - Área da OC-03.

Figura 49 - Vegetação fechada na
OC-03.
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3.4. Estruturas subterrâneas em Palhoça
3.4.1. Literatura Arqueológica
Conforme a descrição e o mapeamento dos sítios situados na
área do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e no entorno, ambos
apresentados Eble & Reis (1976), a “casa subterrânea” e os montículos
estavam localizados no Horto Florestal da empresa Brasilpinho S/A. O
terreno, por sua vez, situa-se na localidade de Maciambu, no município
de Palhoça.
A área de interesse arqueológico possuiria 100 x 100m, onde
nenhum material arqueológico foi coletado. No mapa consta que o sítio
situa-se nas proximidades do rio Maciambu Pequeno, antes da
confluência com o Rio Maciambu Grande.

Figura 50 – À esquerda, mapa original da publicação de
Eble & Reis (1976) com os sítios registrados no interior
e no entorno do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
Acima, imagem aproximada do quadrante NE do mapa.
Abaixo, detalhe da localização do sítio estrutura
subterrânea - “10”.
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3.4.2. Levantamento em campo
Dada a escassez dos dados sobre esta ocorrência e à falta de
coordenadas geográficas de localização fizemos uso de imagens de
satélite a fim de elencar as comunidades com as quais estabeleceríamos
contato, bem como para apontar em quais locais a ocorrência deste sítio
seria mais provável.

Figura 51 - Imagens de satélite com a área da localização do sítio arqueológico.
No canto superior esquerdo, circunscrição do Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro. No canto superior direito, imagem aproximada da baixada do
Maciambu. Abaixo, detalhe da localidade de Maciambu, no município de
Palhoça, com a sinalização dos locais vistoriados.
Elaborado a partir do Google Earth.
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Para o levantamento de informações orais, utilizamos o terreno
da empresa Brasilpinho S/A e o ponto em que o Rio Maciambu Pequeno
deságua no Rio Maciambu (Grande) como marcadores espaciais da
localização aproximada do sítio arqueológico. Ao todo realizamos cinco
entrevistas em Palhoça, sendo quatro com antigos moradores da
comunidade da localidade do Maciambu Pequeno e uma com um
indígena Guarani morador da Terra Indígena Morro dos Cavalos.
Na localidade de Maciambu Pequeno entrevistamos as
seguintes pessoas: Carmino Aparecido Ramos, João de Souza (seu
“Mané Neném”), o casal Olavo Inácio da Silva e Ana Maria Silva e o
casal Oscar Euclides Pereira e Sueli. Nenhum deles relatou ter
conhecimento sobre a ocorrência de grandes “buracos” na localidade e
no entorno. Somente o Sr. Olavo relatou que sabia que um morador da
comunidade (Zé Miguel), havia aberto um buraco no solo para caçar
anta na vargem do Pinheiro, área localizada no interior da antiga
propriedade da Brasilpinho S/A.

Figura 52 - Entrevista realizada com o
seu "Mané Neném", antigo morador
da comunidade do Maciambu
Pequeno.

Figura 53 - Entrevista realizada com o
casal Olavo Inácio da Silva e Ana
Maria da Silva, antigos moradores da
comunidade do Maciambu Pequeno.

O filho do seu “Mané Neném”, que também participou da
entrevista, relatou que a sua avó comentava que havia convivido com
“índios do beiço rachado”, isso há aproximadamente 120 anos atrás.
Segundo ele, seus avós também haviam encontrado machados de pedra
na localidade.
Outro entrevistado que relatou ter achado material
arqueológico, foi o Sr. Carmino Aparecido Ramos, o qual informou que
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já encontrou um machado lítico – “pedra de raio” –, mas em áreas
situadas no interior do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
Optamos por entrevistar moradores da Terra Indígena Morro
dos Cavalos pelo fato de entender que, ainda que os indígenas
mantenham contato intenso com a sociedade não-índia que os
envolvem, eles preservam antigos hábitos de percorrer as matas em
busca, por exemplo, de matéria-prima para a produção dos seus
artesanatos. Deste modo, são grandes conhecedores do ambiente que
vivem.
Na comunidade Guarani da TI Morro dos Cavalos,
entrevistamos o prof. Adão, este que, apesar de conhecer bem o
território indígena e as terras do entorno, relatou não ter conhecimento
sobre a existência dos tais “buracos” naquela área. Informou que
eventualmente, em caminhadas pelo mato, os mais jovens encontram
artefatos (citou um cachimbo), mas não soube precisar o local da onde
foi retirado.
O prof. Adão indicou o Sr. Milton Moreira, também indígena
Guarani, para ser entrevistado, pois ele conhece a localidade há mais
tempo. Fomos até a residência do Sr. Milton, que mora nas imediações
da TI Morro dos Cavalos, mas não o encontramos. Visitamos ainda a
comunidade Guarani que vive na aldeia Maciambu, mas também não
obtivemos informações sobre os sítios arqueológicos que procuramos.

Figura 54 - Entrevista realizada com o professor Adão, morador da Terra
Indígena Morro dos Cavalos.

Apesar de não termos obtido informação oral acerca da
ocorrência de estruturas subterrâneas na localidade de Maciambu
Pequeno e no seu entorno, percorremos toda a extensão da Antiga
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Estrada do Horto Florestal da Brasilpinho, inclusive adentrando a antiga
propriedade e fazendo pequenas incursões em meio aos pinheirais, e da
Estrada Geral do Maciambu Pequeno. Ainda assim, não localizamos o
sítio arqueológico.

Figura 55 - Paisagem na localidade de
Maciambu Pequeno, em primeiro
plano uma planície sedimentar, ao
fundo os maciços montanhosos no
Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro.

Figura 56 - Margem esquerda do Rio
Maciambu Pequeno.

3.5. Considerações
A partir da consulta às publicações que fazem referência aos
sítios arqueológicos compostos por estruturas subterrâneas situados no
litoral catarinense, tomamos conhecimento da existência de informações
a respeito de ocorrências localizadas em quatro municípios diferentes:
Florianópolis, Jaguaruna, Joinville e Palhoça.
Excetuando-se os registros feitos por Brochier (2004) no litoral
norte, os outros três cadastros de sítios foram efetuados nas décadas de
1960 e 1970. Estes sítios jamais foram objetos de estudos sistemáticos.
Em Florianópolis localizamos algumas ocorrências que
condizem com a localização percebida nas publicações de Rohr (1971,
1977, 1984). Dada a inexistência de outro registro de sítio arqueológico
com tais feições na Ilha de Santa Catarina, acreditamos que o local que
vistoriamos, descrevemos e apresentamos, seja o mesmo visitado pelo
Pe. João Alfredo Rohr. Ainda assim, não podemos descartar
completamente a possibilidade de que se trate de uma área diferente.
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Os relatos dos antigos moradores da comunidade sugerem que o
local seja um sítio arqueológico, dada a coleta de pontas de flechas e de
machados líticos no interior das concavidades ou no entorno da área.
Infelizmente, não foi possível registrar os artefatos, visto que nenhum
foi preservado pelos informantes. Desta forma, ressaltamos a
necessidade de estudos arqueológicos interventivos a fim de averiguar
se constam remanescentes materiais de antigas ocupações no local.
Dada a inexistência de informações precisas de que o local
tenha sido ocupado anteriormente, acreditamos que qualquer
elucubração acerca de eventuais associações com sítios registrados no
entorno ficará no campo dos “achismos”. Assim, para evitar divagações,
evitamos inclusive fazer uma classificação comparativa com Reis
([1980], 2007) que apresenta variáveis morfológicas sobre as unidades,
ambientais para a localização do sítio e associativas para possíveis
correlações entre estruturas.
Caso venha a ser comprovada a ocorrência de vestígios que
atestem que o local foi ocupado preteritamente, datações e análises
tecnológicas serão fundamentais para se compreender um eventual
sistema de assentamento, visto que constam diferentes tipos de sítios
num raio de menos de 5km de distância da área em questão48.
As ocorrências de Joinville também merecem ser bem estudadas
antes de qualquer inferência acerca de funções ou de afiliações a grupos
culturais. As concavidades presentes na área OC-01 encontram-se muito
próximas aos sinais de erosão constatados em um solo exposto, situado
em média e baixa vertente, o que sugere que as ocorrências podem ser
naturais. No entanto, deve-se considerar que nas prospecções realizadas,
Brochier (2004) encontrou vestígios de carvão em uma unidade.
A OC-02 é composta por uma concavidade semelhante aquelas
dos registros de estruturas subterrâneas feitas nas terras altas, no
entanto, deve-se considerar as informações orais que dão conta que o
local pode ter sido escavado para ser utilizado enquanto forno de carvão
ou como armadilha para caça de animais.
A maior das depressões apresentadas por Brochier (2004) para a
OC-03 e que seria a mais semelhante não foi encontrada, assim torna-se
complicado apresentar qualquer consideração. De todo modo, em uma
área nas proximidades, com solo exposto em alta e média vertente,
48

Podemos tomar como exemplo os sítios arqueológicos registrados no Distrito do Pântano do
Sul, onde constam evidências de ocupações de populações associadas aos sambaquis, de
grupos pré-coloniais Jê e de assentamentos Guarani.
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constam abaulamentos no solo que sugerem ser formações naturais
causadas pela erosão pluvial.
Quanto ao sítio arqueológico registrado em Palhoça por Eble &
Reis (1976), nenhum dos antigos moradores entrevistados na
comunidade do Maciambu Pequeno tem conhecimento. Também não o
conhecem os indígenas Guarani da Terra Indígena Morro dos Cavalos e
da aldeia Maciambu.
Acreditamos que, as poucas informações prestadas pelos
moradores da comunidade do Maciambu Pequeno acerca de sítios
arqueológicos pré-coloniais na área, podem ser explicadas pelo receio
destes moradores de que estas informações impliquem na perda de suas
terras, em prol da comunidade indígena Guarani, tendo em vista o
processo de demarcação desta Terra Indígena.
Assim, para encontrar o sítio arqueológico, parece ser
necessário realizar um intenso levantamento com caminhadas
sistemáticas, pois, neste caso, as informações orais não puderam
colaborar.
Em Jaguaruna, diferentemente dos outros locais, configurou-se
como o único local com a presença comprovada de um sítio
arqueológico composto por estruturas subterrâneas. Este sítio está
devidamente registrado no IPHAN, sob a denominação de “Morro da
Cruz”, cadastrado por Rohr (1969). Apesar das concavidades terem sido
perturbadas ao longo do tempo, tanto por atividades antrópicas quanto
naturais, ainda é possível perceber o contorno das mesmas.
Tomando como parâmetro as categorias elencadas por Reis
([1980], 2007), podemos classificar as duas unidades registradas em
Jaguaruna, de acordo com o tamanho do diâmetro, como pequena
(ESU1) e a outra como média (ESU2). Conforme percebido pela
arqueóloga nos Campos de Lages, a associação entre concavidades
destes tamanhos é a mais freqüente.
Reis (idem) percebeu também que a maior parte dos sítios era
composta por uma a três estruturas subterrâneas, situação em que se
enquadra as concavidades do Morro da Cruz. Quanto às variáveis
ambientais, o sítio de Jaguaruna assemelha-se ao padrão percebido no
planalto somente no que se refere à proximidade de um curso d’água e a
sua implantação em uma área de encosta, mas diferencia-se por estar em
baixa vertente.
Os relatos orais dão conta apenas da presença de artefatos
líticos nas proximidades das estruturas subterrâneas, ao contrário das
116

informações de Rohr (1969), que soube da presença de material
cerâmico no interior das concavidades.
Na margem direita, oposta a vertente onde estão as unidades
que integram o sítio arqueológico, observamos feições côncavas
semelhantes às estruturas subterrâneas e um amontoado de terra que
pode ser um aterro. No entanto, somente através da realização de
atividades prospectivas tais possibilidades poderão ser confirmadas.
Aliás, a necessidade da realização de pesquisas arqueológicas
interventivas neste local é altíssima, tendo em vista o grande risco de
perda de informações.
A título de proposição, apresentamos no próximo capítulo uma
sugestão de pesquisa para as estruturas subterrâneas situadas no litoral
de Santa Catarina, tendo por base a identificação de como se formaram
estas depressões.
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4.
UMA SUGESTÃO DE PESQUISA DAS ESTRUTURAS
SUBTERRÂNEAS DO LITORAL CATARINENSE
Geralmente os registros de sítios arqueológicos estruturas
subterrâneas consideram a construção das concavidades no solo como
um ato artificial, levado a cabo por algum agrupamento humano. No
entanto, estudos geoarqueológicos recentes de Araújo (2001) e Kamase
(2004) analisaram a natureza da formação das depressões registradas no
interior paulista, tendo em vista as características geológicas e
geomorfológicas dos ambientes estudados.
Neste sentido, optamos por apresentar uma proposta de estudo
para as estruturas subterrâneas localizadas no litoral catarinense sob a
luz da análise dos processos formativos do registro arqueológico,
entendendo que estas concavidades podem ter sido formadas devido à
atuação de processos naturais. No entanto, como veremos adiante, tal
hipótese não descarta que estas depressões tenham sido ocupadas por
alguma população.
A formação natural das concavidades está relacionada às
paisagens cársticas, ambientes compostos por um tipo específico de
relevo gerado pela atividade erosiva da água sobre rochas solúveis
subjacentes. Para se compreender melhor estes processos naturais, que
originam feições doliniformes semelhantes às encontradas em sítios
arqueológicos estruturas subterrâneas, recorremos a Geologia e a
Geomorfologia em busca de definições sobre carste, pseudocarste e
dolinas.
Deste modo, iniciamos capítulo com uma breve discussão em
torno do que são os processos que atuam na formação do registro
arqueológico, posteriormente apresentamos as questões relacionadas
especificamente às feições doliniformes e às estruturas subterrâneas,
finalizando com considerações sobre as ocorrências no litoral
catarinense.
4.1. Processos de formação do registro arqueológico
Ao menos, desde meados do século XX, há uma preocupação
na Arqueologia Americana em entender o processo de formação do
registro arqueológico. Neste sentido, busca-se entender como as
evidências se preservaram até os dias de hoje e quais fatores (naturais ou
não) podem ter causado interferência sobre ele. Ao longo dos anos esta
preocupação aumentou consideravelmente, sobretudo, devido aos
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postulados do arqueólogo estadunidense Michael Schiffer (1972, 1988,
1991).
As discussões na literatura arqueológica acerca dos processos
de formação do registro arqueológico derivam, em grande parte, do que
foi definido por Robert Ascher, na década de 1960, como a Premissa de
Pompéia49 e do quão errôneo era este pensamento. Tal formulação dizia
respeito ao entendimento que muitos arqueólogos tinham de que o
registro arqueológico seria como uma fotografia exata da sociedade que
ele representava (JAIMEZ, 2007). Não se distinguia o contexto de uso
do artefato do contexto em que ele era encontrado pelos arqueólogos em
suas pesquisas.
No entanto, Trigger (2004) mostra que em 1939, Grahame
Clark preocupou-se em analisar fatores que influenciavam na
preservação dos vestígios arqueológicos, mas que, nos anos iniciais da
Nova Arqueologia, ainda acreditava-se que o registro arqueológico bem
interpretado poderia fornecer as informações totais sobre uma sociedade
passada. Somente com a difusão dos conhecimentos desta corrente
teórica é que foi percebido os limites que o registro arqueológico impõe
a interpretação, e que, na realidade:
De todo o conjunto de padrões de atividade
humana, e de todos os processos sociais e
ambientais transcorridos no passado, os
arqueólogos só tem acesso à amostragem de
vestígios materiais correlatos, remanescentes que
foram depositados no registro arqueológico,
perduraram o bastante para ser recuperados e, por
fim, efetivamente o foram. (idem, p. 348).

Neste sentido, conforme Trigger (2004), David Clarke, em
1973, constatou cinco blocos teóricos que os arqueólogos utilizavam
durante uma pesquisa, mas que careciam de uma teorização específica.
São eles:
O primeiro deles é a Teoria da pré-deposição e da
deposição, compreendendo as relações que ligam
entre si as atividades humanas, os padrões sociais
e os fatores ambientais, e que os conectam com as
49
Antiga cidade romana que no século I d. C. foi impactada com o derrame de lavas do vulcão
Vesúvio preservando a cidade inteira com seu conjunto de ruas e edificações.
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amostras e os traços depositados no registro
arqueológico. A Teoria da pós-deposição trata de
processos naturais e humanos que afetam o
registro arqueológico, como a erosão, a
decomposição, os deslizamentos de terra, a
pilhagem, a agricultura e reutilização da terra. A
Teoria do resgate trata da relação entre o que
resiste no registro arqueológico e o que é
recuperado; em grande medida, é a teoria da
amostragem, dos procedimentos de escavação e
das estratégias flexíveis de resposta. A Teoria
analítica lida com o tratamento operacional de
dados recuperados, incluindo classificação,
construção de modelos, teste de modelos e estudos
experimentais. Por fim, a Teoria interpretativa
trata das relações entre padrões ambientais
remotos, que não podem ser observados. (idem, p.
348-349).

Binford ([1983], 1991) comenta sobre a necessidade de
relacionar o registro arqueológico com ferramentas teóricas acerca da
sua interpretação a fim de compreender o contexto em que as evidencias
possuíam sentido nas sociedades do passado. Para tanto, deve-se
correlacionar estática e dinâmica, ou seja, o registro tal qual se configura
e o comportamento humano. Esta análise deveria ser calcada em estudos
da etnoarqueologia, da arqueologia experimental e através da utilização
de documentos históricos.
Binford (idem) acredita que somente podemos compreender
esta relação no presente, pois o registro arqueológico é um fenômeno
contemporâneo. Assim, na análise preconizada pelo arqueólogo, incluise, também, a compreensão dos processos de formativos do registro,
pois fatores não diretamente relacionados ao homem podem ter
contribuído para a formação dos depósitos.
Ainda assim, foi somente com os escritos do arqueólogo
Michael Schiffer que os processos que atuam na formação do registro
arqueológico passaram a ser mais bem identificados e definidos, assim
como foi diferenciado o que é contexto sistêmico e o que é contexto
arqueológico.
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Contexto sistêmico denota a condição de um
elemento50 que participa de um sistema
comportamental. Contexto arqueológico descreve
materiais que passaram por um sistema cultural e
que agora são objetos de investigação de
arqueólogos (SCHIFFER, 1972:2).

Sob um ponto de vista sistêmico, Schiffer (1972) preconiza a
construção de um modelo de fluxo simples que represente a história de
vida dos elementos a partir da observação do fluxo destes nos sistemas
culturais. Levando-se em conta que quando passam a fazer parte de um
sistema cultural, os elementos são modificados, se quebram, se
combinam, são usados e descartados; a observação do fluxo destes
elementos seria um indicativo do modo como se forma o registro
arqueológico.
No contexto sistêmico, cada elemento durável passaria por
cinco processos: procura, manufatura, uso, manutenção e descarte.
Cada processo seria composto por um ou mais estágios, estes que, por
sua vez, podem ser divididos em uma ou mais atividades. Além dos
processos, Schiffer (1972) salienta a necessidade de se analisar questões
referente à armazenagem e ao transporte dos elementos.
O pesquisador ainda mostra que nem sempre os elementos
passam por estes processos de forma unilinear, sendo que alguns podem
ser retomados em processos ou estágios pelos quais já haviam passado.
Assim, Schiffer (1972) define a reutilização sob o ponto de vista da
reciclagem, que denotaria o uso de um dado elemento novamente no
processo de manufatura originando um elemento semelhante ou
diferente, e do ciclo lateral, que diria respeito ao fim do uso de um
elemento em uma determinada atividade sendo retomado em outra.
Assim, no contexto arqueológico evidenciado pelo pesquisador,
a análise da localização espacial e da freqüência dos elementos pode
indicar a utilização de dado espaço para determinados fins produtivos no
contexto sistêmico – através da análise dos processos, estágios e
atividades pelos quais os tipos de elementos encontrados passaram na
manufatura –, ou ainda indicar outras possibilidades, como o abandono

50

Schiffer (1972) entende como elementos: “alimentos, combustíveis, ferramentas, instalações,
máquinas, seres humanos e todos os outros materiais que possam ser listados em um inventário
completo de um sistema cultural” (p. 2), sejam duráveis ou perecíveis.
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de um sítio – percebido, por exemplo, através da “remoção de alguns
elementos e do seu transporte para outro sítio ou sítios” (idem, p. 4).
Em Schiffer (1988), a partir da noção dos correlatos51 –
princípios oriundos da etnoarqueologia, etnografia e da experimentação
–, o arqueólogo define os processos culturais de formação (C
Transforms) e os processos não culturais de formação (N Transforms).
Os C Transforms enquadram-se no sistema de fluxo descrito
anteriormente e podem ser classificados em quatro categorias (reuso,
deposição cultural, reclamation e perturbação).
Os N Transforms, em síntese, dizem respeito às transformações
naturais e a interação entre meio ambiente e cultura material, sendo que,
para serem compreendidos é necessária a realização de estudos
provenientes de outras ciências (como a geologia, a geomorfologia,
biologia e a química).
Sintetizando, Schiffer (1991) elenca nove princípios teóricos
acerca dos processos de formação do registro arqueológico que devem
ser avaliados. Traduzimos e transcrevemo-los abaixo:
1. Para se utilizar as observações do registro arqueológico
enquanto evidencia para inferir o comportamento humano
no passado, devem-se compreender todos os processos que
criam semelhanças e diferenças nos vestígios
arqueológicos;
2. É necessário considerar que os processos de formação
contribuem para a variabilidade que se observa no registro
arqueológico;
3. Os processos de formação são definidos como os eventos,
as atividades e os processos que afetam os artefatos depois
do seu uso inicial em determinado tipo de atividade, sendo
que estes processos podem ser culturais ou não;
4. Os processos culturais que atuam na formação do registro
arqueológico são principalmente de quatro tipos: a
reutilização, que ocorre em um contexto sistêmico e inclui
atividades como a reciclagem e o uso secundário; os
processos de deposição cultural, como o descarte, a perda
acidental e o abandono de artefatos ainda utilizáveis,
51

Segundo Trigger (2004:349), correlatos dizem respeito aos “fatores que, em contextos
arqueológicos, relacionam objetos materiais, ou relações espaciais, a tipos específicos de
comportamento humano”.
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5.

6.

7.

8.

9.

responsáveis pela transformação de elementos de um
contexto sistêmico para um arqueológico; “la
reclamación”, quando os artefatos presentes em um
contexto arqueológico são retomados em um contexto
sistêmico; e os processos de perturbação, aqueles que
operam no contexto arqueológico, como as atividades
agrícolas.
Os processos não culturais de formação do registro
arqueológico podem ser agrupados, de acordo com os seus
impactos sobre o material arqueológico, em três categorias:
a deterioração dos artefatos, por exemplo, a decomposição
dos materiais orgânicos; os processos de alteração dos
sítios, que podem ser exemplificados com o ciclo de
congelamento e descongelamento; e os processos regionais,
como o crescimento da vegetação e a erosão/sedimentação ;
Apesar de que os processos de formação se combinam de
maneira complexa para criar determinados sítios
arqueológicos, cada um deles opera de segundo leis gerais
da conduta humana ou segundo processos naturais;
Como a maioria dos processos de formação operam
atualmente ou podem ser simulados, é possível obter novas
leis sobre os processos de formação através da
experimentação ou da etnoarqueologia52;
A identificação dos processos de formação nos depósitos
que podem proporcionar evidências para a inferência é o
passo mais importante no processo arqueológico; quando se
identifica o processo, infere-se que este ocorreu;
Deve-se tomar cuidado, em todas as inferências, em relação
à variabilidade que produzem os processos de formação no
registro arqueológico. Nesta categoria, insere-se a própria
atividade dos arqueólogos. Assim, as atividades dos grupos
humanos pretéritos, os processos ambientais do passado e o
trabalho dos arqueólogos, são os principais agentes
causadores da variabilidade no registro arqueológico.

52
Segundo Silva (2009:122), “a etnoarqueologia é uma especialidade da arqueologia que
estuda sociedades contemporâneas para testar hipóteses, formular modelos interpretativos e
teorizações sobre a relação entre as pessoas e o mundo material”.
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4.2. Carste, Pseudocarste e Dolina
Tendo por base um dos postulados de Schiffer (1991) onde o
arqueólogo salienta a necessidade de se compreender os processos
formativos que geram semelhanças e diferenças no registro
arqueológico, buscamos entender os processos naturais que podem ter
originado concavidades no solo semelhantes às estruturas subterrâneas
identificadas arqueologicamente.
Assim, como informa Kamase (2002, 2004, 2005), para se
entender os processos que podem ter originado as depressões no solo de
forma natural, deve-se ter conhecimento prévio acerca dos seguintes
conceitos: carste, pseudocarste e dolina.
Segundo Wincander & Monroe (2009), o termo carste se
originou em uma área situada na fronteira entre a Eslovênia, Croácia e
Itália, para representar um tipo de topografia específica daquela região, a
qual “desenvolve-se amplamente pela erosão causada pela água
subterrânea em muitas áreas onde as rochas solúveis estão subjacentes”
(p. 299). Bigarella et al (1994) mostram que:
Uma das características principais de uma área
cárstica é a presença de drenagem de sentido
predominantemente vertical e subterrânea
(criptorreica), seguindo fendas, condutos e
cavernas, resultando na complete ausência de
cursos de água superficiais. A paisagem cárstica
apresenta aspectos ruiniformes e esburacados,
preponderantemente desenvolvidos em formações
calcárias (calcários e dolomitos). (p. 242).

Carvalho Júnior et al (2008) definem a geomorfologia cárstica
“como uma assembléia de formas distintas desenvolvidas sobre rochas
solúveis”, sendo que para a formação das paisagens cársticas “as rochas
carbonáticas constituem o principal material de origem, em razão de sua
natureza para desenvolver feições de dissolução e de sua grande
expressão em área” (p. 185). No entanto, formas de relevo semelhantes
podem se desenvolver também em rochas não carbonáticas, originando
o pseudocarste.
Algumas formações areníticas, quando expostas
na superfície do terreno, ostentam formas típicas,
próprias da topografia cárstica, características das
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formações calcárias. Entretanto, não se trata de
um carste verdadeiro, mas de formas
pseudocársticas, que conferem à morfologia
dessas rochas um aspecto ruiniforme sui generis.
(BIGARELLA et al, 1994:182).

Assim, segundo levantamento de informações feito por
Carvalho Júnior et al (2008), os processos de carstificação, que neste
caso originam o pseudocarste, podem acometer os seguintes tipos
litológicos:
Evaporitos: rochas formadas por sais com
elevada solubilidade;
Quartzitos
e
arenitos
quartzosos:
tradicionalmente consideradas rochas de
solubilidade muito baixa, apresentam, em
regiões tropicais, formas tipicamente de
dissolução;
Rochas basálticas e graníticas nas quais se
desenvolvem cavernas com espeleotemas,
como estalactites e estalagmites de opala;
Lateritos ferruginosos e bauxíticos. (p. 185186).

Nos processos de formação do relevo cárstico e pseudocárstico,
a água é o principal agente dado o seu poder de dissolução. Bigarella et
al (1994) mostram que na dissolução do calcário (CaCO3) – ambiente
cárstico –, a água (H2O) percola o solo, enriquecendo-o de gás
carbônico (CO2), fazendo que este reaja com calcário (CaCO3) formando
assim o bicarbonato de cálcio: um sal mais solúvel que o calcário. A
reação química pode ser representa da seguinte forma:
CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2
O relevo cárstico é classificado por Carvalho Júnior et al (2008)
em dois tipos: (1) formas exocársticas, que subdividem em positivas –
feições proeminentes como maciços, mogotes, torres e verrugas – e
negativas – “feições de abatimento oriundas das atividades hídricas na
subsuperfície, como os poljes, as uvalas e as dolinas” (p.193); e (2)
formas endocársticas, que referem-se principalmente as cavernas.
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Para o presente estudo, concentramos nosso interesse nas
dolinas.
As dolinas, formações características do relevo superficial das
paisagens cársticas, são depressões no terreno “de forma circular ou
oval, com contornos sinuosos e não angulosos” (BIGARELLA,
1994:262), sendo que o fundo pode comunicar-se com cavernas,
abismos ou atingir o lençol freático. Estas feições podem atingir de um a
centenas de metros de diâmetro e de profundidade.
Jennings (1985 apud CARVALHO JUNIOR, 2008) classifica
estas formações em cinco categorias:
A. Dolinas de dissolução: geralmente formadas
nas intersecções de juntas ou fraturas da rocha,
que conduzem à captura da drenagem e,
consequentemente, à dissolução e ao
alargamento da cavidade;
B. Dolinas de colapso: geradas pela queda do
teto de cavernas, formando paredes íngremes
na cavidade, que são rapidamente degradadas
por dissolução e ação de intemperismo físico;
C. Dolinas de subsidência: caracterizam-se pela
presença de uma cobertura de depósitos
superficiais que colapsaram, rápida ou
progressivamente, dentro da cavidade e sobre
o calcário;
D. Dolinas de colapso de rochas subjacentes ao
carste: formadas pela dissolução de rochas
carbonáticas sobrepostas por outros tipos de
rochas. Com o desenvolvimento de cavidade e
subseqüentes
desabamentos,
ocorre
a
formação de depósitos na cavidade de rochas
não carbonáticas;
E. Dolinas aluviais: caracterizam-se pela
presença de solo ou outro deposito superficial
sobre as rochas carbonáticas. Podem ser
formadas por dois processos diferentes: a)
mobilização do material pela água superficial,
incluindo, muitas vezes, a criação de
cavidades na subsuperfície que recebem a
denominação de dolinas aluviais em
sumidouros; b) cavidade na cobertura aluvial,
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desenvolvida por colapso ou por lenta
subsidência. (p. 194-195).

Figura 57 - Tipos de Dolinas. Adaptado de JENNINGS (1985) por
CARVALHO JÚNIOR et al (2008:195).

4.3. Feições Doliniformes e Casas Subterrâneas
A fim de compreender a natureza da formação das “casas
subterrâneas” registradas na bacia do Alto Taquari, no interior do estado
de São Paulo, Kamase (2004) realizou um amplo levantamento de
informações acerca das concavidades no solo situadas na área, sob a
perspectiva teórica da geoarqueologia, através da análise do contexto
paisagístico do local em estudo, do levantamento de informações orais,
de intervenções nas depressões e do levantamento topográfico.
Neste estudo, Kamase (2004) faz uma distinção inicial entre as
“casas subterrâneas”, identificadas na literatura arqueológica, e as
feições doliniformes, entendidas conforme o conceito proposto por
Araújo (2001): “depressões no solo em forma de calota de esfera’
independente da litologia associada a essas depressões, e as quais podem
ter sua origem em fatores naturais ou antrópicas” (p. 29).
O estudo realizado pela arqueóloga partiu da premissa de que
existiriam três tipos de feições doliniformes (naturais, antrópicas e
antropizadas), no entanto, a partir da escavação de diferentes unidades
que revelaram processos formativos diferentes, no final da pesquisa
foram elencadas quatro categorias:
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1. Naturais: tratam-se de dolinas formadas em função das
características geológicas da área em estudo;
2. Antrópicas recentes: dizem respeito a concavidades
construídas pelo homem há pouco tempo para usos diversos,
tais como forno de carvão, bebedouro para animais, caixas de
água para irrigação de cultivo.
3. Antrópicas arqueológicas: definidas como concavidades com
a presença de cultura material e alteração no solo que indique
a sua ocupação;
4. Antropizadas ou utilizadas: depressões no solo formadas
naturalmente, mas que foram ocupadas.
4.4. Sobre Estruturas Subterrâneas e Feições Doliniformes no
Litoral Catarinense
Um estudo sobre as feições doliniformes situadas no litoral de
Santa Catarina que tenha como orientação os nove princípios elencados
por Schiffer (1991) para o estudo dos processos formativos do registro
arqueológico, bem como as categorias elaboradas por Kamase (2004)
para o estudo de feições doliniformes no interior paulista, apresenta-se
como um primeiro passo de relevante interesse para a compreensão da
natureza destas concavidades.
Conforme relatado no capítulo anterior, em uma das vistorias
realizadas na localidade de “Morro dos Índios”, contou-se com a
participação do Dr. Edison Ramos Tomazzoli, professor do
departamento de geologia da UFSC. A partir da constatação de pontos
de contato entre granito e diabásio na mesma direção onde estão
situadas as concavidades, inferiu-se que as depressões na realidade são
dolinas, formadas a partir da percolação concentrada de água na fratura
de contato entre as diferentes formações rochosas.
No entanto, as informações orais obtidas com os descentes da
Dona Isaura, antiga moradora da localidade, e com outros moradores da
comunidade da Caieira da Barra do Sul, dão conta da ocorrência de
pontas de flechas líticas no interior das concavidades. Assim, aventa-se
a possibilidade que as feições tenham sido ocupadas anteriormente,
caracterizando-se como feições doliniformes antropizadas.
Em Joinville, existe a possibilidade de que as concavidades
situadas na área da OC-01 sejam naturais, dada a configuração do relevo
do local e dos sinais de erosão percebidos no solo. Na OC-02, uma das
concavidades pode ter sido construída recentemente para ser utilizada
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como forno de carvão, segundo os relatos orais. Assim como na OC-01,
as feições da OC-03 também podem ter se originado da erosão do solo.
O sítio arqueológico Morro da Cruz, em Jaguaruna, é o que
mais se assemelha as ocorrências do planalto, sendo que inclusive é
possível classificar as estruturas subterrâneas em algumas das variáveis
estudadas por Reis ([1980], 2007). Este é o caso em que os indícios,
relatos orais e feições percebidas in loco, mais apontam que o local
realmente tenha sido ocupado preteritamente. No entanto, faz-se
necessária uma análise pormenorizada acerca de como as concavidades
formaram para se entender a ocupação do local.
Além disso, uma análise específica deve ser feita na estrutura de
pedras evidenciada no vale situado ao lado das concavidades para se
entender se trata-se apenas de blocos rolados ou se foram construídos
intencionalmente como forma de manejo da água que escoa por esta
drenagem.
Deve-se salientar que se propôs aqui uma análise da estruturas
subterrâneas situadas no litoral de Santa Catarina pensando inicialmente
em investigar se elas são artificiais, naturais ou antropizadas, segundo as
categorias propostas por Kamase (2004). No entanto, a partir dos
escritos de Schiffer, das informações orais obtidas e das constatações em
campo, outras questões podem ser pensadas, como os processos naturais
e artificiais que podem ter perturbado um eventual registro arqueológico
em cada um dos casos, como a lavoura e a criação de gado em OC-01,
no Morro dos Índios e no Morro da Cruz, além de eventuais
reutilizações ao longo do tempo, seja como reocupação por outra
comunidade ou para fins específicos relacionados a atividades
antrópicas recentes.
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5. REFLEXÕES FINAIS
Partindo do princípio de que as estruturas subterrâneas foram
ocupadas por ascendentes das populações Jê historicamente conhecidas,
conforme o que vem sendo apontado pelas pesquisas realizadas nas
terras altas do Sul do Brasil, a ocorrência de sítios arqueológicos desta
natureza no litoral são no mínimo instigantes.
As pesquisas até então realizadas sobre as ocupações Jê no
planalto mostram que estes grupos possuíam um sistema de
assentamento que envolve tipos diferentes de sítios, onde atividades
variadas eram desempenhadas, tais como a moradia, a produção de
artefatos, o cultivo, os enterramentos, além de espaços exclusivos para
realização de cerimoniais. Reis ([1980], 2007) levantou a hipótese de
que tal prerrogativa fosse possível, pensando no trabalho que a
construção de uma estrutura subterrânea demandaria e, se tomadas como
habitações, deveriam estar associadas a outros locais de atividades. Para
Noelli (1999/2000) as populações Jê do Sul possuíam hábitos
sedentários.
Na Ilha de Santa Catarina, Fossari (2004) constatou que as
populações pré-coloniais Jê que ocuparam este ambiente tinham como
parte do seu sistema de assentamento os sítios utilizados como habitação
e os locais para realização de atividades específicas – as oficinas líticas
e as inscrições rupestres. Além disso, a arqueóloga mostrou que estes
grupos faziam uso intenso da pesca como meio de prover seu sustento.
Neste sentido, as análises de marcadores músculo-esqueléticos
realizadas por Scherer et al (2006) não só corroboram a ligação desta
população com o mar, como mostram, ao menos para os indivíduos do
sítio da Tapera, que estes grupos provavelmente se deslocavam através
de canoas em suas incursões entre as ilhas e o continente fronteiro.
Deste modo a ocorrência de estruturas subterrâneas no litoral é
algo inquietante, visto que as populações que construíam estas
concavidades no planalto possuíam hábitos que sugerem uma ocupação
local permanente, bem como parecem estar bem estabelecidos no litoral
os grupos de pescadores pré-coloniais Jê, conforme o que foi constatado
na Ilha de Santa Catarina. Se acreditarmos que grupos culturalmente
semelhantes, que apenas proviam a sua subsistência de formas
diferentes ocuparam tanto litoral quanto o planalto, várias questões são
suscitadas. Por que estes povos migraram? Quando migraram? Em que
direção migraram?
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Como mostramos no início desta pesquisa, a questão da
mobilidade entre litoral e planalto foi estudada por Bastos (2009)
através da comparação entre a razão dos isótopos de estrôncio do
planalto com amostras de dentes dos sepultamentos encontrados no sítio
Forte Marechal Luz, onde constatou a presença de pelo menos um
indivíduo com a razão semelhante. No entanto, a baixa amostragem
estudada impede a realização de maiores inferências.
Talvez as respostas necessárias para se entender a mobilidade
destes grupos possa ser obtida com a realização de pesquisas nos sítios
situados nas áreas de encosta do planalto. São áreas que ainda merecem
ser estudadas e que apresentam uma grande quantidade de sítios, como
as estruturas subterrâneas e as galerias registradas por Rohr (1984) no
município de Alfredo Wagner.
Conforme mostra o mapa etnohistórico elaborado por
Nimuendaju (1944), tradicionalmente os contrafortes da serra eram
áreas ocupadas por grupos indígenas “Botocudos”, os quais em Santa
Catarina são identificados como Xokleng, grupos linguisticamente
afiliados aos Jê do Sul.
Segundo Lavina (1994), os Xokleng tinham por hábito transitar
pendularmente entre litoral e planalto, dependendo da época do ano.
Rohr (1971) infere, dada a constatação de um grande número de
estruturas subterrâneas no planalto e ocorrências pontuais no litoral, que
os grupos que residiam nas terras altas eventualmente iam até o mar
para mariscar, associando estes grupos como antepassados dos
Kaingáng.
Pois bem, se correlacionarmos os hábitos dos grupos Xokleng,
tendo em vista sua filiação lingüística aos grupos Jê, e as ocorrências de
estruturas subterrâneas nas áreas de encosta e no litoral, seria lógico
compreender que foram estes grupos os responsáveis pela ocupação das
concavidades existentes no litoral. Tal inferência seria corroborada pela
localização das estruturas subterrâneas em locais onde, quando do início
da colonização, ocorreram diversos enfrentamentos entre grupos
Xokleng e colonos (SANTOS, 1973; LAVINA, 1994).
Por outro lado, conforme pudemos constatar na revisão
bibliográfica, devido a este mesmo hábito de transitar entre as áreas do
litoral e as terras altas, os Xokleng construíam acampamentos
temporários. Assim, fica mais um questionamento, como correlacionar
estes grupos indígenas com as estruturas subterrâneas que vem sendo
tidas como locais de assentamento permanente?
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Ainda considerando a ocupação das concavidades aos grupos
afiliados linguisticamente aos Jê do Sul, poderíamos fazer um exercício
de correlacionar as ocupações destas áreas do litoral aos Kaingáng.
Para tanto, poderíamos nos embasar no relato de Ambrosetti
(1895) para a região de Misiones na Argentina, onde relata que os
grupos desta etnia indígena tinham por hábito circular por um amplo
território em busca do seu sustento, estando em dada época do ano
preparando o cultivo e em outras priorizando a pesca e a coleta de
pinhão.
Na literatura arqueológica, Caldarelli & Herberts (2002, 2005),
ao estudar estruturas subterrâneas onde foram obtidas datações recentes,
falam de uma “Arqueologia Kaingáng”.
Dias (2004) propõe a existência de uma continuidade histórica
entre a Tradição Taquara e os Kaingáng53. Schmitz & Becker (1991)
falam que os grupos classificados tecnologicamente como de Tradição
Taquara dominariam ao menos três ambientes para prover seus recursos:
as terras altas, as encostas de serra e o litoral.
Deste modo, seria plausível a inferência de Rohr (1971) sobre o
hábito dos grupos que ocuparam as estruturas subterrâneas recorrem ao
litoral para mariscar. Mesmo pensando que estes grupos mantinham um
assentamento permanente no planalto, relacionado às estruturas
subterrâneas, seria possível que eles eventualmente fossem até o litoral,
seja por questões econômicas ou rituais.
No entanto, ainda assim persiste um problema: ora, se o
trabalho empregado para construir uma estrutura subterrânea refletiria
um assentamento permanente, porque construí-las no litoral, local
freqüentado esporadicamente por estes grupos?
Neste sentido, dada a distância entre as áreas litorâneas e
planálticas, temos que considerar que, ainda que existam áreas nas
encostas da serra entre o litoral e o planalto que apresentam
conformações de relevo menos abruptas, parece improvável que famílias
extensas – compostas por crianças, jovens, adultos e velhos –, trazendo
consigo todo o aparato material da sua cultura, circulem de forma
pendular entre as terras altas e a planície costeira. Inclusive, a presença
de estruturas subterrâneas, tidas como locais de assentamentos
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Tal inferência é realizada através da investigação de estudos arqueológicos aliados aos
relatos etnohistóricos e etnográficos, onde o autor trabalha com uma série de variáveis, tais
como habitação, alimentação, território, instrumentos, sociedade, vestuário e sepultamentos.
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permanentes, tanto nos contrafortes da serra quanto no litoral,
inviabilizaria tal hipótese.
Assim, poderíamos aventar, ainda, a possibilidade de que
grupos ascendentes dos Jê historicamente conhecidos tenham se
expandido do planalto em direção ao litoral, levando em conta que a
quantidade de estruturas subterrâneas diminui conforme se aproxima da
costa, onde começaram a se assentar de modo semelhante ao que faziam
nas terras altas. No entanto, tal início de povoamento teria sido
interrompido com a chegada dos grupos Guarani, por isso existiriam
poucos registros de estruturas subterrâneas no litoral. Talvez.
Para poder testar qualquer uma das hipóteses levantadas ao
longo deste último trecho, lembramos que se faz necessário realizar um
maior número de pesquisas nos sítios estruturas subterrâneas localizados
no litoral e nas encostas, analisar muito material arqueológico e, ainda,
obter muitas datações.
Um primeiro questionamento a ser respondido é o seguinte: as
estruturas subterrâneas identificadas no litoral foram construídas pelo
homem ou são formações naturais que podem ter sido ocupadas? Dada a
falta de informações acerca da natureza destas concavidades, as
possibilidades apresentadas anteriormente ficam no campo das
reflexões, das elucubrações acerca de possíveis ocupações destes locais.
Deste modo, conforme apresentamos no quarto capítulo, para
compreender os sítios arqueológicos estruturas subterrâneas localizados
no litoral de catarinense enquanto locais ocupados por grupos humanos
no passado, acreditamos ser necessária a realização de pesquisas que
tenham como orientação principal a análise dos processos formativos do
registro arqueológico. Deste modo, tornar-se-á possível diferenciar as
construções artificiais das formações naturais, primeiro passo para o
entendimento de quais foram ocupadas, quando foram ocupadas e quem
as ocupou.
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ANEXOS

ANEXO I - FICHA DE ENTREVISTA

Ficha de Registro de Entrevista

Localidade:
Coordenada UTM:

Município:

Nome:

Idade:

Endereço:
Local de Nascimento:

Contato:
Quanto tempo
localidade:

Dados sobre sua ascendência:
Dados sobre o terreno:
Informações sobre sítios arqueológicos:
Informações históricas:
Observações:
Responsável pelo registro:
Foto:

mora

na

ANEXO II – ENTREVISTAS REALIZADAS

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Morro dos Índios
Coordenada UTM: 741613.07 E / 6923543.21 S

Município: Florianópolis/SC

Nome: Pedro Paulo de Souza
Endereço: Srv. Anselmo Hipólito dos Santos

Local de Nascimento: Florianópolis

Idade: 46
Contato: 3231-6526, 84200997, 3226-1236
Quanto tempo mora na localidade: desde
que nasceu

Dados sobre sua ascendência: Avó, dona Isaura, e seu Avô foram os pioneiros no local. Uma
filha da dona Isaura, chamada Dalila, mora no Ribeirão (próximo a vendo do Durval). Dona
Iraci é a sua mãe.
Dados sobre o terreno: Amontoado de pedras: pedras retiradas da terra quando preparavam o
solo para agricultura. Havia engenho de farinha no local. Atualmente possui cerca de 40
cabeças de gado no local. Planta mandioca. Antigamente plantavam café, aipim, arroz e tinham
gado na corda.
Informações sobre sítios arqueológicos: “Pessoal” (turistas) passava pelos túneis.
Encontraram vaso de cerâmica e “pedra de raio”/cunha no local. Antigamente os buracos era
cuidados, mantinham limpos.
Informações históricas: Jornais já publicaram informações sobre os buracos e túneis. Dona
Isaura moro no local até, aproximadamente, seus 87 anos. Faleceu com 96 anos (fazem 9 que
ela morreu). Mais abaixo, havia um rancho de bambu (local queimado) agora de propriedade
de alguém da Armação. Dona Isaura possuía o costume de anotar tudo o que acontecia na
propriedade.
Observações: Não dorme sozinho no local, diz existir lendas de assombrações.
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto: DSC-130 – 132; DSC-137 – 138 (casa).

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: UFSC, sala 310 do departamento de química.
Coordenada UTM:

Nome: Otoniel Carvalho de Braga
Endereço: Srv. Celeste 176. Praia da Solidão.

Local de Nascimento: São Francisco do Sul

Município: Florianópolis/SC

Idade: 38
Contato:
otonielqmc@hotmail.com
Quanto tempo mora na localidade: há 5
anos na Praia da Solidão

Dados sobre sua ascendência:
Dados sobre o terreno: Conhece os buracos e os túneis que existem no topo do morro. Havia
gado no local das ocorrências de buracos no solo. Muitas disputas travadas pelo terreno.
Informações sobre sítios arqueológicos: Acredita que os buracos de índios sejam antigos,
podendo ser de índios negros, tipo clarabóias. Sabe da história da ocupação dos Carijós no
litoral de Santa Catarina, mas não sabia das tocas (estruturas subterrâneas). Pai da Neuza (que
mora na Praia da Solidão) encontrou pedras lá.
Informações históricas: “Povo” da saúde pediu para fazer análise dos coliformes fecais da
água da cachoeira.
Observações: Indicou o Nezinho, coronel aposentado da polícia, e irmãos – todos filhos da
Dona Isaura.
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto:

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Ponta da Caicanga-Açú
Coordenada UTM: 738740,246 E / 6926622,037 S

Nome: Humberto Paulo da Silveira

Idade: 49

Endereço: Rod. Baldicero Filomeno 16829, Tapera da Barra
do Sul.
Local de Nascimento: Florianópolis

Município: Florianópolis/SC

Contato: 3237-6543

Quanto tempo mora na localidade:
Sempre.

Dados sobre sua ascendência: Pai também sempre morou na área, era pescador, utilizava
barco a remo, ia até o centro para vender pescados (levava uma manhã).
Dados sobre o terreno: Existem vários caminhos para se chegar as furnas situadas no morro,
saindo de Naufragados, Solidão e Caieira. Quando trabalha de salva-vidas na praia de Açores,
percorria o caminho (a partir da Tapera da Barra do Sul) em 45min – correndo.
Informações sobre sítios arqueológicos: Conhece os buracos (ou furnas) no “Morro da Dona
Isaura”. Viu pontas de flecha retiradas do local, as quais estariam de posse dos netos da D.
Isaura. O Pedro Paulo encontrou pontas de flecha no local. Conhece amoladores. Cid Izidro
Martins, pai da sua esposa, encontrou pontas de flecha no Morro do Peri.
Informações históricas:
Observações: Falou sobre lendas: bruxas, bambuzal, reflexo de plantação na lua.
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto: DSC_0033

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Ponta da Caiancaga-Açú
Coordenada UTM: 738740,246 E / 6926622,037 S

Nome: Sônia Dilma (Martins) da Silveira

Idade: 37

Endereço: Rod. Baldicero Filomeno 16829, Tapera da Barra
do Sul.
Local de Nascimento: Florianópolis

Município: Florianópolis/SC

Contato: 3237-6543 / 84288928

Quanto tempo mora na localidade:
Sempre moro no Sertão do Ribeirão.

Dados sobre sua ascendência: Seu pai mora no sertão do Ribeirão, em uma casa salmão,
próximo a engenhos e a escolinha.
Dados sobre o terreno:
Informações sobre sítios arqueológicos: Sabe que existe um buraco na Ponta da CaiacangaAçú, mais comprido, não é redondo. Possui uma ponta de flecha, feita em pedra marrom, em
formato de “folha de uva”. Seu cunhado também possui uma. Ambas foram encontradas no
sertão do Ribeirão. Conhece os buracos no morro da Dona Isaura, mas nunca entrou. Seu pai
também encontrou uma lâmina maior, semelhante a uma cunha, no sertão. Acredita que talvez
existe cerâmica no sertão do Peri.
Informações históricas:
Observações: Indicou o Sr. Valdir Sales, que mora em uma casa verde limão, situada entre o
segundo e o terceiro ponto de ônibus (a partir da Caicanga-Acú em direção ao sul), depois da
Igreja. Também indicou a Dona Maria, com 90 anos, moradora do sertão.
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto:

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: TI Morro dos Cavalos
Coordenada UTM:

Município: Palhoça/SC

Nome: “Seu” Adão
Endereço: TI Morro dos Cavalos
Local de Nascimento:

Idade:
Contato:
Quanto tempo mora na localidade: Veio
da aldeia Limeira, na TI Xapecó.

Dados sobre sua ascendência:
Dados sobre o terreno: Do outro lado da BR-101 – porção oeste –, retiram taquara e madeira.
Pretendem plantar milho, mandioca, cará; pois a terra é boa. Na TI vivem entre 120 e 140
pessoas. A área do Hortoflorestal da Brasilpinho S/A, muito antigamente era coberta por
campo natural, depois foram plantados os pinheirais.
Informações sobre sítios arqueológicos: Afirma que os jovens lhe trazem material, mas não
sabe onde encontram. Um destes trouxe um cachimbo antigo (ficava na escola, mas sumiu).
Não sabe da existência de “buracos” nas proximidades.
Informações históricas: Existem trilhas antigas no lado oeste, algumas que vão mais longe
para o interior. Sabe que antigamente viveram Carijós na Enseada de Brito até o Maciambu.
Em conjunto com outros indígenas, pesquisaram a origem do nome Carijó – casa onde prepara
erva-mate – e outros topônimos que tem nome Guarani, as antigas denominações da Ilha
(Meiembipe – ponta da água; Jureremirim – portal sagrado; Imbituba – amontoado de bichos).
A pesquisa foi feita junto com antropólogos e lingüistas, em bibliografia (Montoya) e com
informações orais dos mais velhos. Lingua Carijó e Guarani são as mesmas, Carijós são
Guarani! Os dialetos só existem na cabeça dos pesquisadores, M’bya, Xiripa (?), Nhandeva,
carijó, são todos Guarani. Com o contato de diferentes grupos com estrangeiros de origem
diferente (portugueses e espanhóis) foram criadas várias denominações para os Guarani.
Dialetos surgiram pela mistura de várias línguas.
Observações: Indicou ir na aldeia em Major Gercino, onde vive um senhor que viveu a mais
tempo na área da TI Morro dos Cavalos. Indicou também o Sr. Milton Moreira, indígena
Guarani, que viveu na TI por 40 anos. Indicou o Tião, não índio, que possui uma casa próxima
a aldeia do Maciambu, pois sabe da história da área por ter vivido por ali durante cerca de 70
anos.
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto: DSC-0034

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Maciambu
Coordenada UTM:

Nome: Carmino Aparecido Ramos
Endereço: Comunidade de Maciambu.

Local de Nascimento:

Município: Palhoça/SC

Idade: 76
Contato: 8430-2674 / 88609587
Quanto tempo mora na localidade: Desde
que tinha 12 anos, atualmente é o morador
mais antigo.

Dados sobre sua ascendência:
Dados sobre o terreno: Informou que o Dr. Rupp era o antigo dono de toda a área, ele vendeu
para a Brasilpinho S/A.
Informações sobre sítios arqueológicos: Encontrou “pedra de raio”, machadinho, em áreas no
interior do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
Informações históricas: Casarão mais antigo, um sobrado no sertão, onde havia uma serraria,
que deve ser do tempo dos escravos. Não sabe quem era o dono. Ele puxava madeira a boi,
desde a baixada do Veiga.
Observações:
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto:

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Maciambu Pequeno
Coordenada UTM: 731725,344 E / 6921816,080 S

Município: Palhoça/SC

Nome: Olavo Inácio da Silva / Ana Maria Silva

Idade: 81 / 74

Endereço: Estrada Geral do Maciambu Pequeno, s/n
Local de Nascimento: Paulo Lopes (Olavo),
Maciambu (Ana)

Contato:

Quanto tempo mora na localidade: Olavo
mora na localidade desde os 3 anos. Ana
sempre viveu na localidade.

Dados sobre sua ascendência: Avós do Olavo moravam em Paulo Lopes, seus ascendentes
migraram da Itália. Pai do Olavo (Inácio João da Silva) nasceu no sertão. Avós e bisavós da
Ana sempre moraram na localidade.
Dados sobre o terreno: Sr. Olavo relata que puxava lenha com João Vitor em toda á área do
Maciambu Pequeno, por isso conheceu bem o terreno. Retirava muitas árvores da Vargem
Grande e levava até Paulo Lopes. No entorno da área existem macacos. Soube que Zé Miguel
abriu um buraco para caçar anta, na vargem do Pinheiro. Rios Maciambu Pequeno e Maciambu
Grande se encontram nas proximidades da casa amarela, situada no início da estrada geral do
Maciambu Pequeno. Esta porção do terreno também foi da Brasilpinho. No mato extraíam
vários tipos de madeira, posteriormente plantavam utilizando a coivara. Por toda a planície
plantavam café, banana e mandioca. Informaram que ocorriam enchentes na área. Perto da
cachoeira fazem muitas oferendas (umbanda).
Informações sobre sítios arqueológicos: Ele não sabe de informações de índios. Afirma que
existiam muitos engenhos na área, onde ainda existe o chão do engenho. Existe uma casa de
barro nas proximidades. No Indaiá, lugar situado depois da cachoeira do rio Maciambu
Pequeno, existe um chão de engenho de farinha; neste local também havia um engenho de
cana-de-açúcar, sendo que existia um duto que fazia a garapa correr por debaixo do solo. Há
cerca de 60 anos havia uma serraria na cachoeira, propriedade da Brasilpinho S/A, onde
também existia uma roda d’água. Na Vargem do Maciambu, na ponte perto da sede da
Brasilpinho S/A, existe “terra preta” boa para plantar.
Informações históricas: Moradores antigos nunca falaram da existência de índios na
localidade. Afirmou que cavava os locais onde existiam “pedras de engenho” para procurar
ouro ou dinheiro. A empresa Brasilpinho S/A sempre ocupou a mesma área, agora a Vale do
Maciambu que é a dona. Antes Sr. Rupp era o dono.
Observações: Indicaram: Sr. Mané Nenêm, que mora perto da cachoeira; José Candido dos
Santos; Sueli e Oscar. Livro: Maciambu Pequeno – “Histórias”, de Luz Carpim, publicado pela
Fundação Municipal de Palhoça. Livro: de José Lupécio Lopes, “Palhoça” e “São
José/Palhoça”.
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto: DSC_0111

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Maciambu Pequeno
Coordenada UTM: 731362,370 E / 6922457,261 S

Município: Palhoça/SC

Nome: João de Souza (“Mané Neném”)

Idade: 92

Endereço: Estrada geral, s/n, próximo a cachoeira.
Local de Nascimento: Fazenda Santa Cruz

Contato:

Quanto tempo mora na localidade:
aproximadamente 62 anos

Dados sobre sua ascendência: Pai chamava-se João Joaquim de Souza, mãe era Maria
Francisca Marques; vieram de Paulo Lopes. Ele se criou na Praia do Sonho.
Dados sobre o terreno: Os morros, no entorno da planície, eram de propriedade da
Brasilpinho S/A. Haviam vários caminhos na área. Pescavam muito no rio. Na travessia do
gado de um lado para o outro, muitos caiam na água. O transporte para Florianópolis era feito
de barco; para Palhoça e Santa Amaro era feito “de pé”. Existiam muitas chácaras na
localidade, onde plantavam mandioca, milho, cana, café, banana. Antes do início da ocupação,
chamavam a área do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro de “Morro dos Ausentes”.
Informações sobre sítios arqueológicos: Havia um engenho de farinha na casa dele, logo ao
lado da atual construção. Existiam outros, um dos quais era do Betinho. Na fazenda Santa Cruz
existe uma casa bem antiga, do tempo dos escravos. Não conhece nenhum buraco. Não viu
pedras de raio.
Informações históricas: Na época da revolução de 30, não havia estrada, viu a movimentação
de tropas em cima do morro. Família Henrique (Otolivino e Acioli) viveu muito tempo no
local.
Observações: O filho do seu Mané Neném informou que seus avós falaram que conviveram
com índios na localidade, que eram “índios do beiço rachado”, há mais de 120 anos. Os avós
diziam também que existiam pedras de raios na localidade “machados”. Filho também
informou que onde aparecia pinus, a Brasilpinho reivindicava a posse do terreno. Acioli
Henrique mora em Forquilhinhas, na primeira loja (de materiais de construção) do lado
esquerdo após o trevo na rua geral. O filho disse que um trecho do rio era chamado de Poço do
Bugre.
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto: DSC_0112 e DSC_0113

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Maciambu Pequeno
Coordenada UTM: 731940,241 E / 6921441,118 N

Nome: Oscar Euclides Pereira e esposa (Sueli)

Idade: 58

Endereço: Estrada geral, s/n. Antiga venda da D. Ignez

Local de Nascimento:

Município: Palhoça/SC

Contato: 8821-6991 (Sueli)
e 8812-5630 (Oscar)

Quanto tempo mora na localidade: 16
anos

Dados sobre sua ascendência: Família dele veio da Praia de Fora, moravam perto do Rio
Maciambu Pequeno. Avô levava madeira, areia, mandioca... de bote a vela pelo rio até
Florianópolis.
Dados sobre o terreno: O terreno da casa amarela, na entrada da estrada geral, era da família.
Esposa do seu tio (Isidoro Medeiros) tinham muita terra na área. Plantavam muito aipim na
área. Há algum tempo atrás, viu um tamanduá-bandeira na área. BR-101 foi construída entre
1969 e 1970. Estrada estadual (geral) foi construída em 1930.
Informações sobre sítios arqueológicos: Entre o Maciambu Pequeno e a Fazenda Santa Cruz
havia de 8 a 10 engenhos de farinha. Soube de informações da existência de uma antiga caieira,
na passagem entre Rio (Maciambu) e Mar. Nada sabe sobre sítios pré-coloniais. Falou do Sr.
Juvito, morador da antiga Fazenda Santa Cruz, que conhece uma tal “Pedra do Letreiro”.
Informações históricas: Índios que vivem na TI Morro dos Cavalos não são brasileiros, vêm
do Paraguai, Argentina e Uruguai. Vieram para a área em 1975. Moravam perto do rio o casal
Euripedes Pereia e Rita Candida Pereira. Nada sabe sobre a Brasilpinho S/A. Informou que
organizava várias festas campeiras na localidade.
Observações: Indicaram o José Cândido dos Santos, benzedor na área, que mora na antiga
fazenda Santa Cruz. Indicaram também Osmar e Ignez Medeiros (3242-9071), moradores da
Palhoça, rua da APAE depois do quartel da PM. Indicou a Leoni, mãe da mulher do Gregório
(?), que mora no Morro do Pinheiral, na Enseada de Brito, com antiga trabalhadora da
Brasilpinho S/A.
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto:

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Morro da Cruz
Coordenada UTM: 693084,986 E / 6833753,380 S

Município: Jaguaruna/SC

Nome: José Alves Gomes
Endereço: Rua Severino Duarte S/N
Local de Nascimento: Costa da Lagoa,
Jaguaruna

Idade: 64
Contato:
Quanto tempo mora na localidade: 8 anos

Dados sobre sua ascendência: Sempre morou no Porto Vieira. Em 1980 voltou para as
proximidades do Morro da Cruz.
Dados sobre o terreno: Na Costa da Lagoa existiam muitas lavouras de fumo. No Porto
Vieira, plantavam muitos eucaliptos. Trabalhou nas terras do Silvano (Porto Vieira). Terreno
do Manoel Venceslau é pasto há mais de 20 anos.
Informações sobre sítios arqueológicos: Viu muitos pedaços de louça de barro e pedras.
Guardou várias, mas se perderam com o tempo. Conhece os “casqueiros”, especialmente um
no Porto Vieira, onde tinha dentes e ossos. Conhece uma caverna na boca da mina de fluorita.
Sabe das tocas de bugre, no terreno do Manoel Venceslau, onde já trabalhou na terra. Elas
foram tapadas, mas deve ter algumas ainda. Não tinha cerâmica. Estrada tapou os buracos,
“aterrou”. Encontrou várias pedras de cunha espalhadas onde lidava com eucaliptos, no Porto
Vieira. Viu louça de barro em outro local. Na Lagoa da Boa Vista também não viu artefatos.
Informações históricas:
Observações: Conhece o Sr. Manoel Venceslau Garcia e os filhos, indicou a localização da
residência destes.
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto: DSC_0049

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Morro da Cruz
Coordenada UTM: 693158,524 E / 6835015,382 S

Nome: Manoel Venceslau Garcia
Endereço: Estrada geral, s/n.

Local de Nascimento:

Município: Jaguaruna/SC

Idade: 89
Contato: 9941-1252, 36240558,
arnaldo.pgarcia@gmail.com
Quanto tempo mora na localidade:

Dados sobre sua ascendência: Pais nasceram em Jaguaruna. Bisavós já viviam em Jaguaruna.
Sua família tem origem espanhola. Entre 1700/1800 vieram para o Brasil e moram em
Urussanga, depois foram para Jaguaruna.
Dados sobre o terreno: Foi utilizado como lavoura e como pasto. As pedras na proximidade
são aquelas que afloram no terreno (granito) e tem fluorita em Jaguaruna.
Informações sobre sítios arqueológicos: Forno de bugre: conheceu os buracos, mas não
tinham índios. Ascendentes contavam que era um lugar religioso para os índios. Os buracos
foram tapados pela erosão. Donos limpavam e cuidavam do local. Pais do seu Manoel que
contavam que eram roladas pedra para dentro da “igreja dos bugres”. Forno de bugre =
Paradeiros dos índios. Um buraco era grande, foi sendo tapado pela lavoura e pelas pedras.
Arnaldo disse que encontraram machado perto dos buracos. Lucia disse que havia pedras no
chão do buraco. Manoel: eram dois buracos, 1 com +/- 3m de boca, outro maior. Distanciam-se
em 2 ou 3 metros. O menor era bem redondo, o outro era mais inclinado. Lucia disse que havia
três “fornos de bugre”. Foi aterrado porque os animais caiam no local: uma vaca caiu e morreu,
mas foi retirada. Seu Manoel nunca entrou nos buracos. Não sabem da ocorrência de buracos
em outro lugar, só ali no Morro da Cruz. Seu Manoel lembra que foram encontrados machados
de pedra nas proximidades do sitio. Arnaldo falou que sabe da existência de um sambaqui no
Porto Vieira.
Informações históricas: Seu pai conheceu os índios em Jaguaruna. Mãe falava que os índios
iam no puleiro das galinhas e tiravam o rabo do galo para usa nas suas flechas. Seu Manoel
lembra de quando o Pe. Rohr esteve lá para ver os buracos, o arqueólogo foi levado pelo
Claudino Botega (Tato) – família do Tato era de Garopaba, ele trabalhou na prefeitura de
Jaguaruna. Além do Pe. Rohr, outro arqueólogo (do RJ) visitou o local na década de 1980,
escavou e levou material (Alceni, Alcenir, Alceoni?). Povo da Unisul também esteve no local e
tirou fotos (Alice Botega, do curso de jornalismo).
Observações: Participaram da entrevista ainda o Arnaldo (filho do seu Manoel) e a Lucia
(filha do seu Manoel).
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto: DSC_0050

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Caieira da Barra do Sul
Município: Florianópolis/SC

Coordenada UTM:

Nome: Dalva João Torquato

Idade: 60

Endereço: Servidão perpendicular a rodovia Baldicero
Filomeno, próximo a venda do Durval.
Local de Nascimento: São Ludgero

Contato:

Quanto tempo mora na localidade: aprox.
50 anos

Dados sobre sua ascendência: Mãe (d. Isaura Luiz) morava no topo do “Morro dos Índios”.
Pai (Arcângelo Luiz) morreu quando ela tinha 4 anos. Mãe morreu há 10 anos.
Dados sobre o terreno: Quando vieram para a Ilha, moraram dois anos perto da Lagoa do
Peri. Pai requereu ao governo uma área de 4000m² no topo do morro, que foi concedida. Seus
pais que abriram o mato no local. Dona Isaura morou lá durante 39 anos. Pai plantava laranja.
O local é a divisa entre a caieira e o Rio das Pacas. Trabalhando na roça, ela e a mãe
encontraram moedas antigas (reis e vinténs), inclusive algumas bem abaixo da superfície.
Informações sobre sítios arqueológicos: Existem nove buracos no antigo terreno da família
dela. No buraco maior, lembra que foram encontradas quatro pontas de flechas. Uma delas
tinha dentes nas bordas, era serrada. Uma delas era branca, outra era rosa (“cor de fígado”).
Existiam pontas lisas, farpadas e com haste na base (pedunculada?). Com o tempo, as pontas se
perderam. Umas foram levadas para a escola, outras ficaram com moradores da localidade.
Também foi encontrado machado de pedra (“cunha”) dentro de uma toca, de tamanho médio.
Havia uma lenda que existia ouro no buraco maior. Sabe que existiu um engenho de açúcar na
Caieira da Barra do Sul. Tinham engenhos com telhas francesas. Falou ainda da Toca do Paulo
Roberto, onde um rapaz chamado Paulo Roberto teria vivido por um tempo.
Informações históricas: Há cerca de 5 anos saiu no jornal uma reportagem sobre os buracos
que dizia que índios viveram lá 1200 anos atrás. Primeira casa no morro era um rancho de
caeté, a segunda era de pau-a-pique. O que era produzido lá no terreno, era vendido no Pântano
do Sul. Sua mãe anotava tudo que acontecia na propriedade, no entanto este material foi
destruído pelos netos.
Observações: Indicou o Eurides, que mora perto da casa do Pedro Paulo (seu sobrinho), pois
ela ajudou a D. Isaura na lida.
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto:

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Djalma Paulo da Silveira
Município: Florianópolis/SC

Coordenada UTM:

Nome: Djalma Paulo da Silveira

Idade: 64 anos

Endereço: Servidão perpendicular a rodovia Baldicero
Filomeno, próximo a venda do Durval.
Local de Nascimento: Florianópolis

Contato:

Quanto tempo mora na localidade:
Sempre viveu nesta localidade.

Dados sobre sua ascendência:
Dados sobre o terreno: Possui poucas cabeças de gado na encosta do morro. Sabe da
existência de uma toca, chamada toca do “Paulo Roberto”, onde viveu um rapaz com esse
nome. Ele sabe onde fica a “toca”, que tem aproximadamente 10m de área, com altura variando
entre 3 e 1m.
Informações sobre sítios arqueológicos: No tempo dos seus avós, encontraram pontas de
flechas no Morro. Sabe que foram encontradas pontas de flechas no interior dos buracos, mas
não viu. Só viu outras, que foram encontradas no morro (sem saber a localização precisa).
Informações históricas: No tempo dos escravos, morou um casal na toca “do Paulo Roberto”,
mas são histórias antigas que ele não sabe se é verdade.
Observações:
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto: DSC_0091

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Cidade de Luziana
Município: Joinville/SC

Coordenada UTM:

Nome: Zilá Flores

Idade: 53

Endereço: Rua sem nome, perpendicular a rua Cidade de
Luziana, s/n.
Local de Nascimento: São João do Itaperiú

Contato:

Quanto tempo mora na localidade: 26
anos

Dados sobre sua ascendência:
Dados sobre o terreno: Era tudo mato quando ela e o marido se mudaram para o local, eles
que derrubaram as árvores e arrancaram raízes. Eles fizeram um poço na vertente de água. Ela
aguarda o resultado do processo de usucapião.
Informações sobre sítios arqueológicos: Nunca encontrou vestígios de cerâmica. Nunca viu
“buracos” na propriedade do Pepe, não conhece isso.
Informações históricas: Ela é a moradora mais antiga da comunidade. Terra do “Pepe”
sempre foi pasto. O ex-proprietário de todas as terras do entorno era o Sr. Altamiro. Na
propriedade do Pepe já havia uma casa enxaimel quando ela foi morar nas proximidades. Na
rua Cidade de Luziana existiam moradores antes dela, inclusive algumas casas enxaimel.
Observações: Indicou o morador do sobrado, próximo a sua casa, como morador antigo.
Indicou dona Irma. Indicou seu “Loro”, morador de uma casa amarela na rua Cidade de
Luziana.
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto: Não permitiu.

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Cidade de Luziana
Município: Joinville/SC

Coordenada UTM:

Nome: Emilio Roeder Filho

Idade: 67

Endereço: Rua sem nome, perpendicular a rua Cidade de
Luziana, s/n.
Local de Nascimento: Itinga, em Joinville.

Contato:

Quanto tempo mora na localidade: 15
anos

Dados sobre sua ascendência:
Dados sobre o terreno: Ele mesmo construiu sua casa, em um terreno de 12 x 35m,
extremante (NE) com o terreno do Pepe. Informou que nas terras do Pepe existem várias lagoas
de peixe.
Informações sobre sítios arqueológicos: Nada sabe sobre a ocorrência de buracos na
propriedade do Pepe. Nunca encontrou fragmentos de cerâmica, louça de barro, nem nada
semelhante na área.
Informações históricas: Há aproximadamente 12 anos ali na área só se via os barrancos
expostos.
Observações: No perfil exposto no barranco, evidenciou-se uma terra avermelhada, arenoargilosa.
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto:

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Cidade de Luziana
Município: Joinville/SC

Coordenada UTM:

Nome: Alberto Wisbecke (Beto)

Idade: 56

Endereço: Rua sem nome, perpendicular a rua Cidade de
Luziana, s/n.
Local de Nascimento:

Contato:

Quanto tempo mora na localidade: 20
anos

Dados sobre sua ascendência:
Dados sobre o terreno: Antigamente o terreno era de propriedade da família Brandt, a qual
provavelmente adquiriu junto ao domínio Dona Francisca. Ele vendeu uma parte do seu terreno
(onde está uma concavidade do sítio OC-02) para o DNIT. Mostrou que quando o Jaguatirão
(árvore) apodrece, vai se decompondo e formando amontoados de material orgânico.
Informações sobre sítios arqueológicos: Conhece um buraco (OC-02), acredita que possa ter
sido aberto para fazer um forno de carvão. Informou que vários arqueólogos já visitam o local,
incluindo pesquisadores de Florianópolis. Nenhum deles fez intervenções no sítio, mas
chegaram a levar equipamentos para tal fim. Uma equipe registrou vários abaulamentos no
solo situados nas proximidades. Informou que jogava restos de peixes no buraco. Nunca
encontrou material arqueológico nas proximidades. Na área da concavidade maior, disse nunca
ter trabalhado a terra (arado). Outro buraco existente no terreno, com dimensões menores, foi
coberto por galhos secos; este se situa em uma área em que o proprietário utiliza para a
lavoura. Informou que no entorno só ocorrem um tipo de pedra, “pedras brancas”. Falou que
podem existir várias depressões falsas, construídas para caça de animais.
Informações históricas:
Observações: Indicou Lourival Pereira, morador da rua Cidade de Luziana, casa onde existe
um telefone público em frente. Indicou o Sr. João Brandt, morador da rua Ronco d’Água. Em
um barranco exposto, evidenciou-se uma terra avermelhada, areno-argilosa, com a presença de
fragmentos de rocha (coletados para identificação posterior).
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto:

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Itinga
Município: Joinville/SC

Coordenada UTM:

Nome: Olimpio Dias Furtado

Idade: 50

Endereço: Rua sem nome, perpendicular a Waldemiro José
Borges, próximo a Aracat.
Local de Nascimento:

Contato:

Quanto tempo mora na localidade:
sempre

Dados sobre sua ascendência: Mãe (d. Rosa Fernandes Dias Furtado) é meio “bugre”, não
conheceu o pai e a mãe, foi criada por outra família. Pai chamava-se Eloi Olimpio Furtado
Dados sobre o terreno: Conhece a área desde criança. Sua família vendeu parte da
propriedade para o Juca Passarinho, quando ele tinha 14 anos. Depois o Adelor Vieira comprou
o terreno. Terreno (todo o morro incluindo área da Aracat) era da família desde o tempo dos
bisavós. Sua mãe herdou do pai. Todo o morro era utilizado para lavoura (mandioca, cana).
Criavam gado e tinham cavalos. Havia um engenho de farinha e um de cana nas proximidades.
Ele caçava na área com espingardas.
Informações sobre sítios arqueológicos: Nada sabe sobre buracos, vestígios de cerâmica ou
pedras. Informou que existe uma caverna de pedra no morro situado no lado leste da rua
Waldemiro José Borges.
Informações históricas:
Observações: Indicou sua mãe, dona Rosa, moradora do lado leste da rua Waldemiro José
Borges, em uma chácara com palmeiras.
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto:

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Itinga
Coordenada UTM:

Município: Joinville/SC

Nome: Rosa Fernandes Dias Furtado

Idade: 85

Endereço: Rua Waldemiro José Borges, 4517.

Contato:

Local de Nascimento: Itinga “Puro”, do lado
oeste da SC-301.

Quanto tempo mora na localidade:
Sempre

Dados sobre sua ascendência: Uma das suas avós era índia, mas não a conheceu. Seu avô era
português. Marido Eloi Olimpio Furtado nasceu na localidade de Corveta, município de
Araquari.
Dados sobre o terreno: Terreno era dos seus avós, dos dois lados da rua, incluindo morro no
lado oeste. Utilizavam para a lavoura (mandioca, arroz). Terreno foi repartido para os filhos.
Área da Aratac era da sua família, onde faziam roça de cana em uma área redonda (clareira?).
Plantavam inclusive nas porções inclinadas dos morros. Sabe da existência de uma nascente de
água morro do lado leste da rua. Onde existe um campo de futebol na Aratac, antes era
plantação de cana. Sua família caçava na área, com espingardas (tamanduá) e com armadilhas
(arapucas para tatu). Informou que no morro do lado oeste da rua, existia um “consumidouro
de água”, onde jogava coisas que sumiam com o tempo; até cavalo jogaram lá e sumiu. Fica
próximo no terreno do Adelor Vieira. Este “consumidouro” era um buraco no terreno, que
afunilava-se com o aumento da profundidade.
Informações sobre sítios arqueológicos: Sabe que existe louça de barro em Joinville, onde
havia produção. Não sabe da existência de casas antigas na área e no entorno. Seus tios tinham
engenho na área que hoje é do Adelor Vieira. Conheceu um casqueiro do tempo do dilúvio
(sambaqui), situado entre as localidades de Meio Linguado e Araquari, onde viu ossadas
expostas. À noite, pedras que estavam presentes no sambaqui brilhavam. Nas proximidades,
existia uma caieira, onde seu irmão trabalhou. Para fazer cal, dentro do forno alternavam
camadas de lenha com camadas de conchas do sambaqui. Informou que no Morro da Boa
Vista, em Joinville, existem “buracos de bugre”. Ela não conheceu os buracos, mas informou
que um rapaz de Tubarão, quando matou alguém, ficou morando lá escondido por algum
tempo.
Informações históricas: Sua família fazia gamelas de madeira para uso doméstico. Seu filho
ainda tem pilão que utilizavam.
Observações:
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto:

Ficha de Registro de Entrevista
Localidade: Itinga
Coordenada UTM:

Município: Joinville

Nome: João Brandt
Endereço: Rua Ronco d’Água
Local de Nascimento: Joinville

Idade: 56
Contato: (47) 3465-4780
Quanto tempo mora na localidade:
Nasceu na localidade, morou até os 18 anos.
Retornou em 1988.

Dados sobre sua ascendência: Pai chamava-se Evaldo (?) Paulo Brandt.
Dados sobre o terreno: Terreno que atualmente é do Pepe, situado na rua Santa Catarina, era
propriedade do seu pai. Foi vendido em 1990/1991. Outra parte do terreno, onde atualmente
mora o Beto, foi trocada pelo seu pai e o pai do Beto (este possuía uma “arrozeira” na rua
Santa Catarina, km 11). Seu pai utilizava a área para a agricultura, roça (arroz), criava gado,
porco e galinha.
Informações sobre sítios arqueológicos: Sabe que na terra do Beto tinha um buraco profundo
e que inclusive um cavalo caiu nele. Sabe que tinham buracos profundos na terra do Pepe e que
animais caiam nele. Não sabe nada de vestígios arqueológicos (cerâmica ou líticos). Acredita
que o buraco na terra do Beto pode ser forno de carvão, lembrou que seu fazia muito carvão na
década de 1970. Sobre buracos de bugre, sabe que o que é, mas nunca viu e não sabe se
existem em Joinville.
Informações históricas:
Observações: Entrevista realizada por telefone devido à disponibilidade do entrevistado.
Responsável pelo registro: Lucas Bond Reis
Foto:

