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Este trabalho visa apresentar os aspectos técnicos de um grupo Guarani na região Central do Rio 

Grande do Sul. Os objetos de estudo pertencem ao Sítio arqueológico “Cabeceira do Raimundo” situado no 

Sétimo distrito da Boca do Monte, na nascente do Arroio do Raimundo, município de Santa Maria, RS, Brasil. 

Trata-se de um sítio pré-colonial, descoberto e registrado pelo arqueólogo Victor Hugo Oliveira da Silva e sua 

equipe da Universidade Federal de Santa Maria. O material recolhido através de coletas superficiais e escavações 

é essencialmente Cerâmico. Dessa forma, busca-se extrair dos fragmentos suas memórias, para assim construir 

um diálogo entre o empírico e a teoria. A pesquisa tem como objetivo relacionar de forma objetiva a cadeia 

operatória da índia Guarani, de forma a perceber o Estilo Tecnológico na produção fornecendo assim um viés 

possível para a reflexão. Objetiva-se evidenciar através dos vestígios a constante técnica Guarani sem deixar de 

perceber as variantes locais. Para tal, serão realizadas análises tecnotipológicas, que possibilitam analisar a 

matéria prima assim como a escolha da técnica de acabamento e decoração. Ao total, são 2067 unidades de 

análise (fragmentos de cerâmicas Guarani).  O processo encontra-se em andamento, porém a partir de um breve 

reconhecimento do material tornou-se possível a percepção da frequência de escolhas de matéria-prima, assim 

como a frequência de fragmentos compactos e com processo de queima completa. A partir dai, serão guiados os 

próximos passos e a aplicação das fichas de análises, de forma a não dissociar o material a sua função inicial 

nesse estudo, o resgate da memória pelo objeto, para assim corroborar ao conhecimento do universo Guarani. 

 

                                                             
1 Aluna de graduação em História pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), estagiária do Laboratório 

de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (LEPA). E-mail: mariusi.gds@gmail.com 

2
 Professor Orientador da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Coordenador do Laboratório de 

Estudos e Pesquisas Arqueológicas (LEPA). E-mail: milderbr2@gmail.com 


